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Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
do abonnementsprijs van hot
Zandvoorts Nieuwsblad met
2 cent per week worden vcr-
hoogd. Hiervoor is toestemming
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon
nement op het Zandvoorts
Nieuwsblad zal por 1 jat uari '7E
per bezorger f 20,70 per jaai
laan kosten.

Hoofdkantoor:
Aalsmeer Stationsweg 38
Telefoon 02977-251 41 (5 lijnen i
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eeuwen prooi van
ZANDVOORT - De storm die
dinsdag met hevige rukstoten
over ons land woedde heeft zijn
sporen ook in de badplaats
achtergelaten. De grootste prooi
werd een oud Noordbuurthuisje
aan de Swaluëstraat. Dedakpan-
nen van het tweehonderdzes jaar
oude pandje werden vrijwel
allemaal weggevaagd.

Het huisje was al geruime tijd
onbewoond, omdat, de bewoner, de
heer Jan Koper in Zuiderhout woont.
Al die 206 jaar is het eigendom
geweest van de Kopers. In hel verleden
heeft het Genootschap Oud Zand-
voort veel interesse getoond voor het
oude Noordbuurthuisje van de Zand-
voortsc aardappelteler, die overigens
niet aan verkopen dacht. Het genoot-
schap had zelfs al een koper, die bereid
was het woninkje af te breken en in

dezelfde stijl op te bouwen. Een
woordvoerder van de familie liet
desgevraagd weten, dat hel huisje nu
verkocht zal worden. Wal er voor in de
plaats zal komen is niet bekend.

In de ruim twee eeuwen heeft het
huisje een belangrijke verandering
ondergaan toen bakkerij Schipper(nu
de firma Scijsener) gcbouxvd werd.
Het pand belemmerde hel uitzicht van
de Kopers, die dit probleem oplosten

door de ramen van do voor/ijde in de
achtermuur te laten aanbrengen.
Behalve aan dit Noordhuurthuisje
heeft de storm in, Zandvoort veel
schade aangericht aan daken. Bij de
politie kwamen veel meldingen binnen
van rondvliegende dakpannen en
ingewaaide ramen. De dienst van
Publieke Werken én de brandweer
hadden er de handen vol aan. Helaas
heeft /ich ook persoonlijk letsel
voorgedaan. Een v i j f t i en ja r ig meisje
kwam doorde krachtige storm ten val.
Nader onderzoek in een Haarlems
ziekenhuis wees uit. dat het slacht-
offer een gescheurde nier had
opgelopen. Een vijfenzeventigjarige
man werd eveneens omver gebla/cn.
De bejaarde kon na een bezoek aan
een arts huiswaarts keren met een
lichte verwonding aan zijn hand.

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

BOUW- EN BETOIMBEDRIJF

J. RIEMERSMA
'[Nieuwbouw
i! Verbouw
i zoals het uitbouwen van uw kamer

of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Rustig verlopen
jaarwisseling

f les halfvolle melk
hele liter nu

TQvoor m ^*V
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Verbranding

et.

ig t/m zaterdag 7januari.

ZANDVOORT - De jaarlijkse kersl-
bomenvcrbranding v ind t vri jdag G
januari plaats om 19.30 uur.

Er komen twee verbrandplaatsen: één
op het strand voor de Rontonde en
één in Nieuw-Noord op hel terrein,
gelegen tussen de Remise van Publieke

Werken en het r ioolzuiveringsbedri jf .
In de loop van vrijdag 6 januari
kunnen de bomen worden aange-
boden bij de verbrand
en brandweer zulicn-t'

Z A N D V O O R T - Burgemeester Mac-
bielsen i>n kaniavalsprins Viktor de
Elfde wensen elkaar hut beste toe in
1978. Vele inwoners van Zandvoort
gingen op maandagavond dezelfde
weg als de Scharren koppen prins en
zijn gevolg. In de raadzaal moest het
burgemeestersechtpaar tijdens de
nieuwjaarsreceptie dan ook vele
handen drukken. Onder het genot van
een drankje werd het een gezellige
anderhalf uur durende bijeenkomst.

wuren (de rij wachtenden reikte toen
lot de raadhuistrappen in Zandvoort.

Daarbij komt nog dal. de heer en
mevrouw Machielsen al die tijd in
Hilversum woonden en derhalve nog
goen deel ui tmaakten van de Zand-
voortse samenleving, in Hilversum
woonden en derhalve , nog geen
uitmaakten van de Zandvoortse
samenleving. Maar daarin is nu
verandering gekomen, want het
burgemeestersechtpaar heeft, een wo-

ld... Frans Zwaan-

Fris

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zondvoorterwog 67. Aerdenhoul,

telefoon 023-241224.
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ZANDVOORT - Behoudens enkele
baldadigheden spreekt een woord-
voerder van de gemeentepolitie over
een rustig verloper, parwisseling.
De eerste melding omtrent ongcre-
geldheden kwam binnen toen het
nieuwe jaar twee minuten oud was.
Het betrof een duinbrandje achter het
Mobil benzinestation aan de Van
Lennepweg. De twee ter assistentie
gezonden politie-agenten hebben het
vuur geblust, waarna de gewaarschuw-
de brandweer voor de nablussing
zorgde. Er is circa twintig vierkante
meter duinbegroeiing verbrand. Ruim

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 1!.
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of varkoop van uw
FLAT of WONING

Taxatios
Assurtmiën.

Hypotheken

BEL 6255
glazenwassen] en

schoonmaakbedrijf

SNOEKS"ft
Keesomstraat 181 Zandvooft

WULLUM v.id. WURFF

„ W U R F - P k A E T "
Ik ben maer blai du'k niet van
tevoren weet, wat er in 't nuwe
jaer ons weer te wiichte staet.

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodostraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

twee uur later moesten de postbussen
het in het postkantoor ontgelden. Een
drietal jongens had de postbussen aan
het PTT-kantoor opengebroken en de
daarin bevinden post over de weg
gegooid en zelfs verscheurd. Onmid-
dellijk werd een onderzoek ingesteld
naar de daders, echter zonder
resultaat. De stapel post werd
voorlopig op het politiebureau gede-
poneerd.
Voorts werden nog twee jongemannen
van 15 en 17 jaar in de Halteslraat
aangehouden en overgebracht naar het
politiebureau wegens baldadigheden
en vernieling. In de Halteslraat trapten
zij legen de etalageruiten, terwijl één
hunner een rode lamp van een
afzethck half stukgetrapt.

Erica Terpstra
spreekt bij VVD
ZANDVOORT - De plaatselijke
afdeling van de VVD organiseert op
donderdag 12 januari een openbare
discussieavond met als speckster het
Tweede Kamerlid mevrouw Erica
Verkerk-Terpstra. Zij zal de actuele
politiek bespreken. De bijeenkomst
wordt gehouden in hotel Keur aan de
Zeestraat en begint om acht uur. Et?n
ieder is welkom.

ZANDVOORT • Vorige week is een
aulomobiliste de macht over hel stuur
verloren en een ruin ingereden van een
woning aan de Prof. Zeemanstraat. De
bestuursler reed over de Linnaeus-
straat raakte in de bocht in een slip,
reed een bushaltepaallje omver en
kwam in de luin tot stilstand. De auto
werd licht beschadigd. Geen persoon-
lijk letsel.

Geloogd Massief Europees Eiken

op maarlO plaatsen te koop:
Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk,
Ede, Heerenveen, Hengelo (O).
Oisterwijk, Utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100. lel. 02510-26923
ma t/m ia 9-18 uur

X A X D V O O K T . D,, t radi t ionele
ni i ' i iwjaarsduik heef t op nieuwjaars-
dng weer honderden wandelaars naar
het strand voor De Rotonde «elrok-
ken. /.ij wiiren er rondom liall 'drie
geluigi' van line t i en t a l l en leden van (ie
Haarlemse \ V n t e r r a l l e n , aangevuld
inel ruig enkele enthcHisiaslelingen,
btbhi - rcnd, Uapper l andrnd en b lauw
van clc kou, ja /ell's paars, het koude
Noord/.eeuali ' r lol \ i j! 'maal toe
indoken. ..Dat kan nooit goed /.ijn".

hoorden we menigeen op hel winde-
nge strand opmerken. Toch schijnt
de/e h a p p e n i n g de ge/ondheid n ie t Ie
sehaden, getuige hel feit dal vele
paarse ge/.iclileii ons IIDJ; bekend
voorkwamen \an voorgaande jaren.
Voor een afwisselend decor zorgden
dit keer een v i j f t a l windsurfers en oen
doorgewinterde v.eiler op x i jn kalania-
ran. Al met al een leuk schouwspel,
dat menig verlangen opriep naar een
mooie warme /omer.

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

LANGS DE VLOEDLIJN

l ie t leven kun ul loen ;ichU'r-
wnarts begrepen worden, m;i;ir
het moet voorwaar ts worden
geleefd.

S. Kierkcg.iard.
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Ook in het nieuwe jaar
een bloemetje van

nca GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.
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TELS
EN?

Laat uw slof
veranderen of

vervangen.
We! 'ns aan
een deur-
ketting

gedacht?

• B

IIS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort

Tel. 52 04

BEGIN 1978 FIT
VIA VERSTEtGE

Keuze uit meer dan 150 merkrijwielen
o.a. Gazelle - Raleigh - Union.

RACE-FIETSEN:
Gazelle - Peugeot - Motobecane

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE

UOPRfl Haltestraat 13,
_ Zandvoort,

22 samenwerkende tel. 4499.
fietsenmakers 'n n h.

voor Ie klas binnen en buiten
schilderwerk.

FA. KEUR & ZOON
verf - glas - behang - schilderwerken.

Winkelverkoop Paradijsweg 2,
Zandvoort, telefoon 02507-5602,

na 18.00 uur telefoon 6846.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Fiaf-service

Lancia-service
Auiobianch i-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tal. 50 68-36 12-25 18

Ik raad u aan ioed op de minuten te passen, dan
passen de uren wel op zichzelf.
Lord Chesterfield (1634-1773).

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07.

stelt u in staat, dit steeds nauwgezet te kunnen
controleren dank zij zijn precisie-uurwerken, die

op de seconde gelijk blijven.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN 5 kilo 4f/ö

STOMEN b.v. PANTALON. Uf

STOM EN b.v. JAPON. 4,95
LAKENPAKKETwasserij C QC
Snel, Utrecht U,3Ü

$ Spaar de gratis zegels voor een gratis
« . r" i in ItTiT?iiiüiÉr--fillf-Yf-"riÜlrt"-- ' '

exclusieve
wandlbekleding

02507-2206
SCHILDERSBEDRIJF

Hofdijkstraat 24, Zandvoort

VEILINGGEBOUW
DE WITTE
ZWAAN

De eerstvolgende inboedelveiling
wordt gehouden op

DONDERDAG 19 JANUARI a.s.
Inlichtingen:

Tel. 21 64-37 13, na 18.00 uur 66 58.
Fa. Waterdrinker,

Souterrain De Witte Zwaan,
Dorpsplein 2.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20 -Tel. 02507-43 65

HOTEL BOUWES v

DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maand.iql met een fi|n orkest Kompleet
3 gangen menu reeds vanaf f 25,-. Élke zondag matinee
Unieke accommodatie voor congressen, feesten un partijen
Waag een kans in hot aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).

In Bouwes Palace kunt u in het
Panorama Restaurant op 70 m hoogte
voortreffel i jk eten en tegelijk genieten
van een magnifiek uitzicht Ook ideaal
voor recepties e.d. 2- en 3 kamer-
appartementen beschikbaar rnet spe-
ciale wintertarieven.
In de grote feestzaal in western style
(naast de Bowlingl hebt u een bi|
voorbaat geslaagde personeels- of
verenigingsavond

BOUWES ZANDVOORT. telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend
tarieven.

,
Ituliplsotels
'Rolland '

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Vooreen gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
I^esJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

Gbalêfc Het Witte Huis"

ZeewegS, Oven/een, Tel. 023-256057
Ëig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zand voor t

Wo , do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

Bel voor
inlichtingen
over deze
rubriek

Zwembad De Duinpan
vraagt zo spoedig mogelijk

een cassière/
receptioniste.
Sollicitaties te richten aan zwembad

De Duinpan, Vondellaan 57, Zandvoort,
t.a.v. de hr. van de Boom.

SCHRIJVEN VOOR
GEVANGENEN

maandag 9 januari 1978 van 20.00 tot 22.00
uur in de OPENBARE LEESZAAL,

Prinsesseweg 34.
U brief helpt een medemens, die wegens
politieke overtuiging, ras of godsdienst

gevangen zitten gemarteld wordt.
DOE HET. KOM.

AMNESTY INTERNATIONAL
Werkgroep Zandvoort.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

f 30,00 per dag premie
bij

Schildersbedrijf
„DE BOET"

Keesomstraat 289, telefoon 02507-56bb.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

JUIST NU
GRILL en PONDEU

ook voor znlenlunch
en partijen j

!
Boulevard |
Barnaart IJ
Xandvoori;
Tclrfoon .W»

Herenkapsalon 11
Peter v. Poeke |

Behandeling volgens afspcaak. [j
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. M

:td=2<K=LI

Heden ontvangen dejnieuwste
modellen .

NAAIMACHINE-
MEUBELS

geschikt voor alle modellen, zelfs
voor trapnaaimachines.

JAN GEYLVOET Jr.
Haarlem - Doelstaat 35

Telefoon 023-3'1712

Polyether • Schuimplastic en j
rubber \n alle maten voorradig

j 200 kleuren SKALLEERDOEK 16,95 l

800 kleuren MEUBELSTOFFEN 11,95 [
l Polyetheren schuimrubber

MATRASSEN vanaf 49.50I
| WIJ MAKEN en BEKLEDEN kussens in alle maten |

voor stoelen, banken, boten, enz.

l .SCHUIIVIRUBBERHWS'
| Kleine Houtstr. 112 - Haarlem - Tel. 312247 |

's Maandags de gehele dag gesloten.

Karl Grannetia
Verzekeringen
Adviesburo

• Hypotheken (tot 125%)
• Financieringen
• Spaarcertificaten
• Alle verzekeringen

Mr. Troelstrastroat 41 n - Zandvoort
Telefoon 02507-21 50.

Kamerplanten
Bloembollen
Tusmenodigd-
hedcn

Kwekerij P. VAM KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zantvoort, tel. 7093.

HUISHOUDELIJKE
HULP GEVRAAGD

in flat door echtpaar
zonder kinderen.
Vi dag por week.

Tj. Hldosstraat8/i
Tel. 02507-45 00.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREWATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023331975
Dag en nacht te ontbieden. •
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EXPOSITIE TOT 29 JANUARI IN KULTUREEL CENTRUM

Oud-Zandvoort
ingelijst door D. v.d. Mije
ZANDVOORT - HET OUDE BIJBELWOORD heeft het ons
altijd al gezegd: Een Profeet wordt in eigen land nooit geëerd.
Daar weten we in Zandvoort ook iets van. Onze — overigens
weinige — Profeten konden in de geschiedenis van ons dorp dan
'ook maar moeilijk tot wasdom komen want ze werden meestal
voordien tijdig en afdoende gedecimeerd. Zo is het vroeger altijd
moeilijk geweest om er als geboren Zandvoorter eens boven uit te
schieten in sociaal, maatschappelijk of cultureel opzicht.
De tijden van weleer veranderen in onze dagen echter op
verrassende wijze. Er breekt een nieuw verfrissend denkpatroon
door, dat het toestaat, dat nu de paarden, die het verdienen ook'
de haver kunnen krijgen, die ze toekomt. Deze veranderingen in
denken, in handelen en waardering heeft gebroken met verou-
derde begrippen en opvattingen als zou het heil in Zandvoort
altijd van buiten moeten komen...

Er zijn in de loop van Zanclvoorts
geschiedenis heel wat goede en
brave burgers geweest, die zich op
de hoogst bekwame wijze hebben
ingezet voor de belangen en het
welzijn van ons goede dorp en in
het beste geval is er soms vér na
hun dood een straat naai' hun
genoemd. (De moedige jongeling
Matthijs Molenaar heeft er een
slordige 160 jaar op moeten wach-
ten). Van hun streven en daden is
weinig bekend, van de bereikte
resultaten nog minder en van hun
betekenis voor de volksgemeen-
schap helemaal niets. Van de
vroegere, zeer verdienstelijke
Zandvoortse schilder, P. H. van
den Bos weet ook niemand iets.
Van zijn vele uitstekende werken
hangt er slechts één (al 60 jaar) in
het café van Piet van 't Wapen
(vechtende dorpsjongens), wie
praat er nog over J. Marsteller,
die het oude Zandvoort in het
begin van deze eeuw ook reeds
met gloed wist te schilderen?
—Nee, met Profeten van eigen
land heeft Zandvoort óók nooit
raad geweten maar wél wemelt
het in de Zandvoortse geschiede-
nis van namen van Haarlemmers,
Amsterdammers en buitenlan-
ders, die hier grote dingen hebben
gewrocht en daar zullen we het —
wat onze geschiedenis betreft —
dan mee moeten doen, maar of bet
eerlijk is blijft de open vraag . . .

niT.ALS INLEIDING VOOR een
fijn gesprek,, dat we dezer dagen'
hadden met de bekwame Zand-
voortse kunstschilder DICK VAN
DER MIJE (73), die binnenkort
zijn bijzonder mooie werk zal in-
brengen op een expositie in het
Culturele Centrum aan het Gast-
huisplein. Deze expositie wordt
van 13-29 januari georganiseerd
door het Genootschap „Oud Zand-
voort", de folklorevereniging „De
Wurf" (die dan 30 jaar bestaat) en
het plaatselijke van onze Konink-
lijke Reddingmaatschappij.
Dick van der Mije kreeg deze
uitnodiging als enige kunstenaar

• ter plaatse door zijn bijzondere
verbondenheid met het oude
Zandvoort. In vele, vele Zand-
voortse huiskamers hangen zijn
schilderijen en tekeningen aan de
wand. Stille getuigen van zijn be-
kwaamheid als schilder en teke-
naar. Hij wist altijd de sfeer te
treffen van dat mooi oude Zand-
voort in de Noordbuurt en de
karakteristieke hoekjes ten Zui-
den van de Kerkstraat, de oudste
straat van ons dorp. In deze ju-
weeltjes van schilderkunst heeft

hij met een benijdenswaardige ex-
pressie als geboren en getogen
Zandvoorter een liefdevolle
warmte voor ons oude vissersdorp
op het doek weten over te dragen,
die vaak ontroert. Men kan zijn
schilderijen en tekeningen in
Zandvoort overal tegen komen.
Bij de rijke en de arme burger. Ja,
óók in de wachtkamer van de
huisarts.

Als zeer bescheiden burger en
kunstenaar is hij altijd graag op
de achtergrond gebleven maar
desondanks komt zijn naam steeds
sterker naar voren. Altijd is hij
bezig. Rusteloos zoekend, creatief
denkend en als het gekozen motief
in schetslijnen is opgezet dan
groeit het beeld. In een fijne rusti-
ge harmonie van warme kleuren
en krachtig lijnenspel.

Hoe het begon . . .
HET BEGON AL OP ZIJN
TWAALFDE JAAR toen zijn va-
der, Klaas van der Mije, die een
groot schildersbedrijf had, zijn te-
kentalent aanmoedigde. Zijn eer-
ste werkstuk was een stilleven
van wortelen, uien en een Keulse
pot. Zijn moeder wilde die dag n.l.
hutspot eten en die kan werd. er
door Vader Klaas nog even bijge-
zet. Het resultaat was prachtig en
het werkstuk genoot alom bewon-
dering. -Het was intussen 1917.
gewdrderi en in -Zandvobrt ven-,
toefden in' die tijd vele Belgische"
vluchtelingen, die hier grote gast-
vrijheid genoten. Hieronder be-
vond zich ook de hoogst bekwame
Vlaamse kunstschilder J. Dec-
kers, die aanbood om Dick van der
Mije de eerste lessen te geven. Dit
aanbod werd gaarne aanvaard en
van hem heeft hij enorm veel
geleerd. Onderworpen voor zijn
studies waren er in het oude Zand-
voort 'te over en als hij ingespan-
nen zat te schilderen in de oude
Noordbuurt moest hij héél wat
commentaar en sarcasme van zijn
mede-dorpelingen aanhoren. Zo
werd hij eens radicaal uit zijn
concentratie gehaald door een
voorbijganger, die hem toeriep: —
Zo, Rembrandt. . . — Sindsdien
— zegt Dick van der Mije — heb ik
mij voorgenomen onder mijn werk
nooit meer op te kijken . . .

In 1921 — op 16-jarige leeftijd —
zette hij zijn studie voort aan de
Kunstnijverheidschool in Haar-
lem, waar hij een briljante leerling
was en de lessen van schilder

Deckers van pas kwamen. Ook aan
de moderne technieken werd hier
reeds grote aandacht besteed. Na
het behaalde diploma ging hij wer-
ken bij het nu ook nog zeer beken-
de Atelier BOGTMAN in Haarlem,
waar hij zich verder kon bekwa-
men in de techniek van het ge-
brandschilderd glas en het glas in
lood. Hij kreeg hierin een zeer
grote vaardigheid. Tal van ge-
brandschilderde ramen getuigen
nu nog steeds van zijn vaardige
ontwerpen. Later in Zandvoort
beschikte hij over een eigen oven
en heeft hij voor vele tientallen
Zandvoorters fraaie oud-Zand-
voortse voorstellingen in glas ge-
brand, die nu nog in vele huizen te
zien zijn. Hij denkt er sterk over
om ook hier weer mee te begin-
nen, gezien de steeds toenemende
vraag naar gebrandschilderd glas.

Ook heeft hij een aantal jaren
teken-onderwijs gegeven (het was
zijn vaders wens, dat hij teken-
leraar zou worden) maar daar
voelde hij niet veel voor.

Bij het reclamebureau van Misset
in Haarlem was hij ook vele jaren
een toegewijd en vakkundig me-
dewerker, vooral voor de grote
projecten en muurschilderingen.
Van het Haarlemse kunstenaars-
gilde „KUNST ZIJ ONS DOEL"
was hij altijd een verdienstelijk
lid. In deze vereniging kwamen
grote namen voor als H. F. Boot
en andere tijdgenoten. Kunst-
schilders van naam en reputatie.

De sfeer aan het oude Zandvoort.

Toch is Dick van der Mije altijd
een eenvoudig man gebleven. Die
zijn talent en bekwaamheden niet
ophing aan de zucht naar eer en
naammakerij. Zijn werk is in de
eerste plaats een stuk zelfvoldoe- allerlei grote musea en kunsttem- Leentje Barens in haar huisje in
ning. Hij legt er zijn gehele hart pels. De meeste Zandvoorters de vroegere Noordbuurt. Het café

~ . . . . hebben deze werken nooit gezien op de achtergrond was van de
en zullen ze ook nooit te zien grootvader van Dick van der Mije.
krijgen. Nu mogen we de be- Deze Haring van der Zee was toen
kwaamdheid van Dick van der een zeer bekende caféhouder in de
Mije nooit afmeten aan het mees- Kruisstraat.

in. We nebben werkstukken van
hem gezien, zó intens mooi, zó
ragfijn uitgewerkt, zó ingetogen,
dat men geboeid blijft kijken en
genieten. En dat laatste is juist,
waf we in veel hedendaagse pro- terschap van deze beroemd ge-
gressiêvè"",, f lodderkunst" ontbe- worden „Zandvoort-schilders".
Ten. Het-boeit-niet,-omdat het
diepte mist. Het botst vaak met Maar we mogen misschien tóch
onze gevoelens van logica en reali- zeggen, dat de bloedwarme liefde
teitszin.

dorpssfeer. Van dat groepje huis-
jes is er nog één overgebleven. . .
We hanteren tegenwoordig dikke
woorden als „stedebouwkundige
rehabilitatie" en „milieu-vriende-
lijke renovatie". Maar intussen is
onze Noordbuurt radicaal en af-
doende naar de knoppen geholpen!

voor het eigen dorp, voor de
eigen sfeer van een armelijke,

. maar toch zo karakteristieke
Liefde VOOr eigen Noordbuurt, met zijn slopjes en
dorp . steegjes, met zijn pannendakjes

en stapels aangespoeld stook-hout Hoezeer voor een redelijk behoud
ER HEBBEN IN HET VROEGE- op de rommelige erfjes, met een overigens ook gepleit is door des-

grote apart accent aan het linnen werd kundigen (o.a. door Drs R. C.
toevertrouwd. Een accent van Ie- Hekker in „Gort met Stroop") en
vens-echtheid en dorpse sfeer, .. .
maar vooral het eigene.

RE ZANDVOORT veel
meesters gewerkt. Schilders met
grote namen als Jozef Israëls,
Max Liebermann om maar enkele
te noemen. Hun kunstwerken zijn
uitgewaaierd over heel Europa en
de rest van de wereld. Hun
„Zandvoortse werken" (en dat
waren er nogal wat) hangen in

vele Zandvoorters, die wisten dat
daar het échte hart van ons dorp
heeft geklopt. Dick van der Mije

En het is nu juist deze dorpse heeft hier gelukkig stof te over
sfeer, die Dick van der Mije in gevonden om vele dierbare herin-
deze tijd steeds meer gaat missen neringen vast te leggen. Herinne-
in Zandvoort, zo vertelt hij me. De ringen aan de knusse lage huisjes,
afbraak van de Noordbuurt en de herinneringen aan de leefwereld
herbouw bevredigt de rechtgeaar- van Janbroer, Leen Keggie, de
de Zandvoorter niet. Ook hém Dakaep, Jan Triel, Ouwe Pries en

ge hand heeft vastgelegd.

In de rustige sfeer van de Oud-
heidskamer aan het Gasthuisplein
spraken we met de Zandvoortse niet. Er is iets wezenlijks uit het -vele, vele anderen,
kunstschilder Dick van der Mije oude hart van ons dorp wegge-
over de vroegere Noordbuurt met sloopt, dat onvervangbaar is. Hij Ouwe Pries, die eens op de Kunst-
zijn steegjes, slopjes en pannen- laat me een fraai schilderijtje zien, nijverheidsschool als model zou
dakjes. . . Nu alles praktisch weg dat hij maakte op de hoek van de fungeren voor Dick. En die —
is mogen we verder leven met de Kruisstraat, waar vroeger „ouwe toon hij hoognodig naar het toilet
herinneringen, die hij met vaardi- Schutje" woonde en zijn vishanclel moest — er naast ging zitten want

dreef. Een juweeltje van intieme hij had nog nooit een échte w.c.
gezien. . . Ja, dat waren de men-
sen, die hier leefden, werkten,
vloekten, raasden, maar die óók
als een kind konden bidden. . . We
moeten Dick van der Mije diep
dankbaar zijn voor zijn werk.
Voor wat hij voor Zandvoort heeft
gedaan en nog steeds doet.

Veelzijdige motieven.
Er zal een groot deel van zijn
artistieke talent te zien zijn op de
komende expositie en naast het
oml-Zandvoortse werk ook vele
andere motieven. Prachtige bloe-
men-komposities, vissen (bijzon-
der mooi), stillevens en zelfs ook
enkele onderwerpen met een lich-
te zweem naar moderniteit, kor-
tom héél zijn veelzijdige begaafd-
heid zal hier tot uitdrukking ko-
men. Zijn licht zal onder de koren-
maat vandaan komen, zoals de
Bijbel het ons zo treffend zegt. En
dat is voor al te bescheiden men-
sen wel eens nodig.

Om nog even met de aanhef te
herinneren aan de Profeet, die in
eigen land wél geëerd kun worden .
— als we het willen - mogen wc
besluiten met de Zandvoortse bc-
volking van harte uit te nodigen
zijn werk te bewonderen.
En Dick, bedankt voor onze gezel-
%e babbel in de Zandvoortse Oud-
heidskamer!

J. A. Steen
(Genootschap „Oud Zandvoort")

Zandvoort, Nieuwjaar, 1978.

Rustige start

Zo beginnen wc dan in dit eerste
nummer van Zandvoorls Nicuws-
blad in 1978 weer met frisse moed
met oog en oor de badplaats door te
wandelen.

Graag zou ik wil len, dat ik u al leen
maar leuk en prettig n i e u w s zou
kunnen vertellen, maar ja, ik heb liet
leven ook n ie t in de h a n d e n dat is
maar goed ook. In elk geval hebben
we een rustige start gehad. In de
vuurwerk kna l len j hee l t Zandvoor t
ook weer ru im /'n portie meege-
knald en daarmee de nodige honden
en katten weer de stuipen op het l i j f
gejaagd. On/.e V.V.V. had er stel l ig
een paar leuke feesies van k u n n e n
bouwen, tot vreugde en vermaak
van iedereen, maar ja, dat zal elk jaar
wel weer opnieuw een vrome wens
bli jven en gelukkig zijn excessen
ook dit jaar weer uitgebleven.
We zijn nu weer aangeland in de
meest vervelende weken wat het
badplaatsleven betreft. En tóch is er
dit jaar een op merkel i jk verschil met
andere jaren. Ik heb holelhouders
gesproken, die doorlopend gasten
hebben. Zelfs was er één, die
helemaal was volgeboekt en dat is
tot nu toe nog nooit \oorgekomen.
Er xijn Hollanders onder, maar het
merendeel vormen de Duitsers. Je
vraagt je wel af, wat ze hier in de/.e
sombere, miezerige dagen komen
zoeken, maar xe vermaken zich best.
Overigens: ieder z'n meug" zei de
boer en hij at aardappelen met de
hooivork. Maar ik heb zo'n idee dat

de vestiging van het Casino in
Zandvoort aan deze winterse op-
ieving niet vreemd is. Al met al is het
een verheugend verschijnsel. Laat
maar zo blijven. Zandvoort vaart er
wél bij.

1978
Twee dingen zijn er, die in de
komende maanden allereerst onze
aandacht vragen wanneer we ons
afvragen: „wat doen we met
1978? ".

Dat zijn in de eerste plaats de
k o m e n d e gemeentcraadsvcr-
kiezingen, eind mei en ten tweede
de organisatie van de festiviteiten
rondom „Zandvoort 150 jaar
badplaats". Wat die gemeentcraa-
dsverkie/ingon betreft, niemand zal
kunnen ontkennen dat die voor
Zandvoort uitermate belangrijk
zijn. Dat zijn ze voor elke gemeente,
maar voor Zandvoort als inler-
nationaal bekende toeristenplaats
wel zeer bijzonder, en tenslotte gaat
het er maar om, wat onze vroede
vadere daar straks in hun nieuwe
samenstelling mee gaan uitspoken.
We mogen dit belangrijke gebeuren
in Zandvoort dit jaar zeker niet
onderschatten, maar welbewust er
een open oog voor hebben. Het gaat
tenslotte om ons aller welzijn als we
het welzijn van Zandvoort als
nummer één op ons programma
plaatsen.
En ja, dan zitten we nog als tweede
zeer belangrijke punt in 1978 met
een juiste organisatie van de viering
van het jubileum „Zandvoort 150
jaar badplaats". Dal moei na tuur l i jk
de komende i seizoentijd één door-
lopende knaller worden, maar dat is
heus zo eenvoudig niet. We moeten
er vanzelfsprekend van uitgaan, dat
we door het opzetten van een juiste
viering véél mensen trekken, zowel
uil binnen als buitenland. Dat nu is
gemakkelijker gezegd dan gedaan, al
zal liet heus wel in orde komen. We
vernemen tenminste, dat er achter
do schermen al hier en daar hard aan
wordt gewerkt. Verschillende leuke
ideeën komen al naar voren doch
moeten nog op do praktische
uilvoering worden geloetst. l'er-
soonlijk heb ik er wel hoop op. dat
er daverende festiviteiten u i t de bus
zullen komen.

Kerstbomen
Dank zij de inspanning van de
Kerst-etalagecommissie en met
medewerking van de Stichting
Verlicht Zandvoort , heeft Zand-
voorl ook dil jaar weer een fraaie
kerstboom op hel Haadlui isplcin
k u n n e n hebben.
E.o.a. kon golncl gerealiseerd
worden, door de inzel van de Dienst
van Publieke Werken, die /.org heeft
gedragen voor hel plaalsen en
verwijderen Mei genoegen hebben
wij mogen constateren, dal de boom
de vuurdoop van de oudejaarsnacht
heeft doorstaan, al zal hel w e l eu'ii
gespannen hebben. In voorgaande
jaren heeft ook de VVV haar
aandeel in de plaatsing van de
kerstboom gehad, zo werd o.a.
vanui t hel voormalige kantoor de
verl icht mg v er/.orgd.
Wellicht voor het grote p u b l i e k niel
helemaal bekend, is het Inch ook dit
jaar weer dal de VVV zich mei de
kerstboom hoort i nge l a t en on vie l
voor hot w inke lcen t rum Zandvoort-
Noord. Alwaar het aanbod van do
VVV door do aldaar aanwe/ . igo
winkel iers met dankbare handen is
geaccepteerd. Do VVV heef t hicr-
nioo voor Zandvoort-Noord voor
oen s t u k j e kerstsfoor go/oigd w a a r -

voor hulde. Wij willen echter
opmerken dal de gezamenlijke
winkel iers aldaar, in de toekomst
maar eens voor een f i jne verlichting
van de boom moeten zorgen,
helgeon alles nogmcor zal opfieureif.

Kerstetalagewedstrijd
Hot comité „Kerstetalagewedstrijd
1977" is bij/.ondcr bl i j met de
resul Uiten, die deze wedstrijd dat
jaar heeft opgeleverd.

Kon f l ink aantal winkeliers heeft er
zeer veel werk van gemaakt en er
werden hier on daar prachtige
resultaten bereikt. Men is lot de
konklus ie gekomen, dat wanneer
deze zaak vrat t i jdiger wordt
voorbereid, (de ti jd was nu wel erg
kort- deze wedstrijd een jaarlijks
weerkerend evenement kan worden,
dat stork de aandacht zal trekken.
Zeer aantrekkeli jke prijzen zijn er
voor beschikbaar gesteld, vooral wat
de drie hoofdprijzen betreft, daar-
naasl zijn er nog wat troostprijzen
en een aantal eervolle vermeldingen.

. De pri jsui treiking zal plaats vinden
op donderdag 19 januari, aan-
vangend om halfnegen in café-
restaurant „De Kouscpael". De
uitnodigingen zullen binnenkort
worden verzonden, doch ik heb
begrepen, dat iedereen er hartelijk
welkom zal zijn. In elk geval is het
geheel een opmerkelijk succes
geworden en daar ging het maar om.

Concert
Gaarne vestig ik uw aandacht nog
even op het winterconcert dat
morgen, vrijdag 6 januari, aanvang
om kwart over acht, zal worden
gegeven door het Noordhollands
Ph il harmonisch Orkest onder
leiding van Andrc Van der Noot met
als solist Jacques Meertens clarinet.

Aan het aantrekkelijke programma
hebben wij in ons nummer van
•.v'iro week reeds een uitvoerige
\'o<. bespreking gewijd. Erisnogeen
beperkt aantal kaarten verkrijgbaar
aan de kerk. Het geheel belooft een
bijzonder interessant gebeuren te
worden. Toon er uw belangstelling
voor want het kan wellicht de
aanloop worden tol organiseren van
meerdere evenementen op een
dergelijk hoog muzikaal niveau. Dat
hebben velen altijd al graag gewild.
Nu doet zich die gelegenheid voor.
Laten wc die dan ook benutten.

Toneeluitvoering
De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van Zegen" zal op vrijdag
20 en zaterdag 21 januari in het
verenigingsgebouw „De Krocht"
een toneeluitvoering verzorgen We
vragen hiervoor reeds thans uw
aandacht. Houdt één van deze
avonden vrij. Wat er precies
gebeuren gaat, daarover hopen wij u
in ons eerstvolgend nummer nader
in te lichten.

Nieuwjaarsreceptie
Onze burgemeester, H. Machielsen,
sinds een half jaar burgemeester van
Zandvoort, houdt van opschieten.
Nauweli jks heeft het nieuwe jaar
/i jn intrede gedaan of hij stelt, te
zamen met zijn echtgenote, de
Zandvoortse bevolking in do ge-
legenheid, tijdens een Nieuwjaars-
receptie nader met het burge-
meesteis-echtpaar kennis te maken.

Dat gebeurde maandagavond in de
inad/.aal van het raadhuis en het
werd een sfeervolle en gezellige
aangelegenheid. De toeloop was nog
«el niet / < > groot als we dit de laatste
jaren gewend waren, maar dat
mocht ook met worden verwacht b i j
xo'n eerste maal dat een nieuw
buigervader to /.amen met zijn
echtgenote recipieert. Maar we
hielden wel vast , dat de opkomst
meer dan bevredigend mocht word-
en genoemd.
Het is daarb i j opmerkeli jk, hoe vlug
d i l burgemeesters-echtpaar zich in
de ZandvoorlM' aangelegenheden
weet in te werken en er belang-
s te l l ing voor toont. Dat is een
verheugend verschijnsel want met
de ZanchoorLse belangen meeleven-
de eerste burgers zi jn heel wat waard
en /oer be langr i jk . Daar kan van
alles u i t voor tkomen. Op bij/.ondcr
pre t t ige en sfeervolle wij/.e bleek die
be langs te l l ing de/.e avond /onder
meer. Uil .ille lagen van de bevolking
toonde men be langs te l l ing en dal /.al
o n g e t w i j f e l d de heer en Mevrouw
Machielsen ook veel goed hebben
gedaan. Klders in d i t blad vindt u
ecu moment-opname van dit ge-
boiiren.

C. K u v p o r s r .

Mtot.
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Na een wcrUaam leven in het Christelijk onderwijs,
waarvan 18 jaar aan de Christelijke Mavoschool te
Zanchoort, is van om weggenomen de heer

G. J. Huijgen
Hij diende hel Christelijk oudermi», uit volle overtuiging.

God iroostc /ijn gC7in.
COLLtGA's en OUD-COLLEGA's
tandcChr. Mavo&chool.

Met diepe droefheid berichten wij u, dat heden geheel
onverwachts van ons is heengegaan, mijn innig geliefde

man, on/c zorgzame vader en mijn lieve opa

Cornelis Willem Keur
op de leeftijd van 59 jaar.

M. J. Keur-Gecsink
Annemick, Herman en Mark

Amsterdam. 31 dcc. 1977
Van Walbccckstraat 39"
Correspondentie-adres
H. Gros/c Nippcr
Hogcv-cg 15, Zanvoon.

De crematie heeft heden plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve
vader, behuwd vader, grootvader en huisgenoot

Leendert Jacobus van Norde
weduwnaar van Antjc van der Kruk

op de leeftijd van 66 jaar.

Zandvoort
G. C. van der Werff-van Norde
R. van der Werff
Rein, Anjacn José
A. van Norde
W. J. van Nordc-van der Wekken
RonaldcnTon

's Gravenhage
Familie Tromp

Zandvoort, 3 januari 1978
Haltestraat 51.

Vader ligt opgebaard in het uitvaartcentrum, Poststraat 7
te Zandvoort. Bezoek aldaar op donderdag van 16.30 tot
17.00 uur en van 19.30 tot 20.00 uur. De teraardc-
bcstclling vindt plaats vrijdag 6 januari a.s. om 9.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Vertrek
vanaf het uitvaartcentrum circa 9.15 uur. Gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van de begraaf-
plaats na afloop van de plechtigheid.

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

l'

Voorlichting, piôr.r;ing en offerte -vrijblijvend.

Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen
bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

zoek niet
langer,
wat

geeft 't
wilkes
heef t't...
alles op

elektrisch
gebied

CREMATIE- BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.
ged. oude gracht 11b(t.o. de raaks) Haarlem (023) 31 11 W

ihorbeeVestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78

VAN LENT
OPEL

ZANDVOORT
VRAAGT

een 65+er
voor het schoonhouden

van showroom en kantoren,
werktijden in overleg.

Aanmelding:
Kam. Onnesstraat 15. tel. 02507-5346,

Zandvoort-Noord.

WIJ VERWACHTEN IN 1978
geen lekkages
geen stroomstoringen
geen c.v.-storingen
geen verzakte lichtkoven
geen instortend plafond.

U KUNT DUS MET EEN GERUST

HART LID WORDEN.

openbare bibliotheek
l prinsesseweg 34

AFVALLEN?

slimming international
geeft ook in uw buurt verma-
geringslessen in groeps-
verband.

Interieur/verzorging
FA.LBALLEDUX&ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstofien
Tapijten
Cocasartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbrced-tapijten
Intartest
Luxaflex zonwering

Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN

GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15.—
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

TELEFOON 02507-4547

DE ZOMERREISGIDSEN
ZIJN ER WEEROff. Lux: dealnr

VOOR MEUBELEN
EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 29, tel. 2596, Zandvoort
Matthijs Molenaarstinat6. iele!oor>3759.

ÖOOCSOOOOoa

Ploegstoffen

Haal ze bij ons en wij reserveren graag uw reis van
uw keuze.

In je ééntje afvallen is geen
doen. Maar samen lukt het.
Onze leidsters zijn er in ge-
traind u te laten zien hoe u
kunt vermageren zónder het
eten waar u van houdt, geheel
te laten staan.
Het dieet is makkelijk te volgen
en gezond. Géén verboden
voedsel.
Loopt u-gewoon eens binnen
en vraag-wat u weten wilt, óók
over de.ljdmaatschapscondi-
ties. • • •

Lidmaatschap f 12.—
Lesgeld f 6 — p. week

Oe lessen worden gegeven Het Gemeenschapshuis,
L. Davidsstraat, Zandvoort op dinsdagochtend van
9.30-11.00 uur.

Verdere inlichtingen Mevrouw G. Klaassen-Schipper,
_ Rijnlaan 37, Heemstede, tel. 023-280508.

, stichting

slimming international
want alleen is maar alléén

1977
Opel Kadett City 12S, oker geel

Vauxhall Chevette L, rood

1976
Opel Kadett City, spec. blauw

Opel Kadett City, spec. metalic groen
Opel Ascona 16S , metalic groen

1975
Opel Kaden, spec. geel

VAM LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP EN SERVICE
Kamerlingh Onnesstraat 15,

telefoon 02507-5346.

Inruil mogelijk, financiering GMAC.
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
KantoorGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9 12 uur
TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven ddti het kantoor evendlb
eventuele klachten over bezoiying

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levoit het moosto rusultcKit vooi uw hoclfi|t

In con nieuwsbliicf wordt uw Klvertcntip ook
nieuws.

goed zicht,
allicht!

met een bril
van

arïlcentnum
rs töYöïTO [uinrFTi cJt>

grote krocht 29, /.andvoort

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Ome gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

modes
biedt aan
DAMES-afdeling:

JAPONNEN vanaf 49,
PULLS vanaf 15,
VESTEN vanaf 25,
PANTALONS vanaf ... 39,
ROKKEN vanaf 39,
BLOUSES vanaf 19,
LEREN JASJES vanaf . 98,
HEREN-afdeling:

COSTUUMS vanaf ... 148,
COLBERTS vanaf . . . . 128,
PANTALONS vanaf ... 39,
OVERHEMDEN vanaf . 25,
PULLOVERS vanaf.. . . 25,
DASSEN 5,
LEREN JASJES vanaf . 98,

modes
Kerkplein 3 Zandvoort Telefoon 02507-4828

Initallatie bureau
GROENE!TEIN B.V.
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KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845:

Tekoopaangeb.:
2 WASTAFELS MET

SPIEGEL en
PLANCHETdcerise
1wit),TV-TAFELop
draaipoot, Opvouw-

baar2pers.
SPIRAAL, 2x1.40,

KUNSTSCHAATSEN
maat41. KINDER
AUTOSTOELTJE,
KLEP KAST, FLIT
APPARAAT op

accu.
T.*.a.b..tel.02S07-7Z71.

Koopruil Alkmaar •
Zandvoort
Aangeb.:

eengezinswoning te
Alkmaar

Gevr. iets dergelijks
te Zandvoort.

Prijskl. ±_ f 200.000,-
Inl. tel. 072-128227.

ZEGWAARD
WATERSPORT

VENEZIANI - BOOTLAK ANTI FOULING,
POLYESTER VERF

Speciale aanbieding:
VETUSDIEPTEMETER
met garantie 198,

89.-ELEKTRISCHE WATERPOMP
Kompassen, olielampen, verlichting, boe-
ken, navigatie-artikelen. scheepsklokkon
enz.

Spaarne48.
Haarlem,
tel. 023-321534.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ER KEN D verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404
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Hoe de draf- en rensport in Zandvoort begon
De tegenwoordig zo bloeiende draf- en rensport heeft een
voorgeschiedenis welke niet altijd even rooskleurig is geweest. Het
begin in het midden der vorige eeuw was -om het nu maar populair te
zeggen \• eigenlijk al een doodgeboren kind. En dat niettegenstaande
men zich de sympathie en zelfs daadwerkelijke deelneming had
verzekerd van het koninklijk huis en tal van vooraanstaande families
in den lande.

Deze personen hadden zich verenigd
in een „Sociëteit tot aanmoediging der
verbetering van het paardcnras in het
Koninkrijk der Nederlanden". Wan-
neer deze vereniging precies werd
opgericht is mij niet bekend. Het kan
geweest zijn cindo 1843, maar ook in
januari 1844. Voor dat laatste jaar
werd een „jaarboekje" uitgegeven. In
tegenstelling tot de meeste jaarboekjes
verscheen dit niet na afloop van een
jaar (dus als een soort verslag) maar
aan het begin. Het bevatte namelijk
het programma dat men in het
ingegane jaar wilde afwerken. Het
bevatte ook een overzicht van de
dekhengsten, welke ter beschikking
stonden van de leden om er snelle
'paarden mee te fokken. Die hengsten
waren vrijwel alle zonder uilzondering
eigendom van Koning VVillem.il en
bevonden zich buiten de dektijd (ca.
april-juli) in 's Konings stoeterij te
Borculo.
In het jaarboekje werd -natuurlijk-
ook het doel van de Sociëteit

_ omschreven. Dat doel omvatte als
-belangrijkste element: verbetering aan
" te brengen in de paardenfokkerij en de
liefhebberij voor het fokken van goede
paarden aan te moedigen o.a. doordat
met betere paarden te fokken de
fokproduktcn in waarde zouden
stijgen.

Wedlopen
Op voorbeeld van Engeland geloofde

1 men dit alleen te kunnen bereiken
' door het organiseren van z.g. wed-
lopen, het houden van harddraverijen
en het uitloven van premiën voor
goede paarden. Behalve de rog-
lementen, nodig voor een ordelijk
verloop der wedstrijden, werd in het

. boekje ook een Programma der
wedlopen en Harddraverijen" afge-

,. drukt. Het ging in dat eerste jaar van
de Sociëteit kalmpjes-aan en een-
voudig met slechts twee aaneen-
gesloten wedstrijddagen.

. Zandvoort had de primeur, want daar
• zouden op vrijdag 6 en zaterdag 7

september 18-14 de eerste wedrennen
gelopen worden, afgewisseld met

• draverijen. De eerste dag twee rennen
, en één draver i j en de tweede dag

eveneens. Men kondigde in het boekje
de wedstrijden aan met de om-
schrijving van de uitgeloofde prijs. Zo
stond boven de bepalingen van de
eerst te houden ren: Prijs door Z.M.
den Koning gegeven en voor de eerste
'ren op de tweede dag: Prijs door de
{Sociëteit aangeboden. - • - •_ >-
iflôg" altijd worden tegénwo'órdig de
rennen en draverijen benaamd met
b.v. '„de Liguster-Prijs" of „de
Hilversum-Prijs"c.d.

'Tarief In totaal zouden er 4 rennen
en 2 aravcrijen worden verreden.' De
paarden welke men wilde laten
mededingen moesten vóór l juli en
wat de dravers betreft vóór l augustus
worden aangemeld. In het boekje
stond ook al de toegangsprijs welke
betaald moest worden om de wed-
rennen en draverijen op het terrein van
de Sociëteit te kunnen volgen.
Te voet zijnde betaalde men 50 cents
entree; voor een rijtuig met vier wielen

• f l,-; voor een met twee wielen de
helft en voor elk los-of-ingespannen

. paard 50 cents.
Het was in die tijd gewoonte dat
meestal slechts voor een klein
exclusief gezelschap -in dit geval het

. bestuur van de sociëteit en de
vorstelijke personen-een tribune werd
opgetrokken. DP andere toeschouwers
moesten zich zien te redden. Dat was
nog vele jaren in Engeland ook het
geval. Zij. die over eigen gerij

. beschikten, reden er mee het terrein
op en hadden dan hun eigen
zitplaatsen bij zich. Vooral grote
rijtuigen, zoals mailcoachcs (posl-
koetsen) kwamen later erg in zwang
voor dit soort uitstapjes omdat men er
bovenop ca. 10 zitplaatsen had en
bovendien een hele picnic-uitrusting
meegenomen kon worden.
Men stelde de rijtuigen langs de baan
op en het üefst natuurlijk bij de start

. en/of finish. Velen kwamen echter
ook te paard en hadden op die manier
niet alleen een hoge zitplaats maar
konden ook met de wtdslrijdpaardcn
meegalopperen!
Loden van de Sociëteit mochten met

;" hun rijtuigen op een voor hen
gereserveerd terrein gedeelte plaats
nemen. Zij kregen bovendien een

• biljet uitgereikt da thun meteen dame
' toegangen zitplaats gaf op de tribune.

En zo was dat allemaal netjes geregeld.
In elke wedstrijd werd één geldprijs

. uitgeloofd en voor het paard, dat als
tweede aan zou komen, een z.g.

premie. Deze premie bestond uit het
totale bedrag der ontvangen inleg-
gelden. Het inleggeld bedroeg f 10,--
of 20,-. De geldprijzen voor de
winnende paarden waren niet gering.
De Koning had voor de eerste
wedstrijd (een ren) f 800,-uitgeloofd
en vooreen draverij op de tweede dag
f 500,-. Gezien de waarde van de
gulden in dip tijd toen men nog mei
halve centen rekende, was zo'n
geldprijs de moeite waard.
Soms werd ook een fraaie en kostbare
zweep uitgeloofd. Dat deed de Prins
(de latere koning Willem III) van
Oranje bijvoorbeeld de eerste dag voor
de draverij, terwijl Prins Alexander
(een groot paardenman, naar wie een
der huidige cavalerie-regimcnten is
genoemd) voor een ren op de tweede
dag een zilveren beker uitloofde. Nog
steeds worden zilveren bekers bij
paardenwcdstrijden uitgeloofd maar
ook komt het uilloven van z.g. gouden
of zilveren zwepen nog voor. Ééns per
jaar wordl er in bijzijn van Prins
Bernhard nog allijd een draverij om de
Gouden Zweep verreden.
Wanneer men het in het boekje
voorkomende lijstje van „commissa-
rissen" ziet, staan daar meerdere
namen in van personen, die in de
omgeving van Haarlem woonachtig
waren. Vooraan de secretaris van de
Sociëteit, Mr. A.H. van Wickvoort
Cromrr^elin uit Heemslede. Verder
E. L. Baron van Tuyll van Scroos-
kerken (vermoedelijk uit Velzen) Mr.
H.A. van Lennep, eveneens uit

'Heemstede en L.C. Enschede uit
Haarlem.

De „renbaan", waar de wedstrijden
gehouden zouden worden, lag dichtbij
Zandvoort en wel in de tegenwoordige
waterleidingduinen. In hoeverre men
daar de bodem werkelijk voor het
galopperen en harddraven, geschikt
had- gemaakt; weet ik niet Ik-heb hct-
nergens kunnen vinden. Of „heï~
terrein van de Sociëteit" inderdaad
eigendom was van de nieuwe vereni-
ging of dat het door haar was gehuurd
is mij evenmin bekend. Zeker is dat
het vrij ver verwijderd lag van de
toenmaals bewoonde wereld. Zand-
voorl was nog een onaanzienlijk
vissersdorpje en nog geen badplaats.
Er liep nog geen spoorlijn noch een
dilligence vanuit Haarlem heen. Wel
was de toegangsweg al bestraal. Alles
bij elkaar niel zo gunslig.

Er is in de archieven weinig Ie vinden
over hel verloop van de eersle
wedrennen in Nederland, georga-
nisecrd nabij Zandvoort Sport slond
een eeuw geleden nog niet met
hoofdletters geschreven en de ren-
sport stond helemaal nog niet in de
belangstelling van de massa. Wél was er
al -vooral te plattelande- belangstelling
voor korte-baan-draverijen, maar dan
vooral bij wijze van volksvermaak en
meestal in hel kader van een
„boerenkermis".

Tol voor kort wist ik van het verloop
van die eerste paardensportdagen niets
anders dan wat Nicolaas Beets er over
had geschreven, waarover straks meer.
Maar enkele jaren geleden kwam ik in
het bezit van het archief van de
Sociëteit (met de lange naam, zie mijn
eerste artikel). In hot jaarboekje voor
1845 stond inderdaad ook het verslag
van de beide eerste wedstrijddagen der
Sociëteit, waaraan ik het volgende
ontleen. De Sociëteit was goed
„aangeslagen", zoals men dat tcgen-
woordig noemt. Men telde al 121
leden.

De Zandvoorlse dagen werden opge-
luislerd mei prachlig horfslwceren de
ruime baan bood een „verrassend
schouwspel", lïr was „een groole
toevloed van menschen in de duin-
vallei". Van de -18 ingeschreven
paarden waren er 39 in ons land
geboren, 14 waren om verschillende
redenen niet aan de start verschenen,
zodat er in totaal 34 paarden hebben
gelopen, t.w. 15 in de „wedlopen"
(rennen) en 19 in de harddraverijen.

Niet overtroffen :N.
Hoewel we tegenwoordig aan grote
aantallen paarden in rennen en
draverijen gewond zijn, was dal
vroeger geenszins het geval. De
verslaggever deelde althans mede,
„een dusdanig aanzienlijk getal paar-
den in het renpcrk gebragl, de eerste
maal dat er wedloopen plaatshebben,
is nimmer in een ander land
overtroffen en men mag dezen
aanvankelijk vcrkrogcnen uitslag voor-
waar luistcrijk noemen...."
Men vond dat dit gunstige oordeel
deste moer terecht was omdat het
wedrennen hier te lande volkomen
onbekend was en dat voorts de plaats
waar men de rennen had gehouden
„ongunstig" was (gebrek aan behoor-
lijke stalling voor paarden). Voorts liet
men Engelse jockeys rijden en de/.e
hadden moeilijkheden met de taal en
konden met de trainers der paarden
moeilijk converseren. Hel bestuurvan
de Sosciëtoit prees o.a. meer in het
bijzonder de steun en hulp welke het
had ondervonden van Baron van
Voorst tot Voorst, ritmeester bij het
2e Regiment Dragonders, voor zover
mij bekend destijds te Haarlem in
garnizoen.
Er was zoals gezegd veel belangstelling
en dat niet alleen uit de direktc
omgeving maar ook uit andere
provincies. Men vond wel dat beide
dagen een „waar Volksfeest" was
geweest

De baan
De baan was niet zo hard („vast") als
meestal gebruikelijk was voor drave-
rijen Maar men had er toch blijkbaar
geen klachten over. De man, die
schijnbaar iets met het in orde maken
van de baan te maken had, was een
zekere J. Kros, die dan ook „veel lof
en dankzegging toekwam". Het
programma werd -dat werd ook in het
verslag toegegeven- niet zo vlot achter
elkaar afgewerkt als wel wenselijk was.
Een andere klacht was dat de
toeschouwers en de rijtuigen „geen
goed ovcrzigt over de baan gcdoog-
den". Eigenlijk -zo bleek wel- had men
een beter gevulde kas moeten hebben
om bepaalde noodzakelijke uitgaven
te doen, welke nu achterwege waren
gebleven.
Dat men last van de rijtuigen had
gehad kwam omdat men nagelaten
had (bij gebrek aan geld) om een soort
verhard parkeerterrein aan te leggen.
„Ja, wij erkennen dat de zaak voor
verbetering vatbaar is, en wij die ook
zooveel mogelijk zullen trachten te
verkrijgen; doch wij beweren tevens
dat de Sociëteit wel geslaagd,en datur
zich reeds nuttige gevolgen van harde
werking doen gevoelen..."
Het verslag maallte ook gewag van
iemand die in een „geestig boekje"
getracht geeft te .betogen dat men
niets had'gezien, maar men betwij-
felde of dit alles wel aller gevoelen
was. Hier wordt kennelijk op het
verhaal van Beets gedoeld.
Men had graag gewild dat de schrijver
er ook eens op had ge wezen dat het in
orde brengen van het terrein voor de
rennen en draverijen gedurende de
winter gemiddeld aan 60 arbeids-
lieden, meestal vaders van huisge-
zinnen, brood had verschaft. Maar ook
dat de Sociëtcil zo voortgaande
voortdurend werk en vertier zal
blijven geven.

Koninklijk Hiis
Dat men succes had kunnen boeken
kwam -zo erkende men openlijk-voor
een niet gering gedeelte door de steun,
welke het Koninklijke Huis gaf. En dat
niet alleen door het schenken van geld
en prijzen. Evenals ook in onze tijd
hoge belangstelling onwillekeurig de
aandacht van buitenstaanders op
bepaalde dingen vestigt, zo was dat
ook honderd jaar geleden. „Zulke
ondersteuningen moesten dan ook het
wclgclukken onzer pogingen ten
gevolge hebben. -Wij erkennen dit
dankbaar- Want juist in die eenparige
en vercenigde vorstelijke ondersteu-
ningen l igt voor den minkundigen
(lees: „leken") het bewijs dat er in de
wedlopen dan toch iets meer moet
gelegen zijn dan alleen een schouwspel
tot uitspanning en vermaak". Op de
kritiek dat de uitgeloofde premiën
alleen maar ten goede zouden komen
aan landbouwers in de omgeving van
het ZandvoorUe rcnpark wordt
geantwoord dat dit geenszins het geval
is maar dat het hier een „Neder-
landsche onderneming" betrof en
geen plaatselijke.

Schone sekse
Het verslag eindigt met een hartelijk
woord van dank aan de schone sekse,
aan de talrijke dames, die op 6 en 7
september de rennen met hare
tegenwoordigheid had willen vereren.
Zulks niettegenstaande de brandende
zon. Dat dit extra werd vermeld houdt
vermoedelijk wol verband met het feit
dat dames -anders dan tegenwoordig-
bang waren bruin te worden. Een
blanke huid behoorde bij een dame,
ren gebruinde bij een werkende
vrouw! Vandaar die parasols!
Maar die dankbetuiging en die
woorden van waardering voor zowel
opofferingen (ook de verveling in de te
lange pauzes) had ven achtergrond.
Het was namelijk een publiek geheim
dat de meeste echtgenotes in het begin
M gekant gowoost waren legen dy
plannen van hun mannen. VIT-
moedelijk hadden /.e over hel wedden
(on geld verliezen) in Engeland zulke
dramatische verhalen gehoord dat ZP
alles op allos /riten om soortgelijk!'
toestanden hier te voorkomen. Ook al
door het voorbeeld van koning en

prinses gingen de dames op de duur
over stag en waren wel bereid om dan
ook maar in Zandvoort van de partij te
zijn. Daarvoor bedankte secretaris v.
Wlckevoort Crommlin de schone sekse
gaarne. Er schijnen dames geweest te
zijn, die -omdal zij geen lid van de
Sociëteit waren- met haar gerij zomaar
onder het „groole publiek" moesten
plaats nemen, waarover zij nogal
ontstemd waren. Ja dan hadden /ij

.maar lid van de Sociëteit moeten
worden...

Politie
Reeds voor de eerste rendagen
vaardigde de raad van Zandvoort
onder leiding van burgemeester J. v.cl.
Meijc een „Reglement van Policie"
uit. Aan dit reglement ontleen ik dat
de weg vanaf de „steenweg" niet
verhard was en niet door rijtuigen met
moer dan 9 personen bezet, mocht
worden bereden. De politie regelde op
de baan het verkeer. Voerlieden of
koetsiers mochten onder geen voor-
waarden hun rijtuigen vertalen of zelfs
maar de leidsels uil handen leggen.
Verder was iedereen verplichtom alles
te vermijden waardoor paarden zou-
den kunnen schrikken. Uit de
bepalingen bleek ook dat er militairen
zouden worden aangetrokken als
hulppolitie. Meestal waren dat berc-
denen, in dit geval vrij zeker de
Dragonders uit Haarlem.

leets
In het gemeente-archief van Haarlem
ontdekte ik -alweer bijna 20 jaar
geleden- enige bescheiden van de reeds
genoemde Sociëteit (met de lange
naam). Daaronder bevond zich ook
een boekje, geschreven door een
zekere B. onder welke letter naar mijn
vasle overtuiging niemand anders
schuil ging dan Nicolaas Bccts, de
schrijver van de „Camera Obscura".
Beets was toen juist een jaar of vier
predikant in Heemstede en hij was
dikwijls op bezoek op de buiten-
pltitscn van Baron vin Verschucr, van
de van Lcnneps en bij van Wickcvoort
Crommelin. Daar heeft hij natuurlijk
horen spreken over de grote plannen
welke men smeedde: eerst het
oprichten van die Sociëteit en
vervolgens het orgoniscren van de
eerste wedstrijddagen in Zandvoort.

Beets was jong (30 jaar) en ging nog
met zijn tijd mee. Waarom zou hij niet
-net als duizenden anderen- eens naar
Zandvoort gaan om met eigen ogen en
oren mee te maken wat voor
Nederland iets volslagen nieuws was?
Twee dagen trok hij er voor uit en
daarop volgde van hem prompt een
letterkundig verantwoord ooggetuige-
verslag, zeker heteerste dat ooit in ons
land-van wedrennen werd gemaakt en
zei fsih brochure werd uitgegeven

„Voorname mannen in den lande, dir
ecne Sociëteit hadden opgericht ter
verbetering van het Paardenras, had-
den mei moeilijkheden te kampen, die
alleen maar door voorname mannen
uil den weggeruimd kunnen worden",
aldus het begin. De schrijver verte't
dat het hier iets nieuws betrof manr
dat zij daarom niet zoveel tegen-
werking verdienden. Men kreeg weinig
„respons" (zou men tegenwoordig
zeggen). Als het maar gegaan was om
verbetering der financiën zou er zeker
meer belangstelling voor hebben
bestaan dan nu het ging om
v erbetering van hel paardenras, aldus
B. Men wilde niet over wedrennen en
rennen horen want men meende dat
het land toch al hard genoeg naar de
afgrond rende...Daarvoor behoefde
men niet op een paard te gaan zitlen!
Ook brave lieden, die gevangenissen,
bordelen, kroegen en dergelijke
gezellige plnaUcn afliepen om het
mensenras te verbeteren hadden ook
al niet zoveel met de zaak op. „Een
paard is geen mensch" zeiden zij, n
hun goedhartige wijsheid en daari-i
hadden zij volkomen gelijk; „eei
mensch moet verbeterd worden en een
paard niet" voegden zij daaraan toe e.i
•aldus Beets- daarin hadden zij
volkomen gelijk. Brok zag het n ie t zo
benauwd en was bereid de zaak van
alle kanten te bekijken. En dan komt
waarvan ook in het verslag in het
parboekje van de Sociëteit sprake was
hel schone geslacht.

,,-Zflfs bij de schoone sekse vond de
zaak tegenkanting. De Jonge Heen.'n.
dip niet onbemiddeld waren, en dus
zeer begeerlijke U-den konden zijn
voor de Sociëteit, kregen van hun
minnaressen, die hen reeds vóór den
Hu welijksdag onder den duim hadden,
eone duchtige vermaning om hun geld
niet aan /ulkr groote dingen, als
paarden te besteden. „-De Amazones
waren echter op dit punt mm
toegeeflijk, omdat/ij veel van paarden
houden, en wat in den smaak der
Amazones valt, wordt door haar me
mannrlijke welsprekendheid aan-
gepre/.en -De gehuwde Dames /a-
gen in de/e nieuwo pogingen om zoo
li-ts als paarden aan te fokken, een
fijngesponnen list om aan de uit-

luil/iyhoid harer i-chtj;enooU'ii oen

glimp van betamelijkheid te geven, en
voor het overige zagen zij liever, dat
deze zich met haar bemoeiden, dan
met paarden. De vrouwen zijn
bovendien dikwijls zeer gebeten op de
paarden en honden van h?jc „mans",
alleen maar, omdat zij dikwerf met
dc'/.c dieren de liefde hunner levens-
gezellen moeten deelen".

,,-Eenige oude malronen namen zeer
bedaard hare brillen af, en zetleden
grootc ogen op toen zij van zulkeoner
nieuwerwetschc belangstelling in die-
ren hoorden gewagen, en toen haarde
zaak nog nader werd verklaard, bleven
zij een of twee minuten hare hoofden
schudden, ten tceken van onvcrbicl-
delijke afkering, en zij maanden hare
neefjes die in haar testamcntstonden,
ten ernstigste aan, om in deze,
drukkende tijden aan zulke uit-
spattingen geen deel te nemen, indien
zij door haar niet aangemerkt wilden
worden als vijanden van het voorregt,
om in hel testament eoncr oude rijke
dame te staan "

De rennen
Dat was dus het voorspel en nu de
readagen zélf. „Eindelijk toch hadden
de rijtuigen en voetgangers de
langgewenschte vlakle voor zich. Eer
men die echter kon naderen, zag r.icn
zich genoodzaakt, om een toegangs-
kaarlje Ie nemen aan een houlen
loods, in de vorm van een golisch
torentje, waarnevens zich een Heer te
pnard bevond, die een brcedcn
groenen band om den hoed had, ten
leekcn dal hij lot de Sociëteit ter
verbetering van het paardenras be-
hoorde.

„Thans zijn wij in de bijna onaf-
zienbare opene vlakte in het duin, die
door het renpark wordt omsloten.
Waar Ge in het rond de ogen ook
wendl, ziel Go den helder blaauwen
geziglseinder rusten op ecne reeks van
gele zandhcuvelen, die door de zon
schitterend worden verguld....„In het
midden staan eenige kleinere en
grootere tenten met wapperende
vlaggen en van buiten gesierd met
spiegels en gevuld met stoelen,
tafeltjes, broodjes met vleesch, wijn en
sterke dranken, in één woord: met a!
waarnaar iemand zou kunnen vragen,
die hongerig, dorslig en vermoeid is.
Daarheen begeven clan ook zich de
meeslen. die Ie voel zijn gekomen. De
rijtuigen daarentegen vormen een
kring, zoo wijd als de vlakte zelve, en
zij , die er in zijn gezeten, verlaten
hunne zitplaatsen niet. want zij uitten
hoog en genoegelijk en kunnen alzoo
over de hoofden der wandelaars hel
n-npark overzien. „Midden op de
heide stonden hier en ginds kleine
groepjes, die tezamen vercenigd eenc
ontzettende mcnschen-massa zouden
hebben gevormd, maar die thans
onbeduidend schenen in verhouding
van de ruimte, waarin zij zich
bevonden.

Dalij's
„Men zag er dandy's te paard met
amazones, die fier en slank op edele
schimmels reden en de ga/en sluijers,
die haar fijn en bekoorlijk Relaat
morsten afdekken, zweefden op den
adem van het zoetje windje omhoog
als de jonkvrouw vol dartelen
levenslust den klepper met de rijzweep
op de lenige lendenen sloeg en over de
vlakte rende ..„Men zag er de leden van
de Sociëleil af en aan rijden, mei een
brordengroenen band om den hoed.
en een klein gouden paardje aan een
groen zijden l intje, in ren knoopsgat
op de linkerborst bevestigd, als
hadden zij nog cene nieuwere
ridderorde van het paard. „Men zager
dragonder-officieren te paard, wier
blinkende helmen iu de/.on straalden;
men y.agor...ja, wie zag men er al niet?
Zvlfs wandelden er verdachte meisjes,
die ook hier veroveringen dachten te
maken

En dan vertelt Brets over de rcnoaan
zelf, welke mei aan paaltjes bevestigde
louwen van liel publ iek was nfgeslo-
U'ii. De baan wasuan één /.ijde meteen
aardtMi wal afgcli iMnd Op de achter die
wal liggende duinen /.aten kijkers die
peen kaartjes konden of wi lde betalen.
Buiten de baan waren stallen voor de
paarden opgetrokken, een houten
stellage als rechterstoel (met bel), een
grote tribune met de Nederlandse v l a g

en banken voor de prinsen en leden
van de Sociëteit met er tegenover op
houten banken de dragonderkapel
welke voor muziek zorgde.

Uit het boekje blijkt dat de aandacht
van de kant van het publiek de tweede
dag aanzienlijk minder groot was.
Kennelijk was de eerste dag een
teleurstelling geweest, ook al door de
veel te lange pauzes tussen de enkele
wedstrijden. Bovendien -zo stelde
Beets vast- moet men het Nederlandrc
publiek eerst leren wedden, want dan
zal de tijd niet zo lang vallen....

Hel zal wel niel zo dikwijls
voorgekomen zijn dat over een zelfde
sportgcbeurtenis in c"c vorige eeuw
door Iwee letterkundigen van naam
een stuk proza en een gedicht werd
geschreven. Mei de eerste Nederlandse
rennen, gehouden in Zandvoort,is dal
wel het geval geweest. Eerst was het
Nicolaas Beets en later Willem Jacobus
van Zeggelen, rlrie jaar ouder dan
Beets.

Hij schreef er een vrij lang gedicht
over, al vermoed ik dat hij alleen de
eerste dag aanwezig was en het de
tweede dag wel geloofde (zoals
zovclen! ). De dichter vertelt eerst
cynisch dat ons paardenras blijkbaar
niet deugde en te traag was en dat we
daarom in de leer moesten gaan bij de
Britten. Hij bespolle de locn overal al
groeiende Angliomanie:

Meest log on zwaar, c
Beken hel maar.
Was 't gros van onze knollen;
John Buil, pikeur.
Breekt d'oude sleur,
En geeft ons les in 't hollen...

En zo gaat hij dan nog een aantal
verzen door, waarna verteld w o r dt
van het schone herfstweer en de grote
drukte:

Wat was het druk.
Een groot geluk
Voor stallen en voor kroegen;
De stad liep leeg,
De nering zweeg
Voor 't nieuwerwets genoegen
Beets heeft (ik heb dat alles niet
herhaald) de stoet welke zich van
Haarlem naar Zandvoort bewoog
lyrisch beschreven. Ook van Zeggelen
kon het niet laten daaraan enige
verzen te wijden.
De aristocraat,
De flanksoldaat
De blonde jeugd van Lciden(isstudentt
De „slungeljas",
De „witte flas",
't Ging al naar Zandvoorts heide.

Dejufferstoet
Als melk en bloed,
Met apocriefe vlcch ten,
Reed mee van honk,
Met lach en lonk
Voor Amstels winkelknechten.
En natuurlijk ook een gedicht op de
„Sociëteit":
't Genootschap, we il
Voor'tpaardrnheil,
Trok van zijn cirkel renten;
Hel dacht misschien:
Wie goed wil zien.
Ziet op goen vi j f t ig centen.

Dat was dan ook wel degelijk het
geval. Voor liet programma goed on
wel begon waren alle drinkwaren in de
hete duinen uitverkocht, hetgoi'n
uiteraard voor een goede stemming
niet zo bevorderlijk was. En....er
gebeurde maar niets! Men begon zijr
geduld te verliezen, ma:ir op da*
moment kwam Prins Alexander aan:

'iGt-duld was heen-.
De Prins verscheen.
Bij 't schetteren der fanfaren;
De moed leefde op
Bij 't handgeklop
Der saamgevloeide scharen
Dan beschrijft dr dichtende verslag-
gevor hel opzadelen der paarden on
hel te paard gaan der in kleurige
biiixpn gestoken jockeys en heer-
rijders. Wat oen prachtig gezicht. Dat
/.ou spanning ROVOII. maar...toen hot
s tar t lckei i was gegeven keken dui-
/enden naar de baan, doch /agcn niets.
Maar wat men keek
Helaas! het bleek
Niets meer dan ijdel poRon.
Ken bonte rij
vloog, wip.vocirbit
Kn 't stof woei in on/o ogon.

Van Zeggelen stak de draak met onze
traagheid. „Wie durft er nog over
traagheid te spreken"? Dat rennen
ging zo snel dat je doodeenvoudig
niets zag. En dan een lange pauze.
Een uur kroop om,
Een tweede drom
Mocht 't ros de teugel vieren
en opnieuw ging het so snel dat de
ruiters alweer terugkwamen nadat
men ze zojuist had zien vertrekken.

Van Zeggelen zag vermoedelijk liever
draverijen. Dat'was een oud- Hollands
vermaak en kwam hem vertrouwder
voor. Het boeide langer de aandacht

Intussen duurden de pauzes voort en
verveelden de mensen zich. Van
Zeggelen maande de moed niet op te
geven maar moest toch wel besluiten
met:
Maar ach! de pret
Werd perk gezet,
De najaarszon ging duiken:
Het feest was heen.
De troep verdween.
Met hongerige buiken. •
Onze dichter was aan heleind van zijn
Latijn maar hij zou een goede
19e-eeuwcr geweest zijn wanneer hij ,
er geen soort besluit aan had
verbonden:
Dus, hoe het zij.
Ik blijf er bij,
Heil, heil, U Haarlems bcemden!
We gaan vooruit!
De jonge spruit
Verhefl ons bij de vreemden!

Mei deze laatste zinsnede wilde hij er
op wijzen, dal men- om met zijn tijd
mee te gaan-' Engelands voorbeeld
diende te volgen en rennen moest gaan
organiseren.

En hiermede besluit ik dan het relaas
over de eerste op moderne wijze
georganiseerde draf- en rensport
gebeurtenis in Nederland. Men zou
kunnen zeggen: van Zandvoort begon
de victorie, maar dat zou te vroeg
gejuicht zijn. Het was eerder een
doodgeboren kindje, want de tijden
waren blijkbaar nog niet rijp voor deze
sport-naar-Engels-voorbeeld. In de
80-er jaren zou men het nóg eens
proberen. Toen met meer succes,
totdat in 1911 het wedden via de

tolalisator en de bookmakers „on-
zedelijk" werd verklaard door de
Tweede Ka'tner, en opnieuw deze
snelheidssport te gronde ging. Pas in
de 50-er jaren bij de herinvoering van
de toto tot herleefde zij. Het is dacht
ik goed daarbij te bedenken dat de
grondslag van het renbaanwezen in
Zandvoort. werd gelegd.

Wouter Slob.

(Adv. Inge/. Moled.)

het januari-nummer
is uit!

deze maand
• Eilandjes echt.-in een

plastic wereld!
• Noron borduurt voort

op woningbouw.
• De lastigste handschoen-

makers van Europa.
e Ard Schenk voelt zich

thuis in Noord-Holland.

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw
tijdschriltcnhandelaar.
Losse nummers / 3,25
abonnement (12 nrs.) f 35,-p.j.
Bureau voor Periodieken b.v..
Postbus 1,
Purmerend (02902) 1654.
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Een tochtvrij huis

dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!
Laat uw gashaard. c.v. of open haard niet langer opboksen tegen
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil.
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!

IJZERHANDEL

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

ffl
Elke workdag van
hall negen lot M3tf 6èn
en van halt twee tot
halt zes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 Muur
en zaterdag s van
1000- 12 00 uur
u bent welkom

TE
AANGEBO!

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scnubis Dv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Te!.: 023-288550*

n veilige
inruilauto

VOLVO
TEST SYSTEEM

J
De overkoepelende

zekerheid van hot VOLVO
TESTSYSTEEM biedt u

een strenge VQLVO-
kounng op 41 vitale
punten voor auto's

vanaf f 4000,-.
Het keurmerk van
VEILIG VERKEER

NEDERLAND.
Alfetta 16 1975
AudilOOLS 1975
Austm Allegro .. ..1975
Datsun200aut. .. . 1975
Fiat 132 1975
Opel Kadett City 1976
Opel Record 1974
Peugeot 204 1975
Peugeot 504 1975
Peugeot 504
break aut 1974
Simca1100TI 1975
Volvo 142 1973-1974
Volvo 144 1972-1973
Volvo 242DL 1977
Volvo 242DL L.P.G 1977

PRIJSKLASSE ONDER
f4000,-

Daf33 1972
Daf44 1972
Citroen DV 4 1973
Opel Kadett 1974

Steeds voorradig
divorse typen en modellen

DAF 66 en VOLVO

Volvo-dealar opel-verkoop

Badhoevolaan94.
BADHOEVËDORP

Telefoon 02968-5252.
J C. Beotslaan 151.

HOOFDDORP
Telefoon 02503-17087.
Ook Lease Verhuur

hortenden»
DE GROOTSTE »

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

fa ONS TELEFOONNUMMER
i 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
l nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur,

| B . voorrijkosten / 7,50.
L^^ Gen. Cronjéstraat 62,
k^ hoek Kloosterstraat. -

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wi] hierin enig m
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers
ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65
Aalsmeer.

tel 02977 24429

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterijen en
snoertjes. Ook voor

Ziekenfonds.
G. JANSSEN

Gedipl. audicien
Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND',
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a,

Tel. 02507-67J7_- 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT-

WOIMING, ZOMERHUISJE, VILLA of
BUNGALOWTJETEHUUR:

Neem dan kontakt op met het administra-
tiekantoor en woningbureau

,,NOORD-HOLLAND"
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845

Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur
Wij verhuren of beheren dit gratis voor u

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door'

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aerdenhout
tel. 023-244983 (b g.g 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop fgen beslist goede prijzen' grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen
Geen object is te groot Er wordt contant betaald Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis

Te koop gevraagd
door particulier:

VRIJSTAAND HUIS
of HOEKHUIS

in omgeving Emmaweg.
Op lang termijn geen bezwaar.

Brieven onder nr. Z271 bur. v. d. blad.

ADAM en EVASHOES
type ROOTS

Raadhuisstraat 99, Heemstede

In Libelle deze week
de koningin
in Senega

Koningin Juliana stal het
hart van iedereen, van
president Senghor tot de
kleinste kleuters toe. Vier
dagen lang genoot het
arme Westafrikaanse land
van haar warme belang-
stelling. Libelle was erbij,
fotograferend en noterend.
Lees nu het bijzondere
verslag door Alieke de
Haas van dit bijzondere
staatsbezoek.

En een
leel dorp

En een unieke
Deze weck de eerste aflevering
van Libelles borduurkwartet; Si, 'i^j-
oefen alle borduursteken én.. . '/&»
u maakt tegelijk een prachtige
stekenlap. Om er meteen handig-
heid en aardigheid in te krijgen!

Er wonen amper tweehonderd mensen in het
dorpje Hobrede, verscholen in het Noord-
hollandse polderland. In Libelle vertelt de
85-jarige Joris Lampe over vroeger, vertellen
de kinderen over straks en
vertellen de vaders
en moeders over
het gezellige dor
leven mi

een
uitklapbare vakantie-

* ..v.. .7 ,*:• r.~wijzer

Koningin Ju
in Senegal
(met übelles Mieke de Ha

Mi,1;/ VC&ar gaat u heen dit jaar?
/ Zoek een fijne bestemming in

Libelles vakantiewijzer: een
grote, leuke kaart van Europa
die u deze week als aparte
bijlage in Libelle aantreft. Met
veel praktische tips erbij.

En veel
meer

u ' ; Sylvia de Leur in een groot
interview. De strip "Janjans

' i en de kinderen". Het eerste
van een reeks verhalen van
Simon Carmiggelt. Een hele

i Libelle vol!

De Libelle Tip Telefoon
Bel voor de Libelle tip van de
week en meer informatie
over de nieuwe Libelle
023-343050.

Zo gezellig is alleen Libelle
• J a f

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. f 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m' V.B. f 150,-
thuisgobracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

TEL, 023-280490
Binnenweg 73. Heemstede

Ook voor al uw sloten

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

VOLVO 66
Gebouwd voor
veilig en ontspannen
autorijden

H. P. KQQIJMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,
lel. 02507-3242.
Volvo dealer.

H. HEINSBERGEN
Voor beter schilder-

en witwerk.
Telefoon 262366.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl.7in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

£picring<>
Huren en jijniormodu

Hooldstuat I78 Hilleqom
tel 02520 15119 Donüet

dag koopavond

Gevraagd voorspoedige indiensttreding:

MAGAZIJNBEDIENDEN
die o.a. de taak krijgen, geheel

zelfstandig orders voor af levering gereed
te maken.

Wij bieden een uitstekend salaris en aan
deze tijd aangepaste arbeidsvoorwaarden.

Voor een nader gesprek kunt u telefonisch
een afspraak maken met Henk Ypma.

GEBR. YPMA BV - ZWANENBURG
groothandel in bloemisterij-artikelen

Lijnderdijk 103, telefoon 02907-5948.

Welke dame of heer
met een prettige

• telefoonstem en
met een goede

opleiding durft het
aan. een paar uur

per dag (deels
's middags,

meestal 's avonds)
per telefoon abon-

nees te werven voor
een financieel
economisch
weekblad.

Adressen aanwezig.
De interessante

beloning is
gekoppeld aan de

behaalde resultaten

Voor informatie of
sollicitatie:

Bureau
Van Vliet bv

Postbus 20,
Zandvoort,

tel. 02507-4745*,
toestel 22.

MODELBOUW ENIGE GOEDE
OCCASIONS

ZWART-WITEN
KLEUREN-TV
met garantie.

RADIO JANSSEN
Binnenweg 92,

telefoon 286963.

b l c e t n e n d s 8 l
BLQEMENDAAISEWEG20
TELEFOON 2 G 4 3 4 9

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtechn. Laboratorium
K. Ackema, lordensstr. 60
b/h Houtplein, Haarlem,

telefoon 315934.

In- en verkoop
Juwelen - Goud - Zilver

H. W. Dames
(ruisstraat 19, bij de Riddar

straat-Haarlem
Tel. 32 0431

HAAK
KLIMMATERIALEN

Burgwal 9-13, Haarlem,
telefoon 321804.

Verhuur van:
• ladders en aanverw. art.

- bakfiotsen

Te koop gevraagd

ouderwetse
mah. houten
linnenkast en
ouderwets
theekastje

Tel. 023-324431.

P. A. student zoekt met
spoed

kamer met kook-
gelegenheid

in Heemstede of direkte
omg. Tel. 280509, liefst

na 18.00 uur.
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AJCN OVER DE S 19 EN DE T 71 ^J.- ;̂î :̂ :K^<«».:.,,

Kritische beschouwing over
mogelijke aanleg van twee wegen

(Adv Inmv Mixlcd t

KENNEMERLAND - Volgend jaar
zullen Provinciale Staten weer een
ontwerp vaststellen voor de secun-
daire en tertiaire wegen die in de
komende tien jaar kunnen worden
aangelegd. Twee wegen blijven daarin
zeer omstreden: de S 19 en de T 71.
De S 19 betreft doortrekking van de
Westelijke Randweg in zuidelijke
richting. Bij de T 17 gaat het om een
stuk weg van slechts 2 kilometer, ter
verlenging van de Zeeweg, dat echter
ingrijpende gevolgen hecfU
Namens de Algemeen Christelijke
Jeugdbond voor Natuurstudie en
Natuurbescherming en de Studiegroep
Kennemerduinen maakte Henk Wijk-
huisen een verslag van de voor- en
nadelen van genoemde tracé's Na-
drukkelijk een kwalitatief verslag
Kwantitatieve gegevens, bijvoorbeeld
over broedvogels en zeldzame planten,
geeft hij met opzet niet omdat hij
vreest planologen en projcktontwik-
kclaars daarmee in de kaart te spelen.

„Deze mensen kunnen vaak door
gebrek aan kennis niet met de
gege.ens werken," zo schrijft hij, „en
deze gegevens al dan niet opzettelijk
verkeerd interpreteren".
Zijn verhaal houdt dan ook duidelijk
kritiek in op de huidige gang van zaken
bij de zogenaamde „milieukartering",
waarbij particuliere projektbureausof
planologen de kwantitatieve gegevens
misbruiken.
In het verslag krijgt de provincie een
grote pluim op de hoed vanwege haar
milieubewust beleid, dat m sommige
opzichten uniek wordt genoemd. De
AJCN vindt dat zowel rijk als andere
provincies er eon voorbeeld aan
kunnen nemen, evenals vele gemeente-
besturen, die bestemmingsplannen
voortbrengen die doen denken aan de
vijftiger jaren, toen economische groei
en ruimtelijke groei het maatschappij-
beeld beheersten.

Schaduw
Als schaduwzijde in het provinciaal
beleid wordt echter aangemerkt de
aanleg van genoemde wegen. De AJCN
komt na diepgaande beschouwingen
over de landschapsecologische waarde
van de duinen en de landgoederen in
het binnenduin tot de conclusie dat
deze wegen het leefmilieu en het
landschap desastreus zouden aanlas-
ten. De beide in het verslag besproken
wegen worden in het verslag „de
exameneis voor de milicubewustheid
van de provincie Noord-Holland"
genoemd.

ÏJe T 71
'Enkele opmerkingen uit het verslag
over de maatschappelijke en milieu-
aspecten:
De weg zal een geluidsbelasting geven
van op zijn minst 77-70dB(A), en
daarmee mogelijk de aanvaardbare
normen overschrijden.
Als een ongelijkvlocrse kruising wordt
gerealiseerd ' tussen Dompvloedslaan
eij Verspronckweg en eventueel bij de
passage met de Bloemendaalscweg,
mag verondersteld worden dat voor de
bewoners van het bejaardentehuis
„Oldenhove" de aantrekkelijkheid
van het wonen tot een minimum zal
dalen. Op windstille dagen is stank-
overlast te verwachten.
Het landgoed Lindenheuvel wordt
aangetast.
Als er van het natuurgebied 't Vlakje

nog slechts een klein eiland overblijft
is het als natuurgebied niet meer te
beheren. De aanleg van de weg is
bovendien in strijd met de bedoeling
om één groot nationaal park te
stichten tussen Ovcrveen en Umuiden.
Het idee om over het Vlakje een
viaduct te bouwen om de natuur te
sparen vindt de schrijver van het
verslag thuishoren bij „infantiele
futurologen".

De S 19
Over de S 19 zegt de samensteller van

Mishandeling
ZANDVOORT - Op oudejaarsdag
werd bij de politie aangifte gedaan van
mishandeling gepleegd in de nacht van
26 op 27 december in een nachtclub.
Aangever kreeg ruzie over een
barkruk, waarna hij twee kopstoten
kreeg. Hij bekwam een gebroken neus
en moest zich onder medische
behandeling stellen. Een onderzoek
naar de dader wordt ingesteld.

het verslag onder meer:
Het leefklimaat in het zuidoosten van
Aerdenhout en het noordwesten van
de gemeente Heemstede zal verslech-
teren en bovendien moeten huizen
worden gesloopt.
Men moet rekening houden met extra
geluidsbelasting, minimaal 65 dB(A).
Ook de luchtverontreiniging zal het
gehele leefklimaat verslechteren.
De afstand tussen de landgoederen en
de S19 is nihil.

Genoemd worden: Berkcnrode (nu al
vrijwel ingebouwd), Bockenrodc,
Koekwksdum, Leyduin, Vinkenduin,
Woestduin (alle geli-gen Ie n westen
van het tracé) on Ipenrode, Manpad en
Hartenkamp aan do oostzijde. Aantas-
ting van de weidcgrondcn, een
onmisbaar element in hel landschap,
betekent volgens de samensteller van
het rapport verpaupering van d«
esthetische waarde van de omgeving
van deze landgoederen.
Bij de Bekslaan zal een tracé lopen
door de aanwezige bossages.

„Het zou een betreurenswaardige zaak
zijn als er een S 19 zou worden
aangelegd", zo zegt de samensteller,
„langs onvervangbaar erfgoed, nota
bene door de Rijksoverheid betiteld
als onvervangbaar en uniek".

Als de T 71 (verlengde Zeeweg door 't
Vlakje en Lindenheuvel) zou worden
aangelegd dient de Dompvloedslaan
flink te worden verbreed. Op het punt
waar deze laan de Bloomendaalseweg
(cruist (zie foto) zouden bij een
gelijkvloerse kruising verkeerslichten
onvermijdelijk zijn. Omdat dan twee
stoplichten binnen enkele honderden
mtters nodig zijn kan er van een snelle
verkeersafwinkkelinggeen sprake zijn.
Het enige alternatief lijkt daarom een
ongelijkvloerse kruising, een viaduct
dus. Als Zandvoort evenwel de
opnamecapaciteit van motorvoer-
tuigen niet vergroot zal capaciteitsver-
groting van de wegen, volgens de
Bloemendaalse politie, slechts tot
gevolg hebben dat de files aan de kop
van de Zeeweg worden verlengd.

Randstad Publicaties,
uitgeefster van Aalsmeerder Courant, Badhoeve/Slotense Courant,.
Heemsteedse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad,
Streekblad/De Ronde Vener, Uithoornse Courant/Ons Weekblad,
Zandvoorts Nieuwsblad en Zwanenburg/Halfwegse Courant,

zoekt op korte termijn een

all-round journalist(e).
Hij/zij moet zich kunnen inleven in de plaatselijke en regionale
problematiek, met name van het gebied Zandvoort e.o.

Hij/zij zal zelfstandig moeten kunnen werken binnen een team.
Rijbewijs vereist. Autokosten worden vergoed.

Inlichtingen bij de redaktie, tel. 02977-25141. of J. M Pekelharing,
tel. 02159-10351. Sollicitaties richten aan de eindredaktie Randstad
Publicaties, Postbus 264, Aalsmeer.

Weekenddiensten

Uitreiking

tafel

van

verdiensten

Inbraak
ZANDVOORT - In een woning aan de
A.J. van der Moolenstraat is de vorige
week ingebroken. De toegang tot de
woning werd verschaft door het boren
van gaatjes in het raamkozijn, waarna
het raam geopend kon worden.
Vermist worden o.a. een gouden ring,
een gouden ketting met hangertje, een
gouden ketting met pareltje, een
gouden schakelarmband, een horloge
en een wit gouden ketting, 4 ringen,
ongeveer f700,--. De totale waarde
van de sieraden is plm. f 2000,-.

mmm
Onderwijswinkel
gaat verhuizen
HAARLEM - De Onderwijswinkcl
Haarlem, die gevestigd is aan het
Schoterbosplein gaat verhuizen. De
nieuwe winkel wordt gevestigd aan de
Koningstraat 18 in Haarlem. De
officiële openingsdatum is zaterdag 21
januari. Tot die datum is de
onderwijswinkel gesloten. 'Alleen
mensen met zeer dringende onderwijs-
problemen kunnen telef. 023-254157
bellen.

Op 6 en 7 januari presenteert
filrn inn in de openbare biblio-
theek aan de prinsesseweg
Kaspar Hauser (Jeder fur sich
und Gott gegen alle) van de
Westduitse cineast Wemer
Herzog. Beide voorstellingen
beginnen om 21.00 uur.
Bij Kaspar Hauser gaat het om
het enige geval dat in de ge-
schiedenis van de mensheid be-
kend is van iemand die pas als
volwassene wordt „geboren".
Kaspar werd, zover hij zich kan
herinneren, zijn leven lang in
een duister stuk van een kelder
gevangen gehouden en kreeg
nooit een mens te zien omdat

Adhesiebetuigüigen tegen
vogelmoord in Italië
ZANDVOORT - In 1974 diende
de Stichting Mondiaal Alternatief
bij de Europese Gemeenschappen
een petitie in, getiteld „Redt de
trekvogels — redt uw kinderen."
Deze petitie werd aldaar inge-
schreven en resulteerde in de door
het Europese Parlement unaniem
aangenomen resolutie. En daar-
van was weer het resultaat: de
door het EP aangenomen resolutie
inzake het voorstel voor een richt-
lijn voor de instandhouding van de
vogels. De Europese Ministerraad
kwam 12 december j.I. te Brussel
bijeen om een besluit te nemen
inzake dit voorstel voor een Euro-
pese richtlijn. Men kwam niet tot

(Adv. Ingez. Mcdcd.)

Tast niet ii
Dijkstra geeft raad.'

Kom naar de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak
Licht voor lezen ol werken
stelt andere eisen dan slccr-
verlichting Bovendien draagt
de vormgeving van do lampen
sterk bi| aan rte stijl van uw
interieur De Dijkstra lichl-

adviscurs weten hier alles van
en helpen u graag bij uw
keuze Hun jarenlange
eivaring en onze enorme keuze
garanderen u een advies dat
met uw wensen en budget
overeenkomt Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

DIJKSTRA
LAMPEN

Amsterdam • Weteringschans B4a • tel (020)263510
Den Haag - Stationsweg 102 - tol (070) 082478
Heemstede - Cruquiuswog 37 • tel (023) 269900

Dagelijks.ook 's zaterdags geopend van 9 • 17 30 uur.

overeenstemming. Tijdens de
eerstvolgende bijeenkomst van de
Raad, begin 1978, hoopt het Euro-
pa van de Negen eenparig Lot een
besluit te komen.

„Intussen," zo schrijft de in Zand-
voort gevestigde-Stichting Mondi-
aal Alternatief, „heeft de Italiaan-
se senaat een afschuwelijke jacht-
wet aangenomen, die • daardoor
rechtsgeldig is geworden. Deze
jachtwet is in menig opzicht een
terugdraaien van de tijd tot vóór
de Tweede Wereldoorlog. Deze
wet laat n.l. toe dat in de regio's
de vangst met netten het gehele
jaar door wordt uitgeoefend. Bo-
vendien is daarin ook de vangst
van kleine vogels toegestaan. Ook-
is in de nieuwe Italiaanse jachtwet
het woord „uccellagione" of ,,uc-
cellande" (=vogelvangst met net-
ten) helemaal verdwenen. Men
heeft het vervangen door „cattu-
ra", hetgeen vangst betekent. In
een Italiaans dagblad stond zelfs
i.p.v. „uccellagione" het nieuw
verzonnen, niet in de woordenboe-
ken voorkomende „tenderia" (af-
komstig van het Franse „tender-
ie"). Dat is een typische misleiding
van de lezers. De Italiaanse jagers
kunnen nu beweren dat er geen
„uccellagione" (nettenvangst)
meer in Italië is toegestaan en dat
deze wettelijk is verboden. Dat
daarvoor in de plaats heel eenvou-
dig een andere benaming is ge-
bruikt, wordt daarbij uiteraard
niet vermeld. Daardoor weet de
publieke opinie in Italië en daar-
buiten niet dat het om een en
hetzelfde gaat.
Wat buiten Italië over het alge-
meen ook minder bekend is, is dat
vooral door het voorlichtingswerk
van de Gruppo Naturalistico della
Brianza de meerderheid van de
Italiaanse bevolking tegen de vo-
gelmoord in hun land is. Dat uit
zich steeds frequenter in recente
artikelen, waarvan de koppen
voor zich spreken, t.w.: „Radica-
len dreigen met een referendum
tegen de jacht — De nationale
academie van Rome bekritiseert
de duistere jachtpraktijken in de
nieuwe jachtwet — Vrije jacht op
vogels en mensen — Verkleed als
vogels protesteren jongeren tegen
de jacht — Stopzetting van de
jacht voor vijf jaar," enz.
Wie adhesie wil betuigen met de
Italiaanse acties tegen de vogel-
moord in hun land, kunnen zich
wenden tot de Stichting Mondiaal
Alternatief, Vondellaan 37 zw.
Zandvoort.

men hem 's nachts, wanneer hij
sliep, zijn voedsel toeschoof.
Hij dacht dat hij de enige mens
op de wereld was en accepteer-
de kennelijk als onderdeel van
zijn anatomie dat hij aan een
broekriem aan de grond vast
was gebodnen zodat hij alleen
maar kon zitten. Kaspar was in
de meest ware zin van het
woord een begriploze, een
spraakloze, een onontwikkelde,
een nog onbewerkt stuk mens,
ruw materiaal, als iemand die
van een andere planeet komt.
Toen Kaspar plotseling uit zijn
kelder werd gehaald en in de
burgelijke biedermeierwereld
werd gezet, ontwikkelde zich
de geschiedenis van een passie,
een langzaam afsterven van dat
wat bij-hem spontaan menselijk
was. Tenslotte, wanneer Kas-
par vermoord is, zoekt men
vertwijfeld bij hem naar een of
andere misvorming. Dat het
echter de burgerlijke maat-
schappij die hem naar zijn idee
wilde africhten zelf is die mis-
vormd is, daarvoor is iedereen
blind.

ZANDVOORT- Aanstaande zaterdag-
avond wordt in sociëteit Duysterghast
de tafel van verdiensten uitgereikt.

De tafel van verdiensten wordt vanaf
1970 uitgereikt aan mensen of
instellingen die zich bijzonder ver-
dienstelijk maken voor do gemeente
Zandvoort. De eer viel eerder te beuit
aan de heer Bouwes, stichting
Rekreade, de Zandvoortse Reddings-
brigade, zuster Bokma, politie Zand-
voort, wielrenner Roy Schuiten en
burgemeester Nawijn. Wie of welke
instelling de door Ge Loogman
vervaardigde tafel om tien uur krijgt
uitgereikt heeft het bestuur van
Duysterghast vooraf niet bekend
willen maken. Eén naam wilde men
kwijt en wel het Eurokwmtet, dat de
avond muzikaal zal opluisteren.

Eerder op de dag, namelijk van 16.00
uur tot ] 8.00 uur wordt in de socie'teit
aan het Gasthuisplein de traditionele
nieuwjaarsreceptie gehouden.

Off. opening
H. Schaftschool
ZANDVOORT - Onderwijswet-
houder Aukema verricht dinsdag
24 januari om 15.00 uur de officie-
Ie opening Van de Hannie Schaft-
school. Hot nieuwe schoolgebouw
aan de Cornelis Slegersstraat is
een geïntegreerde school voor
openbaar kleuter- en lager onder-
wijs.

VOS&sus
ZANDVOORT - Half januari start m
de gemeente een VOS-cursus (vrou-
wen oriënteren zich in de samenle-
ving). De cursus is bedoeld voor alle-
vrouwen met lagere school opleiding
en eventueel l a 2 jaar voortgezet
onderv. ijs. De dag is afhankelijk van de
wens van de deelneemsters, maar de
voorkeur van de cursusleiding gaat uit
naar de woensdagmorgen. De kosten
bedragen f 25,- en voor kinderopvang
wordt gezorgd. De cursus bestaat uit
12 bijeenkomsten van twee uur in de
Openbare Bibliotheek. Het program-
ma bevat de volgende onderwerpen:
vrouw als partner (rolverdeling,
werkverdeling), vrouw als opvoedster
(ge/tin, opvoeding, school) en vrouw
als burger (politiek, gemeentehuis,
krant). Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Carola Achterhof,
Keesomstraat 155, telefoon 7726.

(Adv Ingci Medcd.)

Auôi
oooo

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65

Racing Team Holland
terug in formule 3
ZANDVOORT — Tijdens een drukbezochte persconferentie in de
Vijverhut heeft CENA V-directeur Johan Beerpoot de wederge-
boorte van het Racing Team Holland aangekondigd. Hij deed dit
als lid van het nieuwe stichtingsbestuur, dat verder bestaat uit
Wessel Wessel, Ben Huisman, Hans Grimmelt en Gerard v.d.
Storm. ,,We willen de autorensport verder opstuwen en jong
talent, dat voldoende voorhanden is, doen ontplooien", aldus
Beerepoot. „Dat talent moet goed worden opgevangen en
begeleid."

Het RTH, dat in de jaren 1963 tot
1968, o.a. Slotemaker en Van Len-
nep op de baan bracht, was sinds-
dien enigszins ingeslapen. Plan-
nen om het team nieuw leven in te
blazen, mislukten enkele jaren ge-
leden, maar nu is alles vrijwel
rond voor een come-back. „Voor-
lopig starten we met twee rijders,
Jan Lammers en Huub Rothengat-
ter", vertelt Beerepoot. „Ze krij-
gen de beschikking over drie wa-
gens, Ralts '78, met vermoedelijk
Toyota-motoren, De kans dat Arie
Luyendijk ook voor ons gaat rij-
den, zit er dik in. We willen kam-
pioen worden in de formule III.
Het wordt een echt nationaal
team, ook wat de sponsors be-
treft". De CENA V-directeur laat
in dit verband de namen Philips,
DAF en Zuivelbureau vallen en
meldt tevreden, dat meer dan
tweederde van de benodigde
ƒ 450.000,- al binnen is. „En prins

Bridgeclub

ZANDVOORT - Bij de Zand-
voortse Bridgeclub is de tweede
competitie alweer in volle gang.
Na de derde wedstrijd ziet de
stand er als volgt uit:
A-lijn: 1. Mw. De Leeuw-Hr.
Braun 173,69$ 2. Fam. Jurriaan
157, 15#

1. Fam. Heidoorn
2. Ds. Stor-Vallo

Bernhard heeft zich veer bereid
verklaard het beschermheerschap
van de Stichting Racinu Team Hol-
land op zich te nemen."
Voor de technische begeleiding
heeft het RTH de ervaren Engels-
man Roger Heavens met drie as-
sistenten aan zich weten te bin-
den. „Er wordt hard aan de voor-
bereidingen gewerkt en we hopen
dat we ook het race-publiek warm
kunnen krijgen", besluit Johan
Beerepoot. „De vuurdoop krijgt
het team toevallig op Zandvoort.
Op 27 maart is namelijk hier de
eerste race om het Europees
Kampioenschap in de formule III".

B-lijn:
167.519F,
162.963.
C-lijn: 1. Fam. Coops 183.339f, 2.
Hr. Stor-De Wit 176.89#.
D-Iijn: 1. Fam. Paardebek
198.14tf, 2. Mw. Slegers-Hr. v.d.
Laan 1G2.503.

Trimmen in
't Stekkie'

ZANDVOORT - Sinds kort kan
men in wijkcentrum „'t Stekkie"
terecht voor trim- en konditietrai-
ningen. Dit gezonde initiatief
komt van het echtpaar A. J. van
Effern, dat als start de dinsdag-
morgen en woensdagavond heeft
uitgekozen. Met moderne trimap-
paratuur kan dan de zo nooclzake-
lijke lichaamsbeweging worden
opgedaan, terwijl bportlieden de
gelegenheid hebben onder cleskun-
dige leiding de konditie op te voe-
ren. Dames kunnen in ,,'t Stekkie"
aan de Fahrenheitstraat terecht
op de dinsdagmorgen van 9-10 uur
en van 10-11 uur. Heren zijn op
woensdagavond welkom van 7-8
uur.

Trainlngskursus
Vrijw. hulpverlening
ZANDVOORT - Behalve op de
donderdagavond zal er in de loop
van de maand januari ook een
trainingscursus voor vrijwillige
hulpverleners op dinsdagmiddag
starten. Voor deze laatste training
zijn nog enkele plaatsen open. Wie
belangstelling heeft, kan zich voor

' nadere inlichtingen of voor aan-
melding in verbinding stellen met
mevr. Cohen, telefoon 4702.

Vreemde vondst
ZANDVOORT - Op het zuidcrstrand
ter hoogte van paal 69.250 werd
vorige week donderdag een groot
metalen voorwerp aangetroffen, wat
grotendeels onder het zand stak. BIJ
een ingesteld onderzoek kon niet
worden vastgesteld om wat voor een
voorwerp het ging. Door een groep van
de Kon. Marine uit Den Helder is het
voorwerp met grote omzichtigheid
opgegraven en moegenomen. Ook zij
konden niet zeggen wat vo <>on ding
hot was.

VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
ZATERDAG
D.S.O.V. 1-Zandv.m. l 11.30 u.
B.-Juniorcn:
E.D.0.1-Zandv.m. l 14.00 u.
R.C H. 2-Zandv.m.2 14.00 u.
C-Juniorcn:
v. Nispen 1-Zandv.m. l 15.15u.
Zandv.m. 2-Halfwcg 2 14.00u.
H.B.C.4-Zandv.m.3 14.00 u.
Zandv.m.-D.S.C.'74 3 14.00 u.

ZONDAG
Zandvoortm.-G.V.O. 14.30 u.
Zandvoortm. 2-H.B.C. 2 12.00 u.
Zandvoortm. 3-B.S.M. 2 12.00 u.
Zandvoortm. «1-E.D.0.4 9.15 u.
HillcKom.1-Zandv.m. 5 12.00u.
H.F.C.7-Zandv.m.6 12.00 u.
Zandv.m. 7-Haarlcm 7 9.15 u.
A.D.O.'2016-Zandv. 8 9.30 u.
Vclsonl2-Zandv.m.9 14.30u.
Zandvoortm. 10-V.V.B. 9 uitg.
St. vogels 14-Zandv.m. 11 14.30u.
A-juniorcn:
K.I.C. l-2andvoorlm. l 12.00u.

ZANDVOORT'75
ZATERDAG
SMSl-Zandvoort'751 14.30 u.
VEW 3-Zandvoort '75 2 12.00 u.
Zandvoort '75 3-Blopmcndaal 3
Zandvoort '754-Kcnncmorl. 8 12.00
Zandvoort '75-Jong Hercules 7

12.00 u.
Umuiden 12-Zand\oort '75 6 11.30 u.
Zandvoort '75al-SMSA2 l l . S O u .

HANDBAL
ZANDVOORTMKKUWEN
ZATERDAG
D.S. Forosti'rs 1-Z\ m l 13.4 5 u.
H.S.C.S.V. 1-Zvm. l 13.00 u.
H.J. Hoofddorp 1-Zvm l M.35u.
J.A. Concordia 1-Zvm l 10.50u.
J.W. Full Spoed 1-Zvni l 1 1.00 u.

Artsen Huisartsenpraktijk Bou-
man, Mol, Ridderbos, Arts: B. F.
J. Bouinan, telefoon 5(500. Vertle-
re inlichtingen omtrent de week-
enddicnsten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de hui-
sartsen. Anderson telefoon 2058
Drenth telefoon 3355; Fliermgs te-
lefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233
Wijkverpleging: Zr. E. Polcler-
vaart-Spaans, Distelstraat 21,
Nieuw Vennep. Tel. 02520-6493.
Apotheek: Zeestraat Apotheek.
N. v. Berkel, Zeestraat 71, tele-
foon 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Oud.s-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. telefoon 02507-4437
b. g. g. 023-313233
Hulpdienst: telefoon 023-243340
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur
tot maandag 7.00 uur.
Dierenarts: hij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeart-
sendienst te Haarlem, telefoon
023-313233
Storingsdienst Gasbedrijf: tele-
foon 3737.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
AlRcmeeen Maatschappelijk
Werk Zandvoort Noorderstraat
l, telefoon 3459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Spreekuur op werkda-
gen van 9.00 tot 10.00 uur; maan-
dagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zancl-
voort geldt dat er voor de vrager
geen kosten aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Haarlem telefoon 023-32660.").
Advies in geestelijke en sociale
nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7.00 uur tot 's morgens
7.00 uur.

Kerkdiensten
ZANDVOORT. Hervormde Kerk,
Kerkplein:
10.30 uur ds. C. Mataheru (Ge-
meenschappelijke Gereformeerde/
Hervormde Dienst).
Jeugdhuis achter de kerk:
10.30 uur Jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Juliana-
weg 15:
10 uur geen dienst wegens ge-
meenschappelijke Hervormd Ge-
reformeerde Dienst in de Her-
vormde Kerk 10.30 uur, 19 uur dr.
B. van Oeveren van Rijnsburg.
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15:
10.30 uur Onderling Samenzijn on-
der 'het "ftiotto: „Kerstmis'
voorbij?"'
Rooms Katholieke Kerk^
Parochiekerk St. Agatha', Gro-
te Krocht. Zaterdag 7 januari
19.30 uur Eucharistieviering met
orgel en samenzang. Zondag 8
januari: 8.45 uur Stille Eucharis.-
tieviering. 10.45 uur Eucharistie-
viering met medewerking \an St.
Caecilia-kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische Kerk
Tot nadere aankondiging zondag
9.30 en 16 uur, woensdag 20 uur
diensten in gebouw Madoera-
straat l, Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Ge-
meenschapsbond:
maandagmiddag 9 januari 3 uur
samenkomst in huize „Pniel", Zui-
derstr. 3.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur samen-
komst in gebouw Voorstraat 100
te Katwijk.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - Voor de komen-
de week zien de hoogwaterstan-
den er als volgt uit:
Donderdag 5 januari 11.33-23.40
uur, Vrijdag 6 januari 0.14-12.-12
uur, Zaterdag 7 januari 1.17-13.38
uur, Zondag 8 januari 2.11-14.32
uur, Maandag 9 januari 3.0(5-15.23
uur, Dinsdag 10 januari 3.54-16.10
uur, Woensdag 11 januari 4.41-
16.58 uur, Donderdag 12 januari
5.29-17.45 uur. Springtij 11
januari.
Voor het berekenen van cie laag-
waterstanden gelieve men bij bo-
venstaandc tijden acht uur en drie
minuten hij te tellen.

GEBOREN: (buiten de gemeente).
Christina Johanna, d.v. H.H.J. Spol-
ders en J.M. Oudendijk, Marjolein
Sabmp, d.v. A.M. Vosse en H.L.P.
Brrkolmans, Lconie. d.v. J.C. Sprc-n-
kclingon W.H. Zwart.
ONDERTROUWD: A.J. van der
Mook-ii pn H. Brand.
GEHUWD: M. A. Smits en M.H.
Alvan-7. Lobora; J. de Jong rn D.
Ivanwvic. K.J. Chan-Jong-Chu i'n
M.A.V. Storimans. J.W.P. Sclioltc IMI
A.M.L. van Campen.
OVKULKDKN: Docdcrus A. de Vrios.
69 jiiitr (Niruw Unicum), Johjiini's l"
Iliddrs. 68 jaar, geil in. J.C. Mi ijrr.
OVKRLKDKN (buiti ' i i dr- gi-mi-i-nti ')
Gomt J. HuijgiMi, 65 ji. Ri-h. m S 11
\an Di'i-k'ii, Corni'lia A.Th. van clrr
Ga.iuw, 79 jr., (,rh. grw. m. A.A.M.
Wiercx. M.irlt'n Rison, 62 jr. (Niruw
Unicum), Willen H Doorman, 66 jr.
Jac. \ an HcnnskrrkrM r.i.it 71.
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NU DE TIJD VOOR
JAPANSE AZALEA'S

Voor groeneen
bloeiende kamer-

planten is uw adres
nog altijd

KWEKERIJ

„De Notedop"
Zandvoortsclaan 183
(naast Boeckaniers-

nest) - Zandvoort

TE KOOP:
RONDE TAFEL,

uïtschuifbaar.
VIER STOELEN

Biedermeierstijl i 450,-.
Telefoon 02507-5589.

Drogisterij-Reform
MOEREIMBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Met spoed
WOONRUIMTE TE

HUUR GEVRAAGD.
B.v. 2 kamers met
douche, toilet en

keuken of flat.
Br. ond. nr. 2274
bur. v. d. blad.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1-3

is gesloten
t/m eind
februari.

HONDEN
KAPSALON

RENÉE
is per 1 januari

verhuisd
van Troelstrastr. 7

naar
v. Ostadestr. 26

(bij de Koninginne-
weg), tel. 5626.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 104, tel. 5185.
Medisch gedipl. pedicure van

het Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan huis.
• B.g.g. bellen na 19.00 uur.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

Tel. 32 12

Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Auto- en
huissleutels

Wij makon uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02S07-4499.

Drogisterij-Reform
MOEREN BURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoofl,
telefoon 02507-6123.

Voor inlijsten van
schilderijen,
aquarellen,
tekeningen,

borduursels, enz.

ANTIEK
DE OUDE TUD

Buureweg 9.

KOOP/
HUURRUIL
Zandvoort

Aangeb. HOEK/
BENEDENHUISm.gr.

tuin op zuiden, of groot
BOVEIMHUIS.

Gevr. HUURHUIS.
Br. ond.nr. Z 275 bur.

v. d. blad.

TE KOOP
GEVRAAGD.

OUDE
PIANO

Tel. 02507-3317.
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ELKE DAG:

riebecel
DIEET-

: MARGARINE
ZEER FIJN
LITER BUK

• Wij weten dat u elders
\ (veel) meer betaalt,
• weet u het ook ?

ELKE DAG:

CROMA.
ELKE DAG:

NClTjRICIS.

en BRAAD
Weer zo'n produkt

waarvan u onze prijs
nog niet kende?

ELKE DAG:Berg op die oude
papieren of nota's die
u zo graag wilt
bewaren, doe ze netjes
bij elkaar, altijd
makkelijk om terug
te vinden

FLES625CC.
statiegeldvrij

LET OP DE PRIJS

biologisch mweek-
en voorwasmiddel

KOFFER 2000 gr

inhoud GEEN

stuks MAAR:

VERGELUKBlaeks,
Ges/ren

ELKE DAG:

TYPE D 12
met sterke motor
450 watt, zaag
snede tot 35 mm
diep met band-
geleider voor
recht of verstek
zagen

kippe-of
groentesoep

ZILVERZAKJE

ELKE DAG:

Calvé
Wat betaalt u elders?

Even nagaan!

NORMALE POT:

••••*•••••*••••^»•

WAT
BETAALT

U ELDERS?
STAAT U

VERSTELD ?
Kom het dan
bij ons halen!

VERGELUK:

PEDAAL-
EMMER-
ZAKKEN

De doorgestreepte
cijfers zijn door de
fabrikanten verstrekte
adviesprijzen.
HET ZIJN OOK DE
PRIJZEN DIE U (ALS
U NOG GEEN KLANT
VAN ONS BENT!)
DIKWIJLS ELDERS
MOET BETALEN,
VOOR HETZELFDE
MERK OF DEZELFDE
KWALITEIT.
En laat u niet misleiden
door tijdelijke week-
reklames.
DE ONZE GELDEN
NAMELIJK:
ELKE DAG!!!

• »\••••••••••••••••(

Hejfó
CDNHTURE

Er zijn winkels
waar u een halve gulden

méér moet betalen.

>••«•••••••••••• •

LETOPDEPRIJS:

WAS-

veilig voor elke was
in elke wasmachine
BAAL 2000 gram

VERGELUK:

HUISVUIL
ZAKKEN

stuks

49
ELKE DAG:

KNACKE-
of betaalt u liever
28 cent te veel?

ONZE
PRUZEN

ZIJN

NIET
VOOR EEN

BLAUWE

LETOP DE PRIJS:

WASMIDDEL
voor de witte was

KOFFER 2000 gram

Voer een
verstandig beleid

over uw
portemonnaie

VERGELUK
STEEDS
WANT HET

KOMT
ELKE DAG
TERUG!

Heifa
ÏRWTÏN

SOEP
de lekkerste!

LET OP DE PRIJS:

voor de bonte was
KOFFER 1500 gram

£25"

VERGELUK:

ALUMINIUM
FOLIE

•••••••••••••••••••••••••••i

ELKE DAG:

SHERRY
onze bekende met

het paardckop-etiket.

Natuurlijk met onze
unieke GARANTIE:

Niet naar wens, geld
terug (zelfs al is de

fles half leeg!)

FLESSEN
VOOR:

*•••••••••••••••••••••••••••c

Clearasil
TONIC

voor het diep
reinigen van uw tere

huid!
FLACON 125 ml

sun
VAATWAS-
MIDDEL

voor de afwasmachine
GROTE FLACON 510 gr.

SPINAZIEÈ
LA CRÈME
dat is een delicatesse . .
en nu voor betaalbare QSGtl
prijs) Pak 450 gram.

•MMK^H^BMBB^

JA-JA,
DA AR ZIJ N
ZE WEER!

IS VOOR

ELKE
DAG

NIET KENNEN.

zoals:
* kapitein Brom of
* machinist Brilbeer of
* Maatje

Speelgoed van het jaar!

geheel gekleed en in
diverse leuke
uitvoeringen.
Betaal géén

Haal het bi] supermarkt

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORPiTuinweg3 (achter winkelcentrum DeMarkthof)

Als 't niet nodig is

ZDLLEN WU
DE EERSTE
MAANDEN

DEZE
PRUZEN

NIET
VERHOGEN. •

«••••••••••••••••w



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsblad

RANDSTAD PUBLICATIES

Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
de abonnementsprijs van het
Zandvoorts Nieuwsblad met
2 cent per week worden ver-
hoogd. Hiervoor is toestemming
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon-
nernent op het Zandvoorts
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78
per bezorger f 20,70 per jaar
qaan kosten.

Hoofdkantoor:
Aalsmeer, Stationsweg 38
Telefoon 02977-2 51 41 (5 lijnen)
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TAFEL VAN VERDIENSTEN VOOR
ZANDVOORTS BRANDWEERKORPS

(Adv. Ingcz. Mcded.)

H. W. COSTER
Makelaar o.g. M

LidNBM,

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - . Hypotheken
Assurantiën.

Hotel Café Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29,
telefoon 2781.

Wegens gezondheidsredenen
tot nadere datum gesloten.

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244'

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
• MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,

telefoon 023-241224.

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
Ik denk maar zó: Over 'n week
of zes komme de strand-
pachters alweer op 't strand.

ZANDVOORT - „Waarom zetten wij de brandweer in het zonnetje.
Niet omdat zij speciaal iemand gered heeft of een belendend perceel
behouden heeft, of een grote brand bedwongen of een dier in nood
geholpen of wat voor hulpverlening dan ook verricht heeft, maar
omdat de brandweer er altijd is voor u en voor ons. Belangeloos.
Wanneer er brand is dan is de brandweer er natuurlijk, maar ook
wanneer het stormt en uw t.v.-antenne of uw schoorsteen dreigt te
bezwijken. De brandweer is er altijd". Toen Duysterghastpraeses
Wim Nederlof aan zijn woorden nog^ toevoegde dat de
brandweerman op het ogenblik de meest para'te hulpverleningsgroep
in Nederland is en voor hulpverlening op vrijwel alle terreinen kan
worden ingezet; toen was het overduidelijk waarom sociëteit
Duysterghast de Tafel van Verdiensten dit jaar had toebedeeld aan
het Zandvoortse brandweerkorps. Het is immers een onderscheiding
voor mensen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk maken
voor de gemeente Zandvoort.

Zaterdagavond mocht brandweer-
kommandant Klaas Paap in aanwezig-
hcid van vrijwel alle 38 korpsleden het
door onderwijzer Ge Loogman ver-
vaardigde . werkstuk in ontvangst
nemen. De Kommandant had veel
bewondering' voor de maker van het
met rode, zwarte en goudkleurige
steentjes ingelegde tafelblad. „Vak-
manschap is mcersterwerk". En ik zeg
uitdrukkelijk meesterwerk, want de
meester is hier de vakman."
De 52-jarige kommandanl, maakte
tevens van de gelegenheid gebruik, om
komplimentjcs uit te delen aan zijn
korpsleden. „Deze onderscheiding is
voor hen volkomen verdiend en ik ben
blij dat onze korpsleden met dit
gebaar weten, dat de bevolking
aandacht heeft voor hun werk en dit
ook waardeert. Dat veel mannen dit
werk willen doen, blijkt telkens weer
bij oproepen. Een kompliment voor
de paraatheid is dan ook zeker op zijn
plaats".

Hulpverleners
Minder enthousiast was de brandweer-
kommandant over de voorstellen van
sociè'teitspraescs Wim Nederlof en de
aninieme karnavalsprins Duysterghast
(alles wat we van de persoon achter
het' masker te weten kwamen, was dat
hij dezelfde middag grootvader was
geworden van een baby van 8 1/2
pond) om een betere naam voor een
brandweerman te verzinnen. De
anonieme opvolger van Wim van der
Zeijs vond het beroep brandweerman
maar ouderwets klinken en had het in
zijn toespraak dan'ook voortdurend
over het beroep hulpverlener.
„Dag en nacht in zomer en winter
staan deze hulpverlenen voor ons
klaar en het geweldige is, dat we nooit
een rekening thuis krijgen voor het
werk, waaraan grote risico's ver-
bonden -zijn". De karnavalsprins was.

Zilveren erepenning
voor W.M.B. Bosman
KENNEMERLAND - Oud-gedeputeerde W.M.B. Bosman heeft
dinsdag 10 januari uit handen van drs. R.J. de Wit, Commissaris der
Koningin In Noord-Holland,' de zilveren erepenning van
Noord-Holland ontvangen wegens zijn bijzondere verdiensten voor
de provincie.
De heer Bosman, geboren in 1906 in
Alkmaar, heeft een veelzijdige loop-
baan achter de rug. Hij maakte zijn
entree in de ambtelijke wereld in
1923, toen hij op de gemeente-
secretarie van Alkmaar kwam te
werken. Vijf jaar later ging hij over
naar de secretarie van Haarlemmer-

meer en in 1953 werd zijn standplaats
Zandvoort, nu nog zijn woonplaats.
De heer Bosman werd in 1940
benoemd tot gemeentesecretaris van
Zandvoort. Hij vervulde deze functit
tot 1968. In de badplaats was hij
tevens secretaris van het Strandschap
en van de Stichting Touring Zand-

(Adv. Ingcz. Medcd.)

Dans- en Balletcentrum
JOHN DE BOER

Corn. Slegersstraat 2a - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 77 89

INSCHRIJVING
voor de nieuwe-danslessen voor jongeren en gehuwden.

Clubs voor standaard-dansen, Zuidamerikaanse dansen, klassiek,
modern en jazz-ballet.

i' N.B.D.-Danscentrum in Zandvoort.
inschrijving uagelijks aan de dansschool van 19.00 tot 22.00 uur.

TAXI SCHRIJVER!t TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S l
Groepsvervoer tot 8 personen J

Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260Q/

^̂ ^̂ î ^W^̂ B^H^B^̂ B^̂ ^̂ î̂ WBî WPM^̂ B^̂ TM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

vloert alles óók de prijzen

U

alleen in lilisal Anegang
kwaliteits-matrassen v.a. 49.-

donszachté dekbedden v.a. 49.-
wollen rultplalds v.a. 15.95

veren kussens v.a. 14.75
veren baby-kussentjes 6.7OJ

draion dekens 39.-i

HAARLEM: Gen Oranjestraat 4 - Grote Houtstraat 166- Anegang 27a

voort.
Zijn provinciale politieke werk begon
in 1962, toen hij in de K.V.P.-fractie
van 'provinciale staten werd gekozen.
De 'heer Bosman vervulde een
zittingsperiode, trad in 1966 af en
werd tussentijds opnieuw benoemd in
1967. Als statenlid maakte hij deel uit
van de commissie voor maatschappe-
lijk werk, de commissie onderwijs-
zaken, jeugdwerk en sportzaken,
adviescommissie voor de financiën en
'de Raad van Toezicht op de
provinciale bedrijven.
In 1968 v/crd de heer Bosman lid van
het college van gedeputeerde staten als
tijdelijk vervanger van dr. C.G.M.
Micrmans, die door langdurige ziekte
zijn ^aak niet kon blijven vervullen.
Als GS-lid was de heer Bosman
voorzitter van de commissies gemecn-
telijke indeling en nieuwe bestuurs-
vormcn, onderwijszaken, jeugdwerk
en sportzaken, personeelsaangelegcn-
hcden. Ook was hij belast met de zorg
voorhet fonds sportaccomodaties, het
provinciaal studiefonds en hctgcorga-
niseerd overleg. Hij trad voorts op als
vice-voorzitter van de commissie voor
de ruimtelijke ordening, de pro-
vinciale planologische commissie, de
streekcommissies voor de Meerlanden,
Waterland en Westfriesland-Oost.
Bij het interprovinciaal overleg ver-
legenwoordigde hij Noord-Holland
voor personeelsaangelegenheden. In
juni 1970 liep zijn GS-lidmaatschap
ten einde. Twee maanden later werd
hij tot een nieuwe taak geroepen: het
waarnemen van het 'burgermeester-
schap van Velsen, toen die gemeente
betrokken was in de herindelings-
plannenvoorde IJmond.die overigens
niet tot samenvoeging van gemeenten
hebben geleid. De waardering voor
zijn bewind kwam bij zijn afscheid van
Velsen in 1972 tot uitdrukking in
onder meer de benoeming tot
ereburger van deze gemeente en de
benoeming tot officier in de Orde van
Oranje Nassau.
In 1973 werd de heer Bosman
voorzitter van de Commissie Bangert-
gemeente, die een rapport uitbracht
over de toekomstige structuur van dit
Wcstfriese gebied. In hetzelfde jaar
werd hij aangezocht als bemiddelaar
tussen Egmond aan Zee en Egmond-
Binnen met als taak tussen beide
gemeenten goede verhoudingen te
scheppen. Eon ontwerpwcl tol samen-
voeging van beide gemecnlen ,is
inmiddels in procedure gebracht.
Tenslotte stelde hij zijn bestuurser-
varing ten dienst van de Stichting
Geestelijke Volksgezondheid, waar-
van hij nu nog voorzitter is.

tot deze naam gekomen, nadat hij het
jaar ovcrizicht van 1977 erop had
nagcslaan. Uit het jaarrapport blijkt
namelijk, dat van 165 gevallen,
waarvoor moest worden uitgerukt, het
74 maal hulpverleningen betrof. Om
het rijtje maar even af te maken: 18
binnenbranden, löbuitenbranden, 13
duinbranden, 13. autobranden, l
uitslaande brand, 5 bevrijdingen van in
liften opgesloten personen en 22 maal
loos alarm.
Maar de kommandant die op l januari
van dit jaar full-time bij het korps is
aangesteld (voor die tijd had hij een
deelbetrekking PW/brandweer-
kommandant) wilde van de benaming
hulpverlener niets weten. „De eerste
tien jaar zal een naamsverandering
zeker niet gebeuren, want het is nog
steeds zo, dat elke vrijwilliger,
brandweerman wil heten en geen
hulpverlener".

Extraatje
Maar het bleef niet bij de onder-
scheiding voor het korps dat behalve
Klaas Paap nog vier beroepskrachten
heeft. Wim Nederlof kwam met een
extraatje in de vorm van een mans
hoge koelkast. Het was Ruud van
Essen, die als voorzitter van de
brandweervereniging, de koelkast met
een sleuteltje mocht openen. Het
openen van de zich in het geschenk
bevindende. champagneflessen bleek
hem al even goed af te gaan.
Geruisloos ontkurken, zo hoort het

LANGS DE VLOEDLIJN

In het rijk van de hoop is het
nooit winter.
(Russisch Spreekwoord).

Verkeerskontrôle
ZANDVOORT - Maandag werd een
verkeerscontrole gehouden. Hierbij
werden 11 processen verbaal opge-
maakt tzv het niet stoppen voor de
stopstreep. Bij een technische con-
trole werden 53 voertuigen gecontro-
leerd. Er werden twee p.v.'s tzv het
niet dragen van de veiligheidsgordels
opgemaakt en l p.v. tzv het
overschrijden van een doorgetrokken
witte streep. Bij een controle bij de
verkeerslichten in Bentveld werden 14
p.v.'s opgemaakt zv. het rijden door
rood licht.

ZANDVOORT • In de Zuiderstraat
bekwam maandag een meisje van 9
jaar een Hnkerbovenbeenfractuur
doordat zij op de trckstang van een
mol kauto was gaan zitten, omdat zij te
moe was om te lopen. De bestuurder
wist niet dat zij op de stang was gaan
zitten. Zij is overgebracht naar de
Mariastichting.

'Vogeltrek;
ZANDVOORT - De Zandvoorters
moeten er nog even aan wennen, maar
het Iaat zich aanzien dat men een
dergelijk beeld geregeld zal aantreffen
langs de kust. Vorige week trok Alex
Engel uit Koog aan de Zaan veel
belangstelling met zijn zelfontworpen
vlieger. Boven het Zandvoortse strand
liet de Nederlandse kampioen vogel-
vlieger fraaie staaltjes vliegwerk zien.

En hij niet alleen, want ook andere
„sportvliegers" hebben de afgelopen
weken al menige vlucht boven de
Noordzcekust gemaakt. De sensatio-
nele vliegsport uit Amerika heeft nu
ook Holland bereikt en vooral de
kuststrook waarboven de zweef-
vliegers zich nogal thuis schijnen te
voelen als er een krachtig wind je staat.

Strandvervuiling door olie
Raadslid Gielen
kollege aan
ZANDVOORT - Het liberale
raadslid A.N. Gielen heeft het
college van Burgemeester en
Wethouders 'schriftelijk vragen
gesteld naar aanleiding van een
onlangs in de pers verschenen
interim-rapport van de inter-
provinciale commissie „strand-
vervuiling bij olie".
In het schrijven herinnert Gielen het
college eraan, dat zijn fractie reeds bij
de begrotingsbehandelingen van 1976
en 1977 prioriteit heeft gevraagd voor
het opstellen van een rampenplan
ingeval van olievervuiling op het
strand. Gielen wil van het college
weten in hoeverre een dergelijk
rampenplan is uitgewerkt.
Ook wil hij van het college weten of
het de mening van eerder genoemde
commissie onderschrijft, dat de
kustgemecnten met de nu beschikbare
middelen niet in staat zijn een
middelgrote of grote strandvcront-
rciniging door olie, doeltreffend te
bestrijden. „Zijn er al besprekingen

tussen Zandvoort en andere kustge-
meenten gaande c.q. gevoerd om tot
een samenwerkingsverband te komen
ten aanzien van deze problematiek?
Zo ja, kunt u dan do resultaten van
deze besprekingen mededelen? Zo
neen, is uw college dan op korte
termijn voornemens hiertoe over te
gaan? " aldus GieU-n in zijn schrijven.
Ook wil het VVD-raadslid van het
college weten of het met hem van
mening is, dat het noodplan zoals de
Provinciale Waterstaat in Zuid-Hol-
land heeft opgesteld voor coördinatie
en advisering bij strandverontreini-
ging, ook dringend noodzakelijk is
voorde provincie Noord Holland.
Mocht een dergelijk provinciaal
noodplan er niet zijn, dan vraagt
Gielen het college hiertoe op korte
termijn de nodige initiatieven te
nemen en aan te dringen bij de
provinciale overheid op spoedige
vaststelling hiervan.
Zoals bekend is een wet op de
gemeentelijke rampenplannen in voor-
bereiding.

ZANDVOORT - Onder het toeziend
oog van politie en brandweer is de
vorige week vrijdagavond de fik
gegaan in de kerstbomen die op twee
plaatsen in de gemeente lagen

opgetast. Zowel in noord als op het
strand voor de rotonde waren vrij
forse brandstapels ontstaan, zodat du
vele belangstellenden van omvangrijke
vrcugdevuren konden genieten. Bo-

venstaand sferrplaatje maakten wij op
het strand waar een vrij harde wind
uit zee hel vuur aanwakkerde en de
rook richting dorp blies.
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Donderdag VLEES
5 TARTAAR
Vrijdag en zaterdag
Kilo
SCHOUDERKARBONADE
250 gram
RUNDERPOULET
500 gram
FILET VARKENS

4,75
8,95
2,95
5,95

VLEESWAREN
100 gram
FRICANDEAU...

150 gram FILET..
ROOKWORST
225 gram

GROENTE EN FR

BLOEMKOOL....

Kilo HANDPEREN.

5 kilo UIEN

1,68
1,6 J
1,3!

ZUIVEL
Liter HALFVOLLE
MELK
Pak MAGERE
YOGHURT

VANILLA VLA....

0.7S
0,91
1,35

WEEKEND
VOORDEEL
LEVENSMIDDELEN

3,98
1,89

Lherpot AUGURKEN l f

BROOD
ROZIJNENBROOD l V

Zak RADION WASPOEDER
HERO ERWTENSOEP
2,59 -2,25 bij ons

'Er is een plaats van ware rust
dicht bij het hart van God'

Toch rog onverwacht hecfl de Heer tol Zich genomen,

mijn innig geliefde vrouw. on?e moeder, grootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en kameraad

Christina Geertruida Busman
echtgenote van Wouter Bosch bvers

m de ouderdom van 78 jaar.

W E R A Bosch Cvm
BoksburgfZ Afrika)

H J C Bird
R O Bird
en zonen
en verdere familie

Zandvoort, 10 januari 1978
Zeestraat 61 boven

Mijn vrouw ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum,
Poststraat 7, Zanchoort, Bezoek aldaar op woensdag en
donderdag van 1700 tot 1730 uur en van 2000
tot 20 30 uur

De crematie vindt plaats vrijdag 13 januari a s om
14 00 uur, in het crematorium te Vclscn, halte Dnchuis-
Westcrveld
Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum circa 13 25 uur

Gelegenheid tot condoleren in een der koffiekamers
van het crematorium na afloop van de plechtigheid

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve, zeer
zorgzame moeder en oma

Femia Petiet
weduwe van Cornehs Nierop

op de leeftijd van 64 jaar
Amsterdam

K P Nierop
G A Nierop-Bnlman
Anncmickccn Peter
Louisc en Kees
M D Guth-Nierop
W Gulh

8 januari 1978
Correspondentie-adres K P Nierop,
Van Nijenrodewcg35, Amsterdam

Gelegenheid tot afscheid nemen m een der rouwkamers
van de Mariastichting, Kampcrlaan 4 te Haarlem van
15 30tot 17 30 uur

De crematie zal plaatsvinden vrijdag 13 januari om
13 00 uur in het crematorium 'Velsen' te Dnchuis-Wes-
tervcld

Tandarts DOORGEEST
afwezig van

7 t/m 22 januari.
Waarneming tandarts Wijnands,

telefoon 02507-5832.

BIJ de openbare bibliotheek Zandvoort kan
op korte termijn worden geplaatst een

MEDEWERK(ST)ER
voor 8 uur per week, die in het bijzonder
ingezet zal worden bij de uitleenadmmistratie.
De werktijden zijn:

• woensdagavond 19.00-21 00 uur
• vrijdagmiddag 15 00-17.00 uur
• vrijdagavond 19 00-21.00 uur
• en voorts 3 van de 4 zaterdagen, t w
tweemaal 2 uur en éénmaal 4 uur.

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen drie
dagen na het verschijnen van dit blad wor-
den ingediend bij de bibliothekans,
G. Toonen, Postbus 190, Zandvoort

openbare bibliotheek
prinsesseweg 34
zandvoort

MOUSSELINE 90cm breed, per meter .7.50

KATOENEN IMPRIMÉ
90 en 115 cm breed, per meter 5,00

COUPONSv.a 5,00

BROMET
Geopend dinsdag t/m zaterdag

van 11 00 tot 17 00 uur
PASSAGE 18-TEL.78 78

gemeente
zandvoort

Seizoenvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen
voor het badseizoen 1978 gegadigden - uitsluitend
inwoners van de gemeente Zandvoort - op voor

1 een vergunning voor het venten of het aanbieden
van diensten
a op het strand
b in het dorp,

2 een vergunning voor het innemen van een
standplaats

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 1 februari
1978 ten raadhuize te hebben ingediend Aanvraag
formulieren zijn aldaar op de afdeling algemene
zaken, kamer 4, verkrijgbaar
Degenen die voor 1978 reeds een vent- of standplaats-
vergunning hebben aangevraagd, behoeven niet op
nieuw een aanvraag in te dienen

Zandvoort, 3 januari 1978
Burgemeester en wethouders voornoemd,

H Machielsen J Hoogendoorn
Burgemeester Secretaris

gemeente
zandvoort

Bekendmaking
Burgerreester en wethouders van Zandvoort bren-
gen ter openbare kennis, dat zij bij brief van 13 dec
1977 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
een aanvraag hebben ingediend tot verlening van
een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ont-
grondingenwet voor het verrichten van grondwerk-
zaamheden m het circuitgebied ten behoeve van
de aanleg van voetbalvelden zoals op de bij de
aanvraag behorende tekeningen is aangegeven

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van de aan-
vrage bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland,

Dreef 3 te Haarlem indienen

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekeningen
vanaf 16 januari 1978 gedurende 30 dagen voor
een ieder ter inzage op het raadhuis bureau volks-

huisvesting en ruimtelijke ordening

Zandvoort, 5 januari 1978

Burgemeester en wethouder voornoemd.
de secretaris, de burgemeester,
J Hoogendoorn H Machielsen

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

CT KORTING

CT KORTING

CT KORTING
Zaterdags en zondags geopend.

PERSOONLIJKE BEDIENING

VROUWELIJKE
SCHOONMAAKHULP

gevraagd voor 3 of 4 ochtenden por week
Hoog loon

Restaurant la reine
Kerkstraat 15 - Tel 02507 - 47 74

SHELL ZELFTANK STATIONS
en BOVAG-Garagebedrijven

„Duinzicht"
Dr. Gerkestraat 80 en
Boulevard Barnaart, Zandvoort

HET ADRES VOOR:
Olieverversen - Doorsmeren -
Banden - Accu's-
Onderhoudsbeurten.

Ook zaterdag tot 12.00 uur.
LET OP ONZE OPENINGSADVERTENTIE!

P. TIMMER

RUIT STUK!!
BEL

Keur ëh Zoon
verf - glas - behang - schilderwerken.

Winkelverkoop Paradijsweg 2,
Zandvoort, telefoon 02507-5602

VAN
LENT's

OCCASIONS
1977

Opel Kadett City, kleur signaal-oranje
Vauxhall Chevette L, rood

Opel Manta 16Sde Luxe, groen

1976
Opel Ascona 16S de Luxe, met. groen

Opel Kaden City Special, blauw
Opel Kadett City Special, mot. groen

1975
Opel Kadett Special, geel

Opel Commodore Coupé, gold
Vauxhall Viva Special, okergeel

1974
Opel Kadett, signaalblauw

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507 -53 46
Inruil mogelijk • Financiering GMAC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Het oog wil ook wat
en dan met een bril van

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAN
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

Haltestraat 5, telefoon 2174.

Kamerplanten
Bloembollen
Tuinbenodigd-
heden

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

ANCORU
houdt een

Verlichte" opruiming
Kom eens kijken bij:

ANCORU
Gr. Krocht 3-5-7 - ZANDVOORT - Tel. 29 74

Off. uitverkoop begint 19 januari.

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

OPENING
van Café

„DE MODDERKOM"
op 12 januari 1978

Uw gastheren Cees Molenaar, Willem
Ruygrok en Raf v. d. Berg, nodigen u uit
om dit te vieren.

Receptie van 20.00-22.00 uur
Celsiusstraat 196.

Wil zijn 's woensdags gesloten en alle andere
dagen geopend van 06.00 uur tot 03.00 uur.

AANBIEDING
Diverse coupons
WANDWEEFSEL

KEUR EN ZOON
Verf - Glas - Behang-

Schilderwerken.
Winkelverkoop. Paradijs-
weg 2, Zandvoort, tel.
02507-5602

GRENEN
BURO

v.a.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751.
Zandvoort

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Auto-en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499.

Woningruil:
Klein Oud-Zandv.

huisje midden in dorp
v. 2 pers (is opgeknapt).

Gevr. iats groter on-
verschillig waar (ook flat)

Br ond.nr Z277.
bur. v. d. blad.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal.

Schelponplein-Tol 5068-3612-2518

TOILETTAFEL
met ronde spiegel

189,-
HETKASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd m

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123

El»

JUIST NU
GIULLcnFONDhU

ook voor zakcnluni.il
en partijen

s

Boulevard
Barnaart U
Zandvoort
Telefoon 3098

Leuke sortering
EIKEN

TAFELTJES
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23.
telefoon 7751,

Zandvoort

Een ieder zal het
beamen, er is geen

winst, zonder
reklante.

BOEKENVAK
80x170
^wiwit

79,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

tien gezin ra een éé
2at 'ékvarufc ÊmtïekvDap Jiet k/i
Ze ̂ tempten, af toten -met,
op tm ontdefctefl aeüét;
KetdezeJcmnt
tovam de ëfèerweer in inuitfe.

Te koop gevraagd
door particulier

vrijstaand huis of
hoekhuis

m omgeving Emmaweg.
Op lang termijn geen bezwaar.

Brieven onder nr. Z271 bur. v. d. blad

VAKANTIERUIL
voor do maand juli.

In bezit van een een-
gezinswoning in Venlo en
omstreken, bosrijke om-

geving. Gevraagd eenge-
zmswoning in Zandvoort
en omstreken.
Telefoon 077-33142.

Zelfstandige hulp
in de huishouding

gevraagd
voor 2 ochtenden

per week.
Mevr Versteege-

Trtieleman,
Flemingstraat 104,

telefoon 02507-5185

Indien tijd geld is, leeft iedereen
boven z'n stand.

Ludwig Fulda (1862-1933)

Maar dat is zeker niet het geval
met de tijd van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4-Tel. 23 07

want dan koopt u werkelijk tijd voor uw gold.
Tijd voor uw leven, waar u altijd van op aan Kunt.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatio-af deling met

elektronische apparatuur.

U heeft een Toyota auto
buiten?

Neem dan. een Toyota
naaimachine binnen.

De hele sortering staat
voor u klaar.

Bloemen

GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT.
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Stuifgeld voor de ZRB (Adv Inge/ Mcelcd )

ZANDVOORT - Tijdens een
gezellige en diukbezochte
nieuwjaarsreceptie in post
Noord kreeg ZRB-voorzitter
Bisenberger een envelop met
stuifgeld overhandigd van wét-
houder Attema. Slechts een
enkeling keek vreemd op bij het
horen van deze term. De leden
van de Zandvoortse Reddings-
brigade wisten het dan ook wel
en zeker de heer Bisenberger.

De bngade-voorzitter gaat namelijk
dagelijks voor de werkdag begint op
stuifgeld uit met de wethouder van
Publieke Werken Het tweetal maakt
dan een strandwandelmg, het hoofd
neergebogen, want anders vind je
immers geen stuifgeld Het is een sport
en een geoefend oog vindt veel door de
wind bloot gestoven muntstukken, die
in de drukke zomermaanden op het
strand verloren zijn. De heer Bisen-
berger schatte de jaaropbrengst in de
envelop van Attema op vijfentwintig
gulden aan doffe centen, stuivers,
dubbeltjes en kwartjes.
Overigens heeft Zandvoort wel 'eens
betere stuifgeldjaren gekend, maar m
een slechte zomer wordt nu eenmaal
minder geld op het strand verloren dan
in een geweldig seizoen als 1976 De
slechte zomer scheelt de ZRB ook veel
Kollektegeld. De heer Bisenberger
„Het scheelt ons zeker vijfduizend
gulden. Het was vrijwel geen weekend
mooi weer en we hebben dan ook niet
één keer kunnen kollckteren op het
strand En dat, twrwijl we drie

Een greep uit
onze nieuwe kaart

Tomaloi firciflt iun cfBvottol
tcjmadtiflo gevuld mi»t Hof ind^e
qarnaallj^ï en cockla (Mus

Saumin ft !• Hon*ndai90
gakookle in m m pen Holhnda qf wu^

Consomm* Madrilèna
cpn hpldorc vei-e lomairnsoop
MAdaillonc d «Bneku Savoy
gr bdkknn hm^b etstuhjei. met
oen ti|nP minima lu
Pudding A l Orang»
pen ft SSP smaasjppolpudtling
melConifüduliqucur

Geopundvaniil 1700 jur
Tjf«lreuprverinq g*wen"t

lopmaandaqpnd njdlqtiPj )

Bloemend ial&Rwn<] 28 Olot* ncr
Tp|cloon023 25 43 39

1250

1760

500

21 50

Informatie-avonden
voor aanst. ouders
ZANDVOORT - De Kruisvereniging
Zandvoort organiseert een serie van
/os informatie-avonden \oor aan-
staande ouders m het Gezondheids-
ccntrum, Beatrixplantsoen l, t(>
Zandvoort Cursusleidstor is Zr J
Versteeg, Distncls-verpleegster Kin-
derhvgiene
Medewerking verlenen de diëtiste, van
de Kruisvereniging en mevr. Ouds-
hoorn (verloskundige)
De aanvangsdatum is 15 februari om
19 30 uur.
Data van de vo lgendev i j f avonden '22
februari, l, 8, 15 ui 22 maarl.
Aanvang 19.30 uur
Kosten leden Kruisvereniging f 10,- ,
Kosten nicl-leden Kruisvereniging
15,-.

Men kan zich aanmelden op werk-
dagen tussen 1*1.00-15.00 uur tel
6364. Schriftelijk aanmelden op
bovengenoemd adres. (voor l
februari)

Milieubewust worden
in Kultureel Centrum

strandkollcktes per seizoen plannen".
De ZRB kan terugzien op een seizoen
dat slechts vijf topdagen tolde t vv.
hemelvaartsdag (19 mei) 3,<1, 5 en 10
juli. Voorts was hol tamelijk tot /eer
druk op 35 dagen (1976 was di t b8) en
matig op 42 dagon (1976 2b) Van de
m totaal 123 sei/ociidagon waren 46
dagen volkomen stil (197029)
De brigade kwam 22 maal in actie
voor de hulpverlening op het water,

t w. bij zrilboten (9x),bij windsurfers
(5x), bij baders en zwemmers, (4 x),bij
motorboten (3x), bij een rubberboot
(lx)
BIJ deze hulpverleningen werd aan 25
personen assistentie verleend. Eerste
hulp bij ongelukken werd verleend aan
90 personen, waarbij wederom het
hoge aantal smjvvondon (37) opviel In
de posten werden 311 vcrdwaa'de
kinderen opgevangen.

ZANDVOORT • Op donderdag-
avond 19 januari vindt om 20.00
uur in het Cultureel Centrum
Zandvoort, Gasthuisplein 9b,
een avond plaats rond „miheu-
bewustzijn".
Mevrouw J.H. Waller, ambt afd.
voorlichting van de provincie Noord-
Holland zal dia's vertonen en mevr. J
de Blécourt zal spreken over
„Energie... wat straks? "" De heer P.

(Adv Ingez Mcdcd )

hetjanuari-nummer
is uit!

deze maand
• Eilandjes echt.~ in een

plastic wereld!
• Noron borduurt voort

op woningbouw.
• De lastigste handschoen-

makers van Europa.
• Ard Schenk voelt zich

thuis in Noord-Holland.

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw
tijdschriftenhandelaar.

Losse nummers f 3,25
abonnement (12 nrs ) / 35,-p j.
Bureau voor Periodieken b v ,
Postbus 1, ~ * ~
Purmerend (02902) 1654

Verheugende belangstelling
voor winterconcert N.Ph.O.

van Zahnge, bioloog, zal een inleiding
gevon en de film „Bij de olifanten" van
hel Wereld Natuur Fonds vertonen.
Do/e avond, die voor een ieder vri j
toegankelijk is, wordt georganiseerd in
samenwerking met liet Wereld Natuur
Fonds Omdat hot milieu onsallen ter
harte1 moet gaan, VMJ willen immers
allen graag ge/ond en gelukkig leven, is
het /aak te weten en te willen weten,
wat milicubewust/ijn inhoudt cu noe-
we het gezamenlijk kunnen en moeten
aanpakken.

Een avond waaraan veel zorg besteed
•wordt, waaraan belangeloos velen
meewerken voor ons aller leef- en
woonomgeving en waarop u hartelijk
welkom bent, óók met u w vragen.

ZANDVOORT - Het was ongetwijfeld een goede gedachte van de
Kommissie van voorbereiding onder leiding van de cultureel
ambtenaar de heer J.H. Hedde, om aan het jaarlijkse
subsidie-concert in het zomerseizoen door het Noordhollands
Philharmonisch Orkest bij wijze van proef dit jaar voor het eerst een
winterconcert te laten voorafgaan. Het experiment bleek een schot
midden in de roos te zijn. want de belangstelling ervoor was
vrijdagavond 6 januari verheugend groot.
De Hervormde Kerk aan het Kerkplein bleek vrijwel uitverkocht.

Men heeft wel eens gezegd, dat
Zandvoort geen belangstelling zou
hebben voor de klassieke muziek, het
tegendeel is deze avond wel onom-
stotelijk bewezen Onder de aan-
wezigcn bevond z.ich het kollege van
B. en W., uitgezonderd wethouder J.
Attema, die verhinderd was.
En opnieuw viel het ons op, over welk
een kostolijTce akoestiek "ónze Her-
vormde kerk beschikt Voor uitvoer-
mgcn als deze is zij onvervangbaar,
want tot injde kleinste uithoeken is
het gcboBene zonder enige moeite te
volgen
Het bleek ook een goede gedachte, om
voor de pauze het Hervormde

Jeugdhuis achter de kerk weer open te
stellen voor het gebruiken van de
koffie. Men bleek er een dankbaar
gebruik van te maken.
Wat het programma betreft, bleef dit
opvallend aan de povere kant. De
doorgewinterde vaste concertbe-
zoeker zal er zeker met „Himmelhoch
jauchzend" vandaan zijn ge-
komen.Het concert begon om kwart
over acht en was reeds om kwart voor
tien afgelopen, met inbegrip van een
koffiepauze van twintig minuten
Wanneer -zoals in dit geval- men voor
dat ruim een uur muziek f 7,50 moet
neertellen, dan achten wij dit aan de
hoge kant. Daarvoor mag toch wel iets

Politiek café?
ZANDVOORT - We keken er
wel even van op hoe de
kommandant van de reserve-
pohtie Jaap Methorst vakkun-
dig een pilsje stond te tappen
achter de bar van het politie-
posthuis op het circuit. Hij had
er deze zondagmiddag oven-
gens weinig tijd voor, want de
nieuwjaarsreceptie van de re-
servisten werd druk bezocht
en er moesten derhalve vele
handen worden geschud.

Maar tijd om een goudgele rakker
uit de tapkraan te toveren kon toch
we! even worden gevonden. Reser-
ve-mspekteur Methorst kon er niet
onderuit. HIJ heeft namelijk eind
vorig jaar zijn horecapapieren
gehaald . Wat moet nu een
politieman met café papieren. Bij

Methorst ligt een politiek café het
meest voor de hand, aangezien hu
deel uit maakt van het besluur van
de plaatselijke afdeling van de VVD
Meihorst hielp ons uit do droom
„Ons Posthuis draait op oen
zogenaamde societeilsvergunnmg
Niemand echter Van de ros politie
heeft de echte horeca papieren.
Aangezien hier en daar toch wol
eens een gerucht mijn oor bereikte
dat dit juister zou zijn, heb ik oen
half jaar geleden de „stoute
schoenen" aangetrokken en modo
dank zij een leraar van de „ Amslel"
heb ik op 21 december 1977 mijn
papieren gehaald, na een daartoe
afgelegd examen m het congresge-
bouw m Utrechl. De opleiding was
erg leuk en voor mij een grappige
cnanng".

Wat eveneens opheldering v i aagt is
het feit dal do rcborviblen d i t jaar

een nogal ongebruikelijk jubileum
gaan vieren Le n 30-jarig bestaan
van een voiei i iging is nu eenmaal
geen officieel jubileumjaar Even-
min vornt 18 jaar kommandant zijn
van hel 58 manschappen tellende
reservekorps een aanleiding om een
groot feest te bouw on
Toch is de receptie al vastgesteld op
l april „We hebben hot gedaan,
omda' het misschien wol de laatste
receptie van onze vereniging kan
/i jn Als de regiovorming namelijk
oen feit is, dan bon je je identiteit
kwi j t . De mogelijkheid van regio
vorming bij do politie m Kennemcr
land wordt steeds groler. De eigen
idenlilcit kunnen wij dan het beste
bij iedere gelegenheid nog even
vasthouden" aldus Jaap Methorst
die aan deze woorden toevoegt dat
de samenwerking en hel uiteindelijk
samengaan het meest voor de hand
liggend is, vooral uil het oogpunt
\ancff ic ienc\ .

méér worden verlangd, ook wat de
keuze van de nummers betreft.
Dit alles zegt mets ten opzichte van
het orkest, dat opvallend goed op
dreef was. Hel was dan ook „gesneden
koek" al wat deze avond de klok sloeg.
Onder de begeesterende leiding van
André Vandernoot wera liet
gebodene een ware klankenwecldc.
Dit geldt allereerst voor hot bekende
Klarinetconcert in A. gr t. van
Mozart, ditmaal gespeeld door
Jacques Meertens, lid van het orkest.
Hij bleek een gevoelvol musicus, die
een grote beheersing van zijn mstru-
ment openbaarde uitermate volg-
zaam begeleid door het orkest. Een
spontane bloemenhulde en ovationeel
applaus was dan ook een welverdiende
beloning voor zijn succesvol optreden.
Het concert begon met Ouverture en
Balletmuziek uit „Die Gcschopfe des
Prometheus van Beethoven, weinig
gespeeld werk, dat wij onder „Leuke
muziek" zouden willen rangschikken
en na de pauze kregen we Svmfome
No 102 van Haydn te horen, waarmee
nog geen half uur gemoeid was, maar
dat kon het orkest, dat ook hier
voortreffelijk werk verrichtte, ook
niet helpen.
Ondanks de bedenkingen, die ik
persoonlijk tegen het programma had,
bleek het publiek uitermate dankbaar,
waarbij André Vandernoot een fraaie
bloemenhulde ontving. Het is te
hopen, dat deze uitbouw van het
Zandvoortse concertleven, -want zo
mogen we het toch wel noemen- in de
nabije toekomst zal gaan leiden tot het
organiseren van meerdere klassieke
concerten. Gelet op de resultaten van
deze avond zal dat stellig een succes
blijken te zijn.
Daarbij menen wij erop te mogen
vertrouwen, dat de samenstellers van
het programma met van het idee
zullen uitgaan dat Zandvoort op dit
terrein tot een achtergebleven gebied
behoort en alleen maar het zeer lichte
genre kan verdragen Het programma
van deze avond wees -hoewel zeker
niet zo bedoeld- toch wel kennelijk m
deze richting en dat was jammer, want
het kar van invloed zijn op komend
concertbezoek.

PvdA vergadert
ZANDVOORT - De plaatselijke
afdeling van dp PvdA houdt op 16
januari 's avonds om acht uur een
vergadering m hetGemeenschapshuis
Aan de orde komen onder meer het
programkollcge. de samenwerking
mot andere politieke partijen en de
minimum eisen te stellen bij deelname
aan h^t kollege door de PvdA.

Voor de komende gemeentcraads-
verkiezingen hebben zich overigens
tot nu toe elf kandidaten gemeld,
waarvan er dne niet op een verkiesbare
plaats willen komen Het zijn. Pim
Kuijkcn, Ineke Wind, Idc Aukema,
Annemane Goedmakers, Ab v d
Moolen, Frans Kolkman, Gert
Toonen, Maarten Weber, Marijke
Kuijken, Yvon Schoor! en Joop van
Santen (de laatste drie niet verkiesbare
plaats).

De definitieve groslijst wordt in een
besloten afdchngsvergadering op 9
maart m het Gemeenschapshuis
samengesteld

10 jaar Rekreade
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
het tienjarig jubileum van Recreadc
houdt de Utrechtse illustrator-teke-
naar en oud-teamlid van Rccreade
Hans de Peuter een expositie in het
Cultureel Centrum. De opening zal
geschieden op zaterdag 14 januari om
19.00 uur. Na het officiële gedeelte zal
het glas worden gegeven op tien jaar
Recreade. Dit als sluitstuk van een
deze dag gehouden reunie van allen,
die in de afgelopen tien jaar bij het
Recreade-werk betrokken zijn go-
weest. Doze reunie vindt plaats m het
Gemeenschapshuis In 1977 was het
tien jaar geleden dat Recreado in de
badplaats startte. In dat jaar werd een
periode van tien jaar vakantieplozier
voor vele duizenden kinderen vol
gemaakt, hetgeen bereikt kon worden
dank zij de inzet van bijna 300
vrijwilligers gedurende de zomerva-
kanties.

ZANDVOORT - Film-Inn Zandvoort
brengt mot hot vertonen van „Qt>
Lights" een hommage aan de eind
vong jaar overleden film komiek
Charlie Chaplm op 20 en 21 januari m
gebouw Prinsessewog 33, aanvang
21 00 uur.

Tot aan 1936, met Modern Times,
heelt Charlie Chaplm geweigerd om
geluidsfilms te maken HIJ vond geluid
niet bij films passen, film was voor
hem geschapen voor pantomime, en
dat was dan ook haar exclusief terrein.
In City Lights, gemaakt in 1931, komt
we! wat geluid voor, maar dat is dan
ironisch bedoeld, het geluid iszinloos,
belachelijk en onverstaanbaar. Do
pantomime van Chaplin domineerde
do Cit\ Lights. waarin Charlie
opnieuw do verliefde /werver speelt.
Ditmaal is /ijn verl iefdheid gericht op
oen bl ind bloemenmeisje (Virgmin
Chonll) en h i j fungeert tegelijkertijd
als oen soort beschermengel van eun
miljonair, dip voortdurend /olfmoord-
noigingon hooft en dan door de
grappon van Charlie weer wat
lovonsmoi'd krijgt Dankbaar is do

rrulpnair Charlie mot, omdat h ij /ich
de activiteiten van zijn redder nooit
kan herinneren als hi j oenmaal
ontnuchterd is, die ondankbaarheid
geldt ook voor hot meisje, voor wie
Charlie geld bij olkaar hoeft gekregen
om haar van haar blindheid te
genezen. Als ze weerzien kan, herkent
ze haar weldoener me t.

Wim Overgauw
in De Hobbit
ZANDVOORT - Zondagmiddag 15
januari heeft Jan de Jonge in zijn
Zandvoortse Jazz-café „Do Hobbit"
een wel zeer bij/ondcre solist
uitgenodigd.

Dan is vanaf 1500 uur niemand
minder dan een van 's werelds boste
gitaristen nl. Wi m Overgaauw desolis
bij het swingende kwartet van pianist
Hans Kounc dat naast Hans aan de
pioano verder bestaat uit gitarist Rudi
Contmi, bassist Bert Nioborg en aan
het slagwerk Rob Pomtl.

Mevr. F. Nierop overleden Gud-Zandvoort
Mevrouw P Nierop overleden
Zondagmorgen 8 januar i fs na een
v r i j langdurig en smartelijk /lekbeel
op 64-jange leeftijd overleden m de
Mariastichling te Haarlem on/e
plaatsgcnote Mevrouw T Nierop-
Petict

Zij was een begaafd pianiste, alom in
on/e gemeente in ook daar buiten
bekend on geliefd Als begeleidster
werkte /ij samen met vrijwel alle
zang en muz iekveren ig ingen onder
andere met het Toonkunst Ora-
tonumkoor Zandvoort, (T O Z ) de
Zandvoortse Opere-ttcvereniging
(Z O V )en de Zandvoortse kmder
operettevcrenigmg Daarnaast was
/ij een ui tnemend /ang pacdagoge
Zij richtte het Fcelbea-Seslel op,
dat later werd omgezet m het Dames
Vocaal ensemble en trad met groot
sukses op in Zandvoort en om
streken, onder meer voor vele
liefdadige instellingen Ook was /ij
zelf een uitstekende/angcres
Zij leefde voor de mu/iek, die / i j op
alle mogelijke manieren naar buiten
uitdroeg Haar heengaan heelt m
/eer brede kring veel deernis en
medeleven gewekt Zandvoort heeft
uan haar /eer veel te danken gehad
Haar crematie zal morgen vri jdag 13
januari des middags om l uurplaats
vinden in het crematorium
„ Velsen" te Driehuis Westerveld
Haar naam zal in on/e gemeente nog
heel lang m dankbare herinnering
blijven voortleven

Piet van 't Wapen
Zaterdag 7 januari is l'iet Koper, m
Zandvoort algemeen beKcnd al-
„Piet van 't Wapen" twee en
negentig jaar geworden

Velen hebben de gelegenheid aange-
grepen om de>ze alom bekende
Zandvoorter die grote bekendheid
kreeg toen hi j in vroeger jaren het
bekende oudste café van Zandvoorl,
„Het Wapen van Zandvoort" aan
het Gasthuisplein explodeerde, te
gaan feliciteren We voegen on/c
gelukwensen gaarne bij die, welke
hi j reeds ontving Mogen nog vele
jaren aan zijn reeds lange leeftijd
worden toegevoegd.

Toneeluitvoeringen
Op vrijdag 20 en zaterdag 21
januari, aanvangend om halfncgcn
precies, brengt onze Zandvooitsc
toneelvereniging „Op hoop van
zegen" in het verenigingsgebouw
„De Krocht" opvoeringen van het
Franse blijspel „Als 't kindje
binnenkomt" van de auteur André
Roussin.
Ook ditmaal is de- regie weer in de>
vertrouwde handen van Rob van
Toornburg ER is een uitgebreide
reklame en propaganda campagne
voor dit stuk gevoerd Dat was o m
aan de voor/itter Joop Bisenberger
wel toevertrouwd Hopelijk /al dit
van invloed /ijn op het bevoek
Moge beide malen de /aal uitver
kocht /ijn Wij /agen dit blijspel
reeds eerder U zult er zieh kostelijk
mee amuseren
U zult ook weer een raadslid opliet
toneel kunnen /ien ronddartelen,
namelijk Pieter Joustra, evenals
diens vrouw Hvnnctte Brokmcier
Verder spelen mee Yvonne
Niemeicr, Ada Fransen, Henk
Spieneus, Manan van Holton en
Jelle1 Sijtsma AlUm.iiilgeroutiiu.ir
den op amatrui toncil gebied Het
beloven kostel i jke avonden U
worden Laat de/e gek ge'nheid nu t
voorbijgaan De1 toegangsprijs be-
draagt f l 75 Alle gcvvenslo i n i i e h -
tingen bij het sekrelanaat H
Brokmcier, tel 023210270

Tafel van Verdiensten
Elders in dit blud leest u mepr over
het uitreiken van de „Tafel van
Verdiensten" aan IK t Zandvoortse
brandweerkorps Velen met ons
doet het hooi veel genoegen, dat
juist de brandweer deve altijd
bli jvende onderseluiding e>n kost
bare her inner ing ten deel vie' l On/i
brandweermannon hebben dat tui
vol le> ve-rdieMid e'n daarom
opre'chte gelukwensen

Vrijdag l .J on vrijdag 20 januari,
aanvangend om 8 uur wordt in het
Cultureel Centrum aan het Gast-
huisplcm weer de jaarlijkse Genoot-
sehapsnvoml van het Genootschap
„Oud Zandvoort"ge'houdon

Wegens stiecls groeiendo belangstcl-
Img ervooi houdt nu n thans twee in
plaats van e i n avond E( n verheu-
gpnd versehijnse-l Een aantrekkeli jk
programma is samengesteld, terwijl
de Zandvoorl se kuns tschi lder Ditk'
van der Mije, waaraan in on/e1 vorige
ed i t i e 1 ree-ds een uitvoerige1 voorbe-
sprekmg werd gewijd, / i jn werk er
/al e x p o s e r e n lu het volgend
n u m m e r van Zandvejorts Nieuvvs-
blad komen wij op hel geëxposeerde
nader terug Vele van /ijn schilde-
r i j e n / i jn gewi jd aan de Zandvoortse
Noordbuurl m vroeger jaren on juist
daarom w i l l e n wi j er in dit nummer
nog eens spe ciaal do aandacht op
vestigen, want hot /it vclon met
helemaal lekkor met die1 renovatie
van on/o Noordbuurt, het voor-
maligo oude hart van Zandvoorl
Wat gaal er eigenlijk moe gebeuren9

Er is v r i j w e l niemand dip hel weet,
want op enkele uit/ondormgen na
gebeurt er eigenlijk mets Er is
gesloopl on gebroken, maar wat
komt ervoor m de plaats9 Parkeer-
terreinen en plantsoentjos. Er was
ons beloofd, dat de oude krotten
zouden worden opgeruimd, maar
dat dc/e> /o geliefde buurt wcer/ou
worden opgebouwd in dezelfde
trant, maar schoner en mooier dan
voorheen Dat het oen geheel aparte
woonwijk /ou worden, een be/iens-
vvaardigheid voor on/c gasten en
ook voor de inwoners Dat het een
geheel voor hot vorkejer afgesloten
w ijk /ou worden, waarin men rustig
zou kunnen wandelen, maar wat is
ervan terecht gekomen9 Helemaal
mets' Af en toe moet je een
noodsprong maken om niet door
een auto te worden gegrepen en de
opbouw van de oude huisjes in
de/ol tde tranl als voorheen, moetje
me>t een lanlarenljc zoeken Ze /ijn
er praktisch me't op een heel enkele
uilzonderingna
Hel is er een chaos, waar niemand
uil wi js kan worden Zeker, er zijn
fraaie panden neergezet, mooie
bungalows en interessante bedrijfs-
panden, maar dat was de oorspron-
kchjke bedoeling niet De/e in
Zandvoort zo geliefde oude buurt
mot oen historie van jaren, zou
hemj/cn als voorheen alleen in
nieuw o süjl En nu kan de voorzitter
van het Genootschap op verschil-
lende reeds gehouden avonden m
enthousiaste bewoordingen on aan
de hand van dia's wel verklaren, hoe
het eigenlijk worden moet, maar aan
mooie woorden hebber we niet
veel, wanneer de praktijk anders
leert

Wat is hier nu eigenlijk aan de
hand9 Lr hangl een waas van
geheimzinnigheid rondom de/e vnj-
wol geheel algebrokcn buurt en het
vvorcll hoognodig lijd, dat hier nu
eens eindelijk opening van zaken
wordt gegeven Do mensen willen
dolgraag weten, waar /e nu eigenlijk
aan toe /ijn Ik hoorde vertellen, dat
op do plaats, waar eertijds „de
groene lantaarn" gevestigd was, op
de1 hoek v.m de Halloslraal on de
S v v a l u t s t i a a l , t l i ans braakliggend
terre in w t i r < e n nu u u v Chmecs-
Ind i sch n si au r in t / i l worden
g e b o u w d Missehn n f l i l we op de
komende Guiootseh 1,1 avond hier
eens vat nu or o v e r k u n n e n horen
Daarmee /ou men / e e r velen een
groot ple/ ier doon Meer dan mot
he'l verionen van dia's en enthou-
siaste speeehes over de manier, hoe
hot eigenlijk /ou moeten worden on
waarvan m do prakti jk toch niets
lijkt te komen.

H e t gaat er v e e l op l i jken, dat
Zandvoort hier word' /oot gohou-
dei i on w a t do h e r b o u w v a n d i e ' o u d e
buurt betn II, me t ec n klui l je 111 hè l
ne'l vvordl ges tuurd En dat wordt
Zandvoort m e e r dan beu' Mis-
selue1!!, dat we a s v i i j dagavond
w i j / t r worden, maar v e e l hoop heb
ik er persoonli jk m e t op

C Ku\persr

Duvstorghostpracses Wim Ncderlof, brandweorkommandanl Klaas Paap
(reehls) en zijn verenigmgsvoor/ilter Ruud van Csse'ii brongen oen toost uit
op hot Zandvoortse Brandweerkorps
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Posthuis vakantie-aktïviteiten
groot succes
In do laatste wi>ek van de kcrstvakan-
lic organiseerde di- stichting 't Oude
Posthuis een aanta l speciale ak t iv i t e i -
ton voor kinderen in de lagere-school
leef t i jd , 's Maandags was er een f i lm
van Klein Duimpje, dinsdag ging de
vossojacht vanwege het slechte weer
niet door. Hiervoor in de plaats werd
de aangekondigde circusdag gcorgani-
seerd. In de loop van de dag werden
allerlei leuke stukjes door de kinderen
bedacht en ingestudeerd. Om drie uur
kwamen ouders, opa's, oma's broerl-
jes en zusjes om kinderen in hun
akrobatische toeren en andere kuns-
ten aan het werk te zien. Leuk als je
/iet wat zo'n 80 kinderen in een paar
uur kunnen bedenken en opvoeren.

Donderdags startte om 11.00 uur een
kreatieve instuif. Deze instuif duurde
tot 3.00 uur en de kinderen konden
dan ook brood meenemen. Het werd
een zeer geslaagde dag. Men kon er van
alles doen, zoals tafeltennissen, sjoe-
len, t immeren, figuur/agen, kleien,
schilderen en nog een heleboel meer.

De excursies naar de waterleiding, de
brandweer en het gemeentehuis waren
voor alle kinderen een grote belevenis.

Bij de waterleiding werd op heldere
wijze getoond en verteld wat er
allemaal komt ki jken voor het water
thuis de kraan uitkomt. De brand-
weerkommandaii t vertelde van alles
over het werk van de brandweer. In
het gemeentehuis leidde de bode, de
heer J. Heyin!:, de kinderen rond over
alle afdelingen, de trouwzaal en de
raadszaal. Daarbij vertelde hij van alles
over het funktioneren van een
gemeenteraad en gemeentehuis. Ook
werd er een kijkje genomen op de
zolder van het raadhuis, hier mochten
de kinderen zelfs de klok van het
raadhuis opwinden. Na de rondleiding
werden de kinderen ontvangen door
de burgemeester. De laatste dag van de
kerstvakantie-aktivitei ten was voorde
kleinere kinderen. Er was poppenkast,
een goochelaar en een clown. In lotaal
bezochten bijna 1000 kinderen deze
vakant ie-akt ivi tc i ten van 't Oude
Posthuis. Voor de leiding is dit
aanleiding, zeker nu gebleken is dat er
grote behoefte aan bestaat, in de
volgende vakanties weer een groot
aantal aktiviteiten te organiseren.

Vermeld moet nog worden dat naast
de staf ruim 20 vrijwilligers hebben
meegewerkt aan het slagen van deze
week.

S!eufe!service
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023 -28 04 90
Binnenweg 73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. f 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m' v.a. r" 150,-
thuisgebracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

TE HUUR AANGEBODEN:
Per direct te huur in Zandvoort aan Zee

een prachtige middenwoning met terras
en tuin

Gedeeltelijk of volledig gemeub.
Huur por maand f 1000.- excl. gas. elektra en water.

Huurperiode permanent evt. 1 of 2 jaar.
Het huurbedrag moet voor een jaar vooruitbetaald

worden.
Inlichtingen:

Administratiekantoor Noord-Holland
Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.

Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur.

TE HUUR AANGEBODEN:
Per direct te huur in Haarlem

3-kamerflatwoning, gedeeltelijk of
volledig gemeub.

Huur per maand f 900,- inkl. gas. elektra en water.
Huurperiode 8 mnd.

Het huurbedrag moet voor de gehele huurperiode
vooruitbetaald worden.

Inlichtingen:
Administratiekantoor Noord-Holland,

Geestersingel 16. Alkmaar, tel. 072-150845.
Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur.

dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!
Laat uw gashanrd, c.v. of open haard niet langer opboksen tegen
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil.
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!

IJZERHANDEL

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

KEUKENPRINS
trommelt

de burgerij op
Wie de ware, enige en

echte keuken zoekt komt
nu naarde Keukenprins

ledereen is hiermede hoffelijk
uitgenodigd. Voor een officiële inspektie van de keurkeukengarde van

de Keukenprins. Keurig op een rij staan daar de meest prinsheerlijke
aanbiedingen van heel Nederland. Reeksen uiterst vorstelijke

kortingen maken ieder de koning te njk. En na de kompleet verzorgde

inbouw blijkt: de Keukenprins komt al z'n beloftes na zoals het z'n
rang en stand betaamt.

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen topmerken met een
ere-llntje
Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de
topmerken in keuken-apparatuur. Zoals AEG. ATAG. BAUKNECHT. '
NEFCO. PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken.

Speciale hof-adviezen voor doe-het-zeH vrij van kosten
Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting.
zogezegd van slopen tot koken Maar de doe-het-zelver is ons even
lief als iedere andere klant En dus staan we hem hoffelijk bij mei raad
en daad. voor helemaal niets.

Opstelling Mazarin

LfinglR ?70 cm .Kompleet mol N?»5jMSÏ&^ Lengte 285 cm. Kompleet met
nnnrochlbl.id en spoülbak ^—Tü^^ aanrechtbladenspoelbak.
liibouw-ijaskookpUinl. koelkast on afzuigkap. Ingebouwde koelkast. Inbouwoven

met gaskookplaal en afzuigkap.

In kunststoluilvoeringen
In eiken uitvoering

Elders.... U f on gek slaan Ie kijk un!

LET OP
.Alonzekastdeuren

Z11nvoorzien van
stalen scharnieren
en de laden lopen

°elescoopgelejders.
,0e meeste eiken

Keukens worden

IrontMeur

Opstelling Bur-gund «N?
Alm 255 x 210 cm Zeer kom- \WJSnfji&'
plelo uitvoering. Kasten mei "̂~
korven, wandkaslen waarvan één
met glas-in-looddeur. inbouwkoelkast.

„ . , . _ _ inbouwoven met qaskookplaal. alzuiqkap.
ƒ2.589.- nkunststofunvoenngen ƒ2.926,- ingebouwde keukenradio gezellige nis.es en.
ƒ3.095.- Inleikenmtvoenngen / 3.370,- Vü

a
Kjes onder de bovenkas.j^s. Lichtlijs. mei

Elders.... we durven hel niet Ie zeggen! armaluren. kranslijst op bovenkasten Zijkanlen
en plint in fronlkleur.

In 5 eiken uitvoeringen ƒ 8.391 ,-
Elders,... ach. vraagt u maar een prijsopgaal!

CKeukenprinsj
£J\/laakt u het hof met Sprookjesprijzen

Kleine Houtweg 7, Haarlem. Telefoon 023-312548

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel godessi-
neerd als uni.

Heren- en juniormode.
Hoofdstraat 178. Hillegom.
tel 0252015119 Donder

dag koopavond

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
^ ONS TELEFOONNUMMER
f 023-252760
• • Misschien heeft u ons morgen al
H nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTCMAAT
• Service binnen 24 uur,
• voorrijkosten f 7,50.
W Gen. Cronjéstraat 62,
^^ hoek Kloosterstraat.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten nnz.
Bezoek onzeoud-

hollandse toonkjmers
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel. 02977 24429.

TE KUUR AANGEBODEN:
Per direct te huur in Haarlem

een volledig ingericht vier-kamer flat
op de 3e etage.

Huur per maand f 1000,- inkl. gas, elektra en water.
Huurptiriode 8 maanden. Hel huurbedrag moet voor de

gehele huurperiode vooruit betaald word'jn.

Inlichtingen:
Administratiekantoor Noord-Holland

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Ma. t/m za. van 10.00 t/m 20.00 uur.

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND',
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

TE HUUR AANGEBODEN:
Por direct te huur in de omgeving van

Schagen(N-H)

een nieuwbouw woning
bestaande uit 3 slaapkamers en een

woonkamer, keuken, bijkeuken, 2 toiletten en een
modorno badkamer.

Huur per maand f 735.- excl. gas. elektra en water.
en cv. Het huurbedrag moet voor een jaar vooruit

betaald worden. Het geheel is gestoffeerd en ongerneub.
Inlichtingen:

Administratiekantoor Noord-Holland '
Geestersingel 16. Alkmaar, tel. 072-150845.

Ma. t 'm 13. van 10.00 t'm 20.00 uur.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT-
WONIIMG, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUIMGALOWTJE TE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

TE HUUR AANGEBODEN:
Por direct te huur in Den Helder (omgeving

Winkelcentrum)

een volledig ingerichte 4-kamer flat
woning op de 3e etage

Huur per maand f 600.- inkl. gas. elektra en water.
Te huur voor zes maanden evt. langer.

Het huurbedrag moet voor dn gehele huur-
periode vooruitbetaald worden

Inlichtingen:
Administratiekantoor Noord-Hollnnd

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150345.
Ma. l m za. van 10.00 t /m 20.00 uur

Uitverkoop
Fa. HANJA
Groothandel in Horecabenodigdheden,

{houdt in Café-Restaurant De Wadden,
Boulevard Barnaart 18, Zandvoort, een

grandioze uitverkoop
glaswerk - porselein -

koffiemachines,
enz., enz.
Tot 50% korting.

De uitverkoop is van 16 januari t/ml
120 januari. Kom eens langs van 10.00 uur]

tot 16.00 uur. Tel. 02507-20 44.

Coöperatieve Vereniging
'Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer' (VBA) GA,
Legmeerdijk 313,
Aalsmeer.

Ten behoeve van onze Technische/Interne
dienst zoeken wij een accurate

magazijnmeester/
administrateur.
Hij zal belast worden met:
* het beheren van het Techn./onderdelen

magazijn
* het beheren van het onderhoudsmiddelen

magazijn
* de administratieve afhandeling van het goe-

derenbestand
een juiste en korrekte magazijnvoering
(minimum voorraad e.d.)

* het verrichten van administratieve werk-
zaamheden t.b.v. de chef TD.

Voor deze verantwoordelijke funktie zoeken
wij een man- van 25-35 jaar, die aan de vol-
gende voorwaarden voldoet:
* middelbaar technische opleiding met er-

varing in dergelijke funktie
* goede kontaktuele eigenschappen
* juiste uitdrukkingsvaardigheid in woord en

schrift.
Zij, die een diploma 'magazijn beheer' bezit-
ten, genieten de voorkeu'r.
Sollicitanten, die menen voor deze funktie in .
aanmerking te komen, gelieven zich schrif-
t el ij k te wenden tot de afdeling personeels-
zaken van de VBA, postbus 1000, Aalsmeer.

j L * Gemeente
Haarlemmermeer

Bij de bouwtechnische dienst is plaats voor een

part-time
typiste

bij de afdeling administratie.
Zij zal werken met zowel de gewone elektri-
sche schrijfmachine als met de magneetkaart-
schrijfmachine.

Sollicitanten dienen:
* ten minste in het bezit te zijn van een

Mavo-diploma
* over een goede typevaardigheid te be-

schikken
* bij voorkeur bekend te zijn met tekst-

verwerkende apparatuur
* bereid te zijn hun werkzaamheden in de

middaguren te verrichten.

Salaris, afhankelijk van o.m. leeftijd en er- '
varing, maximaal ca. f 1030,- (bij een werk-
tijd van 20 uur per week).

Sollicitaties onder code RP 01 binnen 10 da-
gen na het verschijnen van dit blad aan de
burgemeester, raadhuis te Hoofddorp.

Telefoon
voor u
Blokker's Boekhandel
Bronsteeweg 4/4a.
D', t/m zat. 9-17.45 uur. I2472
Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444
Centrale verwarming
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073
DA Drogisterij-parfumerie
N. B. v. BAARS
Binnenweg 4.
Depositaire Sans Soucis 285706
Elektrisch ontstoppen
A. J. BECK BV
Mr. Cornelisstraat 28a, Haarlem. 257454
Groente en fruit
D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a 281254

Valkenburgerlaan 48
Heemstede OOjm/l
Telefoon 023-ZlWl 11

Heemsteedse Boekhandel

C. Hovingh en zoon
In- on verkoop boeken, prenten, • ->
KI, Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714
Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. Beek bv, lOdn/IO
Binnenweg 37, b.g.g. 282281 £o9U(KI

Politie Heemstede
BUREAU 286150
Politie Heemstede
ALARMNUMMER , 283000
Raadhuis Heemstede 284140
Reisbureau Europa
Scheeps-, trein- en
vliegtuig-passages
Bloemendaalseweg 74a,
Bloemendaal 267490

Ruitersportartikelen

P. W. van SCHIE
Bennebroekerdijk 80,
Zwaanshoek, telefoon 02502- 6611

Ruit stuk Glasservice 'VADI'
Celebesstraat 16, Heemstede 1546,
telefoon 023-
Vraag vrijblijvend opgave voor
levering van Thermopane of
Isolatieglas. U verstookt dan maar
2 kwartjes per gulden.

280790
en

314440
Taxi Jansen
Standplaats: Station Heemstede/
Aerdenhout. U belt, wij komen. 242400
Verfhandel
H. Reebv.
Binnenweg 89 286479
Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat IV 284087
IJssalon en Cafetaria
VITANOVA
Cloosterweg 4. Open van 12-24 uur. 284531

TECHNISCH ASSISTENT MET
RIJBEWIJS BE VOOR ONZE

VESTIGING OP VLIEGVELD SCHIPHOL
Hertz Autoverhuur ^oekt voor haar vestiging

op vliegveld Schiphol een handige man met •
rijbewijs B-E.

Hij gaat onze huurauto's kontroleren op
schade en technische staat, voorts wassen en
verrijden binnen ons rayon Schiphol.

Voor de^e funktie is een goede rijvaardig-
hoid en technische belangstelling vereist.
Leeftijd vanaf 23 jaar. Woonplaats: bij voorkeur
in do orntjevinn, van Schiphol.

•Belangstelling? Neem kontakt op met de
heer K. Valkenier, Hertz Autoverhuur, Schiphol.
Tel. (020) 1 7 08 66.

Company
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Tririmmen in
ZAND VOORT - Sinds vorige week heeft „'t Stekkie" in Nieuwe
Noord er een aktiviteit bij. De twaalfde om precies te zijn, want
behalve dat men in het wijkcentrum aan de Fahrenheitstraat nu ook
aan trimmen en aan konditietraining kan doen kan men er al lange
tijd terecht voor andere aktiviteiten zoals crèche, peuterschool,
overblijfcentrum, kindersoos, handwerk-zaaqgroep, knutselclub,
klaverjassen, tafeltennissen, jeugdsoos, balletlessen en vrouwencafé.

175,Tijdens hot open huis, dat het
echtpaar Torn en Ali Effern de vorige
week heeft gehouden, heeft Zand-
voort kennis kunnen^maken met deze
voor de gemeente nieuwe vorm van
rekreatieve sportbeoefening. In Haar-
lom ken t men dit al jaren en met name
de akkommodatie van Gerard van der
Kamp in de Wilhelminastraat geniet er
grote bekendheid. „Ons trimstckkicis
daar een verkleinde uitgave van" legt
Ali Effern uit. Ze onderbreekt haar
„fietstochtje" op de home-trainer
even om ons het een en ander te
vertellen over hetgeen zij samen met
haar echtgenoot heeft opgezet.

Droogskieën
Het zaaltje in 't Stekkie is ingericht
niet allerlei toestellen en attributen,
die de konditie van de mens moeten
opvijzelen. Zware ballen, stokken,
wcdelschijven en springtouwen zijn
enkele van die attributen, terwijl het
„zware geschut" onder meer bestaat
uit een home-trainer, een roeiapparaat
en de trim-drive, welke als de
allrounder onder de trimtoestellen
mag worden beschouwd. Je kunt er
zelfs uitstekend op droogskieê'n.
Ali vertelt, dat zij en haar man
enthousiast voor dit werk worden bij
de reeds eerder genoemde Gerard van
der Kamp. „We speelden al geruime
tijd met de gedachte om iets samen te

Kerkdiensten
Zondag 15 januari

ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: ds. C. Mataheru.
Jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur:
Jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15,
10.00 en 19.00 uur: ds. P. van Hall. In
beide diensten viering H. Avondmaal.
Ncdelandse Protestantenbond, Brug-
straat 15,10.30uur: dehr. G. Vlutters
van Uithoorn (R.K.).
Rooms Katholieke Kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 14 januari 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 15 januari" 8.45 uur:' Stille
Eucharistieviering; 10.4 5 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caeciliakerkkoor (Hoogmis). -
Nieuw Apostolische kerk': tot nadere"
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem
(N.).
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandag 16 januari
's middags drie uur: samenkomst in
huize „Pnië'l", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: samenkomst in-
gebouw Voorstraat, 100 te Katwijk.

doen en toen we al die mensen in
Haarlem zo bezig zagen dachten we:
dat moet in Zandvoort ook kunnen.

Vooral in een grote woonwijk als
Nieuw Noord". Veel dank bij de opzet
zegt het Zandvoortse echtpaar ver-
schuldigd te zijn aan de Haarlemse
konditietraincr. Hij stond het tweetal
terzijde met waardevolle adviezen,
onder meer bij de aanschaf van de
benodigde toestellen.

In hot Zandvoortse sportgebeuren en
zelfs ver daarbuiten zijn Tom en Ali
geen onbekenden. Beidon hebben in
de turnwereld voor opmerkelijke
suksessen gezorgd. Als keurturnster
bij Bato behaalde Bep Drommel het
Nederlands kampioenschap en na haar
was Zandvoort met Ali van Soolingen
en Maartje de Wit wederom uitstekend
vertegenwoordigd in deze Haarlemse
turnvereniging. Zo'n jaar of tien
maakte Ali deel uit van het
Bato-keurkorps. Ongeveer eenzelfde
periode deed Tom aan topsport in de
keurgroep van het Haarlemse Concor-
dia. '

;Rekreatief
In Zandvoort heeft Tom een jaar of
acht les gegeven bij OSS, terwijl Ali dit
nog steeds doet bij de Zandvoortse
gymnastiekvereniging. Het lesgeven
aan meisjes en huisvrouwen zegt ze
nog steeds erg leuk werk te vinden,
„maar daarnaast" zo laat Ali daarop
volgen, „wilde ik wat voor mezelf
doen. De topsport heb ik wel gezien.

Ik zoek het nu meer in het rekreatieve.
Natuurlijk .moet er op zo'n trimuurtje
wel gewerkt worden. Echt, je raakt
aardig wat zweet kwijt. Maar die
dwang van moeten is nu weg. Dat het
niet altijd hoeft, dat werkt erg
plezierig".

Ali legt verder uit, dat het niet zomaar
een trimuurtjc wordt, waarop ieder
kan doen waar hij zin in heeft. „Ik heb
een programma opgesteld. Het is de
bedoeling dat ik de dames en meisjes
begeleid. In een uur maak je een
circuitje langs alle onderdelen, twaalf
in totaal. Het is daarom, dat ik een
groep niet groter wil dan twaalf.
Overigens hoop ik wel, dat ik dames
van alle leeftijdgroepen krijg. Je kunt
dit namelijk ook met oudere dames
doen. Je moet je programma alleen
aanpassen.

•Ik hoop dan-ook, dat ik nog eens een
'aparte groep voor dames van boven de
vijftig kan vormen. Bij OSS geef ik
behalve aan meisjes, ook les aan
huisvrouwen en van deze laatste groep
zijn vrouwen van bvboven de vijftig
uitschieters. In het trimstekkie hoeft
dal niet. Verder zit je hier in een wijk
met veel jonge moeders. Speciaal voor
hen hebben we een dinsdagmorgen-
uurtje. In hetzelfde gebouw kunnen
deze moeders dan hun kind op de
crèche kwijt. Na het trimmen staat de

N!
ZANDVOORT.

GEBOREN: (buiten do gemeente).
Annemarieke Eva, tl.v. P.D. Schillen
M.E. Postma; Sandra. d.v. F. van der
Ploeg en P. Bol.

ONDERTROUWD:
C. Sebregts en V.J.C.M. Straling;
R.A.E. Beaumont en A.L. Ruijgrok.

OVERLEDEN: (buiten de gemeente).
Johanna E. Uijt den Bogaard, 79 jr.,
gch.gcw.m. M. Boisscvain; LeenderlJ.
van Norcle, 66 jr., geh.gew.m. A. van
der Kruk.

KV»,

koffie aan de bar klaar, zodat moeders
daar op|hun kind kunnen wachten".

Enthousiast
Torn Effern houdt het voorlopig op
één uurtje per week voor de heren. Bij
voldoende animo kan er altijd een
uurtje bijkomen. Tom hoopt, dat
heren die al sport doen ook bij hem
komen. In Haarlem komt dat bij
Gerard van der Kamp veel voor. Zo
kan men daar bijvoorbeeld geregeld de
hoogspringcr Ruud Wielaard op de
verschillende toestellen bezig zien.
Ook in Zandvoort ku nncn sporters nu
op cedergelijke manier hun konditie
opvoeren. Ali en Tom hopen dat hun

Trimstekkie aanslaat in Zandvoort.
Samen staan '/ij borg voor een goede
begeleiding. Zo heeft Ali diploma's
van het Koninkl i jk Gymnastiek
Verbond en ook haar vele \voclstrijd-
ervaring komt haar ongetwijfeld goed
van pas.
„Ik ben erg enthousiast", zegt Ali tot
slot, „en ik kan alloen maar hopen, dat
mijn enthousiasme overslaat op de
Zandvoortse bevolking. Het. Trim-
stekkie is voor dames geopend op
dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uuren
van 10.00 -11.00 u u r e n voor heren op
woensdagavond van 7.00-8.00 uur. De
kosten bedragen vijft ien gulden per
maand.

Tom en Ali Effern in hun „Trim-
stekkie".

ZANDVOORT - Voor de komende
week zien de hoogwaterstanden er als
volgt uit:
Donderdag 12 januari 5.29-19.50 uur;
vrijdag 13 januari: 6.15-18.34 uur;
zaterdag l'l januari: 7.02-19.21 uur;
maandag 16 januari: 8.40-21.09 uur;
dinsdag 17 januari : 9.38-22.14 uur;
woensdag 18 januari: 10.49-23.32
uur; donderdag 19 januari:
12.06-12.40 uur. Doodtij 18 januari.
Voor het berekenen van de laagwaler-
standen gelieve men bij bovenstaande
tijden acht uur en drie minuten bij te
tellen.

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Wilhelminaweg
9, telefoon 2633. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Andersom lelefoon
2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon: 2181; Zwerver, telefoon
2499.

Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorentz-
slraat 435, telefoon 2382.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.

Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
lend lelefonisch de Vcearlsendiimst te
Haarlem, telefoon 023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
3737.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 lot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedc-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening, geeft advies hulp en informa-
lie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvoort,
van maandag t/m vri jdagvan 11.00 tol
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 lot 17.00 uur.

ZANDVOORT - Begin de/c v/eek
werd nog mei man en machl gewerkl
om de modderkommen in noord in ere
Ie herstellen. Welke Zandvoorler
herinnert zich niet de dikwijls
afgrijselijke stank die deze modder-
poelen, toentertijd ver buiten de
dorpsbebouwing gelegen, uitascmdcn.
Bij onguhsitge wind kon je zelfs in de
dorpskern ruiken.

Heel wat aangenamer is de reuk, die de
nieuwe Modderkom voortbrengt. Zo
namelijk heeft Fred Paap zijn nieuwe
café aan de Celsiusslraat in nieuw-
noord (de voormalige Kolkbar) ge-
noemd. Om acht uur vanavond
worden de deuren geopend, midden in
liet gebied waar eens de modder-
kommen lagen. Uil Freds woorden
blijtyl dal hij een heel andere kant
uilgaat als zijn voorgangers. Van
rÓQ'duitstralend licht en dichte gor-
dijnen zegt hij niets te moeten hebben.
„Het wordt een café zoals in mijn ogen
een café hoort te zijn. Een open tent,
waar niets geheimzinnigs aan is. Waar
vader, moeder en de kinderen rustig
kunnen binnenkomen. Een buurt-
kroog, die als ontmoetingspunt voor

de buurtbewoners moet dienen. Net
zoals we die kennen in het dorp. Een
lange bar, veel tafels en stoeltjes en
niet te vergeten een ronde stamtafel
want een kaartje moet er uiteraard
gelegd kunnen worden".

De openingstijden die Frcd noemt zijn
op z'n minst opmerkelijk te noemen.
Van zes uur in de morgen tot drie uur
's nachts. Slechts drie uur in een
etmaal dicht dus. „Het is een proef",
verduidelijkt Fred. 's Morgens vroeg
moeten we toch schoonmaken en een
ieder die langskomt is dan welkom
voor een kopje koffie. Misschien zijn
er wel mensen hier in de buurt die
's morgens vroeg hun hondje uitlalen
en dan even een bakkie komen
drinken. In september zie ik wel of er
behoefte is aan dat vroege openings-
uur. Mocht dat niet zo zijn, dan pas ik
de tijden aan, aan de buurt. Het is
tenslotte de kroeg van de buurt. We
moeien ook niel vergelen dal ik hier in
een winkelcentrum zit. Winkelende
huisvrouwen lusten 's morgens toch
ook wel een kop koffie. Ik ben van
mening dat we het hier voor de buurt
erg gezellig kunnen maken."

VOETBAL
ZANDVOORMEEUWEN
Zaterdag.
D.S.O.V. 1-Zandvoortrn. 0-1
B-Junioren:
E.D.0.1-Zandvportm. 6-1
R.C.H. 2-Zandvoortm. 3-1
C-Junioren:
v. Nispen 1-Zandvoortni. l 1-2
Zandvoortm. 2-Halfweg2 3-0
H.B.C. 4-Zandvoortm. 3 3-2
Zandvoortm. 6-D.S.C '7'! -1-3

Zondag.
Zandvoortm.-G.V.O. l C
Zandvoortm. 2-H.B.C. 3 ; l >1
Zandvoortm. 3-B.S.M. 2 0-1
Zandvoortm. '1-E.D.O.4 0-1
Hillegom'1-Zandvoortm. 5 4-0
IL F.C. 7-Zandvoortm. 6 1-6
Zandvoortm. 7-Haarlem 7 2-2
A.D.O. '20 16-Zandvoortm. 8 2-0
Velsen 12-Zandvoortm. 9 7-3
Si. Vogels 14-Zandvoortm. 11 0-0
A-Juniorn:
K.I.C. 1-Zandvoortm. l 3-3.

ZANDVOORT'75.
S.M.S. l-Zandvoorl'751 0-1
V.E.W.3-Zandvoort'752 1-2
Zandvoort '75 4-Kennemerland 8 2-1
Zandvoort '75 5-Jong Hercules 7 0-3
Umuidenl2-Zandvoort'756 2-3
Zandvoorl '75 Al-S.M.S. A2 2-2

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag.
d.s. Forestcrs 1-Zvin. l 6-4
h.s. C.S.V.l-Zvm. l 16-3
h.j. Hoofddorp 1-Zvm. l 13-20
j.a. Concordia 1-Zvm. l 5-18
j.w. Full Speed 1-Zvm. l 9-6

programma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN.
Zalerdag.
S. V. IJ. 1-Zandv.m. l
B. Junioren:
Zandv.m. I-Beverwijk l
Zandv.m. 2-D.C.O. 3
C. Junioren:
S.V.IJ. 1-Zandv.m. l
Zandv.m. 2-Haarlem 3
Zandv.m. 3-Sp.woude 2
Schalkwijk 4-Zandv.m. 4
N.A.S.4-Zanv.m. 5

Schamele
ZANDVOORT - Trainer Richard
Bruijnzeel liep bepaald niet over
van enthousiasme na de
schamele 1-0 overwinning die
zijn ploeg behaald had op GVO.
De stemming van de Zandvoort-
se oefenmeester was te begrijp-
en, want van een ploeg die de
voorlaatste plaats op de ranglijst
inneemt moet toch zeker met
grotere cijfers gewonnen kunnen
worden. Zandvoortmeeuwen
mag zelfs de handen dicht-
knijpen, dat het op eigen terrein
twee punten heeft gepakt, want
enkele hachelijke situaties in de
meeuwendefensie hadden ook
anders kunnen aflopen.

„Ik weet niet wat het is", zuchtte
Richard, die het er maar op hield, dat
y.ijn spelers zich al hadden neergelegd
bij een kampioenschap van DWS. En
dat moet men nou net niet doen, want
de koploper kan nog besl een sleek
laten vallen. Door bij te blijven kan
/iandvoortmeeuwen daar dan van
profileren. Twee punlen verschil met
no« negen wedstrijden in het verschiet
is immers niclveel. Goed QSC kan nog
boven de Zandvoorters komen, als hel
er in slaagt vier punten uit de drie
wedstrijden te halen die het nog
achterop ligt. En ook Stormvogels kan

(Adv. Inge/.. Meilcd.)

oooo
GARAGE

STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65

nog heel wat ophalen. Al met al is de
strijd in de derde klasse B dus nog lang
niet gestreden.
Zandvoortmeeuwen gaat moeilijke
weken legemoel en hel enlhousiasme
dat we zondag op een mistig
Zandvoortmeeuwenterrein zagen
wegebben moet de tweede helft van de
kompetitie behouden blijven, wil men
goede resultaten blijven boeken.
Zondag speelt Zaandvoortmceuwon
op eigen lerrcin om halfdrie een
bekerwcdstrijd tegen Kon. .HFC. Het
komt de ploeg goed uit, want Kees
Bruin kan beter gemisl worden in een .
vrij onbelangrijk bekerduel dan ineen
kompetitie-wedstrijd. In de wedstrijd
tegen HBC is Kees het vasthouden van
een tegenstander op een schorsing van
twee wedstrijden komen te staan.

Zondag werd hij om deze reden
vervangen door Alex Heezemans. Als
vanouds loonde Alex zich een harde
werker, maar helaas slaagde hij ook nu
weer njel in doelpunten to maken.
Drie minuten voor tijd wist hij zich op
rechts een fraaie kans te scheppen,
maar in plaals van de doelman te
omspelen loste hij vanui t moeilijke
positie een schol naar de kleinste
hoek, daar waar doelman Michel
Vermaas stond opgesteld om de bal
tot hoekschop te verwerken. Vlak
voor rust was Alex evenzeer dichl bij
een treffer, maar toen was het arbiter
die voor buitenspel floot.

Ook Engel Koper had zijn pogingen
om tot een treffer te komen moeten
staken. Tijdens zijn geslaagde door-
braakpoging had de scheidsrechter oen
overtreding tegen de Zandvoorler
waargenomen. Met de voordeelregel
werd geen rekening gehouden. De vrije
trap op de rand van het strafschopge-
bicd smoorde in de muur. Drie
minuten na de hervatting scoorde
Aaldert Stobbelaar de winnende en
enige treffer. Op rechts was Albert
Visser doorgebroken en zijn voorzei
werd uitstekend begrepen door de
Zandvoortse caplain. Achter een
verdediger kwam hij precies op tijd
mei zijn hoofd naar voren en
onhoudbaar voor Michel Vermaas

verdween de kopbal in hel nel. Op de
tribune was deze fraaie aklie niel waar
Ie nemen, vanwege de dichte mist. En
dat is jammer, want het was één van do
schaarse akties, waarvoor men in dil
duel warm had kunnen lopen.
Zondag dus de bekerwcdstrijd tegen
Kon. HFC. Zandvoortmeeuwen zal
het zonder de voor één wedstrijd
geschorste Albert Visser moeien doen
en zonder Tcun Vaslenhouw, die
zondag zijn schorsing van Iwee
wedslrijden gaal uilzittcn.

Ach/er een verdediger l;umt Auldcrl
Stobbclaar precies op lijd met hel
hoofd naar vuren oiu een vtiorset can
Albert Visser doeltreffend af Ie
ronden.

Zandvoortmeeuwen: Johan Pellerin.
Teun Vaslenhouw. Richard Kerkman,
Wim van Staveren. Chris Jongbloed,
Piot Kerkman, Engel Koper, Alez
Heezemans, Alberl Visser. Aaldert
Stobbelaar, Ake Grootveld.
De stand:
DWS
Zanciv.
QSC
Slorinv.
Beverw
TYBB
HBC
N. Venu.
WSV'30
KW
c; v o
Zaandijk

13
13
10
10
13
11
12
12
12
13
11
11

21
19
16
M
12
11
11
11
10

Zondag
K.N.V.B. bekcrwodslrijd:
Zandv.m. 1-Kon.H.F.C.
Kompetitie:
Rippcrda 2-Zandv.m. 2
Zandv.m. 3-Sp.woude 2
Velsen 5-Zandv.m. 4
Zandv.m. 5-D.E.M. 5
Zandv.m: 9-H.F.C. 9
Zandv.m. 8- Sp.woudc 8
Zandv.m. 9-H.F.C. 9
ADO'2023-Zandv.m.lO
Sp.woudel2-Zv.m. 11
A-Junioren:
Hoofddorp 1-Zandv.m. l

ZAND VOOR'75.
Zaterdag
Zandvoort'751-Velsen l
ODIN3-Zandvoort '752
VEW 5-Zandvoorl'75 3
Zandvoort'75 4-VVRA 5
ODIN 12-Zandvoort'75
Zandvoort'756-SIZ011
SIZO A2-Zandvoór '75 Al

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN.
Zaterdag.
m.a. Hoofddorp 1-Zvm. l
Umond2-Zvm. 2
j.p. K.I.C. 1-Zvm. l

Zondag
d.j. T.Y.B.B. 1-Zvm. l
j.a. B.S.M. 1-Zvm. l
m.w. K.I.C. 2-Zvm l
j.w. Bunkert 1-Zvm. l

14.30 u-

14.00 u.
14.00 u.

15.15 u.
14.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
12.30u.

14.30 u.

10-00 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
9.4 5 u.
9.4 5 u.
9.45 u.
9.30 u.

14.30 u.

12.00 u

14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
12.00 u.
M.30u

11.20 u.
15.00 u.
17.00 u.

lO.lOu
11.25 u.
13.30u.
13.20 u.

• x i < X

-o, "* ,* \
V^-^ivX

x^V^^*^ V o .w ,-
^^>^>\o^ \xN ^ \\

IU«V U UMU. k ^.X.^.JLj^.....JJI&ft^.

winst Z '7
'l NIEUW VENNEP - Hoewel met
! een kleinere zege, de thuiswecl-
i strijd werd met 4-1 gewonnen,
1 heeft Zandvoort '75 zich ook in
1 dit duel de betere ploeg getoond.

Wellicht bracht deze wedstrijd
. meer spanning en beter voetbal.

lïeicli' teams deden wal. aanva l len
betreft niet veel voor elkaar onder.
Toch kregen de heide doolvordedigers
geen moe i l i jk werk Ie doen. Kort na
het begin mocht Joop Paap zijn eerste
corner nemen, de b;il kwam voor de
voelen van Runt Krijgsman die tegen
e L'n S.M.S.-verdediger aanschoot. Kun
goede actie Pnup-Ki 'uning word weder-
om een corner, doordat de keeper nog
juist de bal over de z i j l i j n kon
stompen. Uil een vrije trap van Paap,
kopte Dirk Koning de hal voor de
voeten van Keuning, die echter
rakelings naast schoot. S.M.S. kon hier
maar weinig tegenover stellen de rust
brak aan mei een 0-0 schore doch een
corner-verhouding van 1-5.
De lwe.cdo helf t wus van veel beter
gehalte. Hel begon met een goede solo
van inva l le r Frank Nijman en een
goede in/.el. van Joop Paap. In de 20t>
tot, de 25e m i n u u t gebeurde er veel en
werd door de spelers een aanslag
gedaan op de zenuwen van het publiek
d.il x.idi toen al met een 0-0stand had

ver/.oend. Het, begon met de 7e corner
genomen door v.d. Vaart, die na een
scrimage u i t e inde l i jk door de SMS-
keeper werd onderschept. Nijman liet
zich vervangen door Leo AHis. SMS
kwam heel dicht bij een treffer door 3
harde inzetten in lultoli* seconden. Jan
Swart schoot éénmaal de bal van de
doellijn un doelman Piel Reeuwijk
bracht, u i te indel i jk uil komst.
Daarna een goede redding van All is die
do bal nog juist voor de schietgrage
voelen van Leo overboek kon
weglrappe;). En lot besluit van deze 5
minulen een prima pass van Ruul
Krijgsman naar Raymond Keuning:
0-1. De laatste 20minutun ging S.M.S.
volledig in de aanval Maar Z'75 hield
stand. In de laatste minuut zagen we
nog een schitterende solo van
Krijgsman doch hij schoot de bal ttgen
de paal.

Slnrmvogels
V. V. R. A.
K.I.C.
Halfweg
Zandvoort'75
R.C.H.
Bloemendaal
S.M.S.
S. V. J.
Telel'onia
Velsen
D.E.M.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ló

26
25
20
17
17
l'!
14
12
11
9
8
7
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ZANDVOORT(Zuid) ZANDVOORT ZANDVOORTZANDVOORT
Perfekt onderhouden woonhuis

op 250 m1 grond, met Uien en schuur
Ind entree, woonkamer met schouw,

moderne keuken, toilet, douche
leverd 3 slaapkamers en berging

/•Kamer hoekf lat
op 6e etage

Ind • eptree, toilet, woonkamer met
open keuken, 1 slaapkamer, douche Ook te

gebruiken als 2e woning

Centrum dorp aan Boulevard
Zeer luxe 3-kamerflat

op 2e etage met 2 garages
Ind hal (15 m2), woonkamer (50 m'),

moderne keuken, 2 slaapkamers, badkamer
met ligbad, toilet

Benedenwoning met cv en
zomerhuis

Leeg te aanvaarden
Ind ben woning entree woonkamer

3 slaapkamers keuken toilet en douche
Bovenwoning is verhuurd

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531

TJ.HIDDSSTRAAT103

Vraagprijs/ 169 500,-k k

BREDERODESTRAAT90

Vraagprijs f 308 000,- k k
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of

WONING
PASSAGE 3 f lat 6

Vraagprijs f 348 000,- k k

VAN SPEIJKSTRAAT17

Vraagpnis f 265 000, k kTaxaties - Assurantiën - Hypotheken

bij Keur en Zn

al ons BEHANG
Lv.3 van 15,-per rol nu

MEDAILLON BEHANG 9 rol van 19,95 per rol nu .

rol MEDAILLON BEHANG samen

VERF
b.v. van STELATEX diverse kleuren
per kilo van 11,- voor

22,50
100,
20,-

6,75
R en ZOON

verf - glas - behang - schilderwerken
Winkelverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602

(De off. uitverkoop begint 19januari 1978)

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a.

Tel. 02507-67 47 - 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

BELONING
Verloren op 7 of 8jan.

jl strand of boul p.loot,
Brederodestraat,

Koninginneweg, zwaar
zilv ring mod zetting m
dwarse parelmoer steen

Telefoon 02507-6246

ged. oude gracht! 1 b U o de raaks) Haarlem (023) 31 11 40

thorbeckestraat 15 It o. hotel boules) randvoor! 33 78^

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507 6123

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3

is gesloten
t/m eind
februari.
VOOR UW PRIVÉ-.
VEREN1GINGS EN

HANDELSDRUKWERK
Drukkerij

F. M. v. Deursen
Schoolstraat, tel 2507

GARAGE
te huur of

te koop gevraagd.
Liefst met licht

Tal 08507-5589

NU DE TIJD VOOR
JAPANSE
AZALEA'S

Tevens zijn wij
voomon van één groot
assortiment boompjes,

struikjeson vaste
planton Speciaal ge-

selecteord voor aan do
kust U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kolloktie

Kamerplanten
Kom eens langs

Kwekerij
De Notedop

Zandvoortsolaon 183.
naast inqana

Boeckamersnest

. Uhoeft .,
met zo moeilijk

te kijken

Wist u 't al7 D'r bestaat een brilleglas
waarmee u moeiteloos kunt zien op elke
afstand Een esthetisch glas, dat jeugdig

toont door 't ontbreken van halve maantjes
Egaal glas dus, dat heel geleidelijk overgaat

van lees sterkte naar verte sterkte
Varilux heet t 't Meest doordachte

ko'rektiemiddel dat er is Wij hebben de
apparatuur om te meten En om 't perfekt te

plaatsen m uw favoriete montuur Varilux
Heel nuttig om te onthouden

't meest doordachte korrektieglas

OPTICIEN \
A. G. SLINGER

Gedipt. Opticien.
Grote Krocht 20a, telefoon 4395
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstroat20 -Tol. 02507-43 65

Een auto van grote klasse

H. P. Kooijman
Brederodestraat 6-10, Zandvoort

Telefoon 02507-3242.

Volvo-dealer

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG-en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

U bezit een auto, verzekeren moet
maar dan wel de juiste premie,

informeer eens bij:

KARL GRANNETIA
VERZEKERINGEN

\ Mr. Troelstrastraat41A
Zandvoort, telefoon 02507-2150.

Voor Stijlvolle en
exclusieve

wandbekleding
bel eerst 02507-2206
SCHILDERSBEDRIJF

C. J. Paap
Hofdijkstraat 24, Zandvoort

EJTUT1
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
zandvoort
Voor leden komen beschikbaar:

1. de FLATWONING
Lorentzstraat 605
(uitsluitend bestemd voor een alleenstaande)
bestaande uit: woonkamer - slaapkamer -
douche - blokverwarmmg en lift.
Huurprijs f 340,60 per maand.

2. de FLATWONING
Keesomstraat 409
bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers •
douche - blokverwarmmg en lift.
Huurprijs f 403,90 per maand.

De toewijzing van woningen en garages
geschiedt op het lidmaatschapnummer van de
vereniging. Het bestuur verstrekt een bereid-
verklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor
17 januari 1978 om 19.00 uur te geschieden
aan het kantoor van de vereniging
Thomsonstraat 1, onder vermelding van
lidmaatschapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 19januari 1978
om 14.00 uur m het gevelkastje aan het
kantoor Thomsonstraat 1 worden
gepubliceerd.

•

Bezichtiging nieuw kantoor.

Gaarne stellen wij belangstellenden in de
gelegenheid om op zaterdagmorgen 21 januari
a.s. tussen 10 00 en 12.00 uur het kantoor
van de vereniging aan de Thomsonstraat te
bezoeken.

modes
biedt aan
DAMES-afdeling:

JAPONNEN vanaf 49,
PULLS vanaf 15,
VESTEN vanaf 25,
PANTALONS vanaf ... 39,
ROKKEN vanaf 39,
BLOUSES vanaf 19,
LEREN JASJES vanaf .98,
HEREN-afdeling:

COSTUUMSvanaf .
COLBERTS vanaf ..
PANTALONS vanaf
OVERHEMDEN vanaf .25,
PULLOVERS vanaf... . 25,
DASSEN 5,
LEREN JASJES vanaf . 98,

148,
128,
.39,

modes
Kerkplein 3 Zandvoort Telefoon 02507-4828

STOELEN
MATTEN
Telefoon 02507-3325

FROMAGERIE
K AAS- en

Met soed gevr
door dame ,

woonruimte
m eigen opgang of

flatje
Br o nr Z276,
bur v d blad

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507-61 41 -

G. KOL
Schuitengat f lat 7

tel. 3212
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

' Voor inlijsten van
schilderijen,
aquarellen,
tekeningen,

borduursels, enz.

ANTIEK
DE OUDE TIJD

Buureweg 9.

SLEUTELS
VERLOREN?

„ t*
Laat uw slot

veranderen of
vervangen.
Wel 'ns aan
een deur-
ketting

gedacht?

J. H. Vermeijs
Haltestraat 1 - Zandvoort

Tel. 52 04

BV

filmavond
Op 26 januari a.s. biedt DE JONG INTRATOURS een film-
avond aan in het Concertgebouw te Haarlem. Aanvang
20.00 uur.

De film biedt nadere informatie over het Touringcarreizen-
programma 1978. En wordt gepresenteerd door

HERMAN EMMINK
Gratis entreebewijzen zijn af te halen bij:

REISBUREAU
KERKMAN
Grole Krocht 20..ZanrJvooft.

telefoon 02507,2560
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DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eig«n

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

\ Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN
GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,-
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYER8TRAAT5 TELEFOON 02507-4547

ZEER KNAPPE INBOEDELVEILING
op DONDERDAG 19 JANUARI, 's morgens 10.00 uur, in h«t
SOUTERRAIN VAN VEILINGGEBOUW DE WITTE ZWAAN,

Dorpsplein 2, t.o.v. Deurwaarder C. G. van Haaster te Haarlem.
Er zal worden geveild: Zeer fraaie Hangkoekoeksklok met jachttafereel
versierd - Gesneden halmeubel - Biedermeier eethoek erf div. andere
eethoekjes - Bankstellen - Salontafels - Wandmeubels - 9-delige eiken
Wandkast - Slaapbank - Boekenkasten - Vloerbedekking - Chinees
vloerkleed - Zaanse klokken - Verlichting - Staande- en hanglampen -
Kronen - T.V.-toestel - Radio's - Spiegels - Matrassen - Ledikanten -
Spreien - plm. 50 Dekens - Koelkasten - Gasfornuizen - Elektr. boiler -

Porseleinen glaswerk - Linnengoed en vele kleinmeubelen.
TE BEZICHTIGEN OP DE KIJKDAGEN:

MAANDAG 16 JANUARI en DINSDAG 17 JANUARI
Inlichtingen Tel. 21 64.

Veilingmeester: S. WATERDRINKER

GEMEENTEPOLITIE
ZANDVOORT
Hogeweg 37 - Tel. 02507 • 30 43

De Gemeentepolitie Zandvoort vraagt

KAMERS
met geheel of gedeeltelijke verzorging

voor agenten van politie te Zandvoort.
De ambtenaren verrichten wisselende diensten, m een 5-daagso werkweek.
Brieven met prijsopgave aan de administratie van de Gemeentepolitie Zandvoort.

Dal is safe. l
GARANTIE

Autobedrijf

~\/7 VERSTEEGt
**-

4S-occasions in vele merken.

Pakveldstraatai, Zandvoort,
Telefoon 62507-2345

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor:GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

BeerenW

BOLS echte Friesche
BEERENBURG

GÉÉN 11.35 MAAR:

•P)- SETJE a 4
BEERENBURG-
GLAASJES

250
•

HIGHLANDER
SCHOTSEWHISKY

^

DOOS a 6
WHISKYGLAZEN

^95^3 •

DEKUYPER
VIEUX supérieure

GEÉN13.45MAAR:

COGNAC G LAS

neem mee voor die

per glas

Kimltnii 111 170 IDu Itn.f d
L*mb* lui Z pU n 3 (Ctutcn
EW>t tn Lommtfiiirq l ib dr H
L |ib*«nig «M 33 IJo don)

-*y^-^ LIK^p
R^.AS

•iSO

2ANDVOOHT Du g tngtlb» iniftil 2t

ROTTERDAM C J M u ld* t

O m,tn ui Altend* il «i

en nu ook:

P^/DL

/aysSssr*^

f fJ13ssa-/ni-,, "**Porten ri
eno^eo^°pendoo;*0or

fe&£T aan 6/;

TE^£L>
(£^a

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden

ImtaBlatiïe bureau
OROENESTEIN

«ffitfiale rei warming

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

FABRIEK

(Off. opruiming start 19 jan.)

o.a. jumpers -

Wij veranderen kosteloos.
Wij zijn open gelijk met de fabriek. Ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur,

za. gesloten. Komt u eens vrijblijvend langs?

IMieuwstraat4, Zandvoort, tel. 02507-6144.
Ji
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me kast
Deze robuuste kast biedt bijzonder veel bergruimte

zonder veel ruimte in te nemen.
Er zijn meerdere typen., bijv. een bergkast met deurtjes, een servieskast

met glas-in-lood deurtjes en een boekenkast, uiteraard zonder deurtjes.
U kunt desgewenst meerdere kast-segmenjen naast elkaar

zetten. De lange scharnieren zijn erop gemaakt de zware
massieve deuren j aren
en jarenlang te dragen.

, En wat deze kast
vooral bijzonder maakt:

Hij is gemaakt van
geloogd Europees eiken.

In de Meubelfabriek
Oisterwijk natuurlijk.

Geloogd
volgens De klassieke manier

om eikehout te bewerken is logen.
- ~Ü ,-.,-. ririj,-.^ Dat kan alleen met sukses bij het mooiste,
OUCI FCCCI/C» d°or en rï°or droge hout van de Europese eik

JE . Want met logen verstop j e niets,
het aksentueert de natuurlijke houtstruktuur.

Onze meubelen hebben dan ook een heel
eigen karakter dat duidelijk verschilt
van bijvoorbeeld gebeitst eikehout.

Degelijk vakwerk.
In onze werkplaats doen mensen

het werk. Meubelmakers die nog
weten hoe je een muurvaste pen-

en-gat-verbinding maakt.
Die elk stuk hout door hun handen laten

om er tenslotte het mooiste deel uit te
kiezen.

Dat kost natuurlijk extra tijd. Maar het
levert wél meubelen op van een
weergaloze kwaliteit.

Ongekende service.
De Meubelfabriek Oisterwijk biedt nog een keihard voordeel.
Als er iets is met een meubel van ons, komt een van onze

eigen meubelmakers bij u langs om het probleem uit de
wereld te helpen.

En dat kost u.. . niets! Kijk, dat is nou echte service.

Geloogd massief eiken meubelen van de Meubelfabriek
Oisterwijk zijn alleen te koop op onderstaande 10 adressen:

St t 'RCKI tVrWtRCK

Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Bcrkel(ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74,
tel. 08380-16203, Heerenvecn, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavoncien.
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Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
de abonnementsprijs van het
Zandvoorts Nieuwsblad met
2 cent por week worden ver-;
hoogd. Hiervoor is toestemming'
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon-
nümunt op het Zandvoorts.
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78
per l>ezorger f 20,70 per jaar
•jaun kosten.

DONDERDAG 19 JANUARI 1978 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOOKT - TKI,. 02.r>07-71(iG - OPLAGE 3500 EX.

A;I!MHI-IT, Sl.itiii]is\vc[; TiS
TelL'loon (y~'.i':i-2 -j\ 41 10 l i jnen)
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verzet Zandvoort tegen plan GS
organisatie drinkwatervoorziening

ZANDVOORT • Het kollege van Burgemeester en Wethouders is het
niet eens met het reorganisatieplan van Gedeputeerde Staten over de
drinkwatervoorziening in de provincie.
Maandagavond stemde »ie raadskommissie voor sociale zaken op een
spoedeisende openbare vergadering in met het verzet van het kollege
om op te gaan in het provinciaal waterbedrijf Noord-Holland zoals
de provincie zich dat voorsteld-.-

Zandvoort is tevreden met de huidige
situatie. In de Belangen gemeenschap
Drinkwatervoorziening Zuid-Kenne-
rnerland werkt Zandvoort samen met
Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.
De vorige week heeft de gemeenteraad
van .Haarlem de plannen van de
provincie afgewezen. En ook hel
kollege van Velsen steil de raad op 2
februari voor het plan af te keuren.
De raad van Bloemendaal laat
vanavond waarschijnlijk eenzelfde
geluid horen en dinsdag 31 januari
moet de gemeenteraad Zandvoort zich
Microve' ui tspreken. Als BDZK staan
de vier gemeenten sterk, omdat aan de
eisen van de nieuwe wet kan worden
voldaan. In de nieuwe wet wordt
gesproken over minimaal 100.000
aansluit ingen. De vier gemeenten
komen gezamenlijk op 03.000.
Over een evpv.tuële bundeling van
drinkwatervoorziening moetende vier
gemeenten hot nog eens zien te
worden. Haarlem kwam met dit
alternatief, maar het probleem is. dat
zowel bij Velsen als bij Zandvoort hel
waterbedri jf is ondergebracht met hel
gasbedrijf in één dienst. Bij Velsen
komt daar zelfs nog de reinigings-

(Adv. Inge/. Medecl.)

P I

;

*Sé

SCHOOL-
INFORMATIE

Onder dit motlo /ui len Amsterdam;.
Stadsblad, Amstellandpers, Randstad-
l 'ublieatieb. Gooipers en do Noord-
Holland Top 8 J- l Weekbladen weer
hun jaar l i jkse informatie brengen over
onderwi js en scholen en wel:

in de weck van
d i/m 10 februari a.b.

Op een aantal pagina's /.al in de redac-
tionele Kolommen aandacht worden
besteed aan onderwijsvormen en
schooltypen, waardoor het probleem
van keu/ebepaling mogelijk kan wor-
den opgelost !
Bovendien zullen een groot aantal
scholen bij deze pagina's advencnlics
plaatsen, waarin eveneens interessante
informat ie wordt gegeven.

Onderwijs ins te l l ingen, die over de/c
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil-
ien won'en, kunnen vóór 25 januari
a.s. bellen naar:

OM • 45 15 15 (de heer Hrent).

WULLUM v. d. WURFF

„W U H K - P R A ET"
Wie Oud Xamlvoorl wil /.ion
hcrloviMi. mot y.icli nou rs nacr
't C ' u i l u r c l i ' O V ü t r u m begeven.

dienst bij. Als de distr ibutie niet meer
plaatselijk geregeld kan worden, dan
zou dat betekenen dat deze diensten
ontregeld zoudon worden. Wethouder
Van der Mije sprak in de raads-
kommissie over het wegzagen van één
van de poten onder je dienst vandaan.

Bezwaar
Het voornaamste bezwaar van Haar-
lem om de waterbedrijven van
Zuid-Kennemerland onder te brengen
bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland is gelegen in de
volstrekte afwezigheid van objectieve
gegevens on omstandigheden waaruit
zou moeten volgen, dat het P.W.N, de
toekomstige drinkwatervoorziening in
de regio Zuid-Kennemerland beter
kan behartigen en waarborgen dan de
Belangengemeenschap Drinkwater-
voorziening Zuid-Kennemerland
(B.D.Z.K.). Het provinciaal reorgani-
salie-plan wekt de indruk, dat het
provinciaal bestuur zich niet voldoen-
de heeft ontlrokken aan de specifieke
problemen van hel P.W.N. Hoe is het
te verklaren, dat het P.W.N, steeds
weer als een axioma als de enige
„oplossing van formaat" naar voren
wordt gebracht zonder dat genuan-
ceerd wordt aangetoond waarom de in
de B.D.Z.K. deelnemende gemeenten
de toekomstige problematiek op het
gebied, van .cii'..y.'atej:vpor/,ienipg niet
doejmalig zouden kunnen oplossen.
De./kern van de toekomstige' pro-

blemaliek van de watervoorziening is
gelegen bij de walerwinning en de
w a t e r p r o d u k t i e . In Zuid-
Kennemerland liggen bet winning-
proces en de produkliemiddelen voor
tientallen jaren vast en er bestaat een
intensief overleg met de provincie
Noord-Holland. Hel gaat in deze regio
mitsdien alleen om de meest doel-
malige organisatie van de wuterdis-
tribulie.

Verzuimd
Gedeputeerde Stalen hebben vol-
komen ver/.uiind aan lo tonen, dat
overgang van de waterdislribulie in
Haarlem naar het P.W.N, noodzakelijk

.is voor een hogere graad van
doelmatigheid van de watervoor-
/.iening. Nergens in het plan wordt de
beslaande situatie ten aanzien van de
walerdislributie afgewogen tegen
eventuele betere alternatieven, waar-
door een nat ionaal afwegingsproces
niet mogelijk is. In de gemeenten van
de B.D.Z.K. wordt de taak van de
waterdislribulie bevredigend len uil-
voer gebrachl.
In hun advies schrijven B. en W. van
Haarlem dat zij uiteraard streven naar
de bevordering van do doelmatigheid
van de openbare drinkwatervoor-
ziening, op basis van de Waterleiding-
wet. Voor het voldoen aan de
toekomstige behoefte aan drinkwater
/.uilen grotere bedrijfseenheden dan
do bestaande soms noodzakelijk zijn.
Door hel aangaan van de ..lelIer of
inlenl" mot de n.v. Watertransport-
maatschappij Rijn-Kennemerland is
de winning van water in de regio
Zuid-Kennemerland Voor vele jaren
veiliggesteld, in een vorm. zoals wordt

' bedoeld inde Waterleidingwet. Tussen
de B.D.K.Z. en de provincie bestaai

BEL 6255
glazenwasserij en

schoonmaakbedrijf

„SNOEKS"
Keesomstraat 181 Zandvoort

~T

'fff ^̂ ••̂ •̂ •̂ •̂ •̂î ^̂ ^̂ WBÎ âBWIM l̂̂ l̂ î̂ ^̂ P

a\\e vloert alles óók de prijzen
aart*»

alleen in filiaal Anegang

kwaliteits-matrassen v.a. 49.-
donszachte dekbedden v.a. 49.--

wollen ruitplalds v.a. 1 5.95
veren kussens v.a. 14.75

veren baby-kussentjes 6.7OJ
draion dekens 39.-i

HAARLEM: Gen. Cronjéstraat •! - Grote Houtstraat 166 - Anegang 27a

ten aanzien van do inf i l l ra t io , w i n n i n g
en produkt io van dr inkwater oen
nauwe samenwerking- De doelmatig-
heid van do d is t r ibut ie van hel
drinkwater in Haarlem, Bloemendaal,
Zandvoort en Velsen kan nog worden
verhoogd door ui te indel i jk samen-
voeging van de waterdistribulie van de
vier gemeentelijke bedrijven. Hel Ie
stichten regionale waterbedrijf Zuid-
Konnemerland zal de toekomstige
problematiek van de drinkwater-
voorzioning afdoende hel hoofd
kunnen bieden.

(Adv. Inge/. Meded.l

LANGS DE VLOEDLIJN

Goede schilderkunst is als
kookkunst; ze kan genoten
worden maar niet uitgelegd.
Maurice de Vlaminck
(1876-1958).

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Hotel - Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 - Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

ZAND VOORT-In gebouw Do Krocht
voeren de leerlingen van de \Virn
Gorten bachschool voor MAVO op 25,
26 en 27 januar i een cabaret op onder
het motto ..Cabaret uit d t- dertiger
jaren". De schoolfeestavonden begin-
•i»n nm 20.00 uur.

ZANDVOORT - Op z
tend 22 januari v indt in het
Cultureel Centrum weer een
kolTie-evenement plaats: dit-
maal „jaz/.-koffie". Vanaf 11.30
uur speelt: „Laxy mamma and
her cra/.y pappa's, een program-
ma met, jazz-oude-stijl. Vanaf 11
uur is iedereen welkom op een
gratis kopje koffie. De entree
bedraagt f 5,~.

L)e naiim van dit „oude stijl
ja/.xorkest", opgericht in hot najaar
van 1972, is min of meer ontleend aan
de tune „Laxy Mama". Ook de
samenstelling van het . orkest was
aanleiding tot het kiezen van de naam,
want tussen de negen handleden
handhaaf t zich een „mama", die
eenmaal achter de piano ge/.eten, nie t
„la/.y" genoemd mag worden! Kon
voorliefde voor de bijna klassiek
geworden - oud-zwarte-jazz bepaalt
hel repertoire, dat vooral nummers uit
de twint iger jaren omvat, terwijl de
klankkleur meerdere malen door
ja/7-cracks als - geheel eigen en xeer
massief- werd omschreven. De eerste
jaren na de opricht ing van het orkest

Bont g

lag het aksent voornameli jk op
repeteren en elkaar, vooral in de '/.o
belangri jke kol lokt ioven. leren kennen
en ondersteunen. Het eerste optreden
(op het Hoogovonschaaktoornooi)
was. hoewel geslaagd, /.oker geen
aanle id ing om een zogeheten
kommercièlo weg te kiex.en. Do
voorkeur ging en gaat uit naar
optreden voor jazzliefhebbers. Onder
andere ja/./, c lubs in Alkmaar ,
Zoelormoer, Den Haag, Haarlem en
Leiden nodigden L.M. & C.I'. u i t voor
do k lubavonden . Tevens behoort
optreden in het Amsterdamse bruino
jaz/café „De Harmonie" tot do
r e g e l m a t i g w e e r k e r e n d o
evenementen Voor het - als lastig
en selekt bekend staande - Am-
sterdamse p u b l i e k is de formatie zeker
geen onbekende, getuige de grote
belangs te l l ing bij herhaalde optredens
in do „Spiegeltent" op het Museum-
plein in de zomermaanden, alsmede
op hieraan voorafgaande jazzavonden
in het l i t e ra i r café „De Engelbewaar-
der" en niet te vergoten de jamsession-
gelegenheid (tot voor kort) ,,De
Bolkhut".
Het orkest bestaat uit „Lazy Mama"
Irene Polack en haar „crazy pappa's"
Karol Polack, Eugène Gerritsen, Hil
Rijswijk, Marcel Salamon, Peter
Stövo, Peter Dolk', Bas Nieuwen-
huizen en zangeres Wil Dolle.

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244 '

(TAXI SCHRIJVEffl
I TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S l
• Groepsvervoer tot 8 personen J
\Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260O/

ZANDVOORT - Bovenstaand
gezelschap kunt u morgenavond
aantreffen op de zolder van het
Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein. Het zijn de „man-
nequins" en „dress-man"' van de
kleclerdrachtenshow als pro-
yrammaondurdeel van de ge-
nootschapsavond.

Omtlal do ruimte in bot /anrivoorlse
Cultuurlutis Ie klein is, om oen ieder in
do gelegenheid te stellen do genool-
M'hapsavond hij Ie wonen heeft hel

genootschap Oud Zandvoort de
bijeenkomst op twee avonden ge-
plaiul. Vorige week vrijdag woonden
wij de eerste avond bij. Ken verslag
ervan v i n d t u elders in deze k r a n t . Het
gezelschap op de foto verlegen-
woordigt v ier kus tp laa t sen te weten
Vlaardingon. Seheveiiingen, Katwijk
en Zand voort.. ,
Voorts worden non f i lms vertoond
over hol reddingswe/.en langs do

Noord/.eokust beelden van on Zand-
voort, zoals de heer Anti) . Bakels sr.
die voor de oorlog vastlegde. Interes-
sant is ook de entourage van de
genootschapsavond. In de expositie-
ru imte hangen sch i lde r i j en van de
Zandvoortse hotel ier M a r t i n Kabor.
t e rwi j l werken van z i jn plaalsgenool
Dirk van der Mije de wanden sieren
van de regentonkamer en de gang.
Beide exposities zijn gewijd aan

Oud-Zandvoort. In de expos i t ie ru imte
linksom. De p l aa t se l i j ke kommissie
van de K o n i n k l i j k e Noord-Zuid-
ho l l andso Kodd i ngsmaa l schappij
houdt or een exposit ie over het
reddingswe/.en. Tut slot nog de
vermeld ing van Louis van der Mije van
de t 'olokri t ig Zandvoort e n i g fo to-
werk heef t opgehangen. Het z i jn
beelden van de f i lm „Leven en werken
in hel vroegere /andvourl."

(Adv. Meded.)

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk

op maar 1O plaatsen te koop:
Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, ^ ,:('«.
Ede, Heerenveen. Hengelo (O). *-OA»! v / •
Oisterwijk, Utrecht. Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, PdtolMweq 100, tol. 02510 2692.5
ma t m /<i 9-18 uui

lamsvacht en bontjassen
•..-.LVV.-;;:- . . • « . . „ . --:••.?•. ' • ' • . • • . - • • • • • • .*.•••-•sAi.ï*:?. -.-*>-rii(«-i*Nv«S'!

2O°/
suede/nappa, tweed &regenkleding

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterwof] 67, Acrcienhout,

telefoon 023-241224.

• • • • • . • . • ï
geopend 9.00-18.00 uur (maandag I3..p0-18,0p)i

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. En(ielbertbtr;i;tt H.
Ziindvoürt, tdoloon 5531.

Voor ikin of vnrkoop vnn uw
FLAT of WONING

Taxaties -- Hypotheken
Assurnnlièn.
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SPAR VERSMARKT
VERS VLEES

donderdag

25o gr bief stuk 4,95
Vrijdag en zaterdag

500 gr. f ricandeau 5,95
250 gr.

varkensschnïtzel. .3,95
Küo magere
hamBappen 10,75

WEEKEND
VOORDEEL

VLEESWAREN

100 gr. achterham 1,75

100 gr. gek. worst 0,98

100 gr.
gebr. kippevlees.... 1,98

GROENTE EN FRUIT

3 pond

Golden Deücious .1,98
500 gram

harde spruiten 0,79

3 pond moesappels.... 2,25

ZUIVEL
Liter pak MAGERE YOGHURT , 0,98

1,68HUTTENKASE
bakje 200 gram 1,95 nu

Beker MAGERE VRUCHTEN YOGHURT keuze
uit pêche melba, zwarte bessen, frambozen,
rode bessen, aardbei, perzik
1,89 nu

100 gram GOURMANDISE
met walnoot 1,98 voor

1,68
1,78

SPAR

Pot APPELMOES...

HALF-VOLLE MELK
liter pak

Liter HALFVOLLE
KOFFIEMELK

SPAR EXTRA GEVULDE SOEP
literblik

0,79
0,79
1,59
1,49

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

T£L:3?36
Het is de moeite waard om naar onze opruiming te komen kijken.

romagene
KAAS- en WIJNSPECIALISTEN

Vers van het mes:

Volvette Jonge
Goudse /5
500 gram

Kerkstraat 6a - Zandvoort
Tel. 02507 - 61 41

f 30,00 per dag premie
bij-

Schildersbedrijf
•II„DE BOET'

Keesomstraat289, telefoon 02507-5655.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

goed zicht,
allicht!

met een bril
van

brilcentrum
grote krocht 29, zandvoort

Te koop gevraagd
door particulier.

vrijstaand huis of
hoekhuis

in omgeving Emmaweg.
Op lang termijn geen bezwaar.

Brieven onder nr. 2271 bur. v. d. blad.

ged. oude gracht llblt.o. de raaks) haarlem (023) 31 11 40
tliorbeckestraat 15 (l.o. hotel bouwes) randvoort 33 78

AUG. v. d. M l JE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

FORD ESCORT BORDEAUX nu met gratis automaat

KOOIJMAN'S

FORDOTO
Zandvoort,

Ampérestraat 10
{naast Colpitt),

tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop service.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Roinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

OPRUIMING !
COUPONS v.a 4,00
KATOEN; bedrukt, 90 en 115 cm br.,
per meter 5,00
MOUSSELINE, 90 en 150cm br., p. m. . 7,50
WOLLEN RUITEN, 150 cm br.,
per meter 10,00 en 8,00
TERLENKA LINNEN, 150 cm br., p. m.. 8,00
PIED DE POULE, 150 cm br., p. m 10,00
PRINCE DE GALLES, 150 cmbr.,
per meter 10,00
KRIJTSTREPEN, 150 cm br., p. m. .. .10,00
LODEN STOF, 150 cm breed, p. m . 10,00
DIOLEN JERSEY STREPEN,
160 cm br., per meter ' 8,00
Restant JAPONNEN 59,00

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

Mijn adres voor
bloemen en
planten is:

'erica' GROTE KROCHT 24.
ZANDVOORT.

ooooooooooooooooo-c

Interieurverzorging
FA. L. BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoloums + Novilons
Kamerbreed-tapljten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermoubelen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 - 29, tel. 2596, Zandvoort,
Matthijs Molenaarstraat 5. telefoon 3759.

•0000OQOOOOQOOOO-OO00OOOC!l

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelsfraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
g ra-t is op maat gemaakt.

HOTEL BOUWES v

(DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maandag) met een fijn orkest. Kompleet

13-gangen menu reeds vanaf / 25.-. Elke zondag malinee.
lUnieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen.
IWaag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
[(naspoort of rijbewijs niet vergeten).

In Bouwes Palace kun: u in het
Panorama Restaurant op 70 m hoojjle
voortreffelijk eten en tegelijk genieten
van een magnifiek uitzichi. Ook ideaal
voor recepties u.d. 2 en 3-kamer-
appartementen beschikbaar met spe-
ciale wintertarieven.
In de grote feestzaal in western style
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels- of
vurenigingsiivond.

BOUWES ZANDVOORT. telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend

golden i
tufiphötels
holland<j

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BAR BISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan I9b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

„Gfealêt Het Witte H?rfs"

Zosweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
üig. J. G.,de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.'

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

BISTRO
'LA BERGERIE'

Franse spueilitcilcn
Menu af 35.-.
C O N S O M M K H K N K I IV

heldere gmeitiebiMiilluii
*.

BOUCIIKK SA1NT-HtiBIlRT
w i l i l p i i M e i l i e
w

BROCHKTTK I.A BKRCKKIK
**pie1» ^;ti) vctsclitlk'ndi* M'oricn vltw

mei lU'luikku'M krid-iüiuljppelcn, sla, li jst,
iKinlitppelktoK'ije. {*roenU'n en "iinv

»

PAKKAITDKI .AMAISON
l i k e i i r i j s j c i n e l v l i i .u t tuü i r

t Ixlllll Il1| Ollv IMIUllllllk nol, .1 1,1 l.llk'lIllK-H'll

IXi(!eli|ks tieopenil v .nul l n..Il l u u i .
k iMlplom H>. l t l n e i i i e i n l : i i i l . l e l . D2' :^77Vv
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Toenemende verkeersdrukte
brandweer zorgen

ZANDVOORT - In de badplaats
/.ijn er ook nog mensen die
uiterst tevreden zijn over de
slechte zomer van vorig jaar. In
het jaarverslag van de brandweer
lezen we namelijk dat de voor
Zandvoort ongunstige wcerge-
steldheid zeer gunstig kan wor-
den genoemd wat het aan tal
duin-of bermbranden betreft.
Het slechte weer is er de oorzaak
van dat de brandweer aanmerke-
lijk minder duinbranden heeft
moeten blussen dan in 1976 toen
het 45 waren tegen in 1977
slechts 13.

Aan beplanting ging in totaal -165
vierkante nieter verloren, terwijl de
totale brandschade op f 107,500,-
wordt geschat. Voor de spuitgasten is
hel vorig jaar überhaupt rusliger
verlopen. Er werd 165 maal uitgerukt,
hetgeen '18 minder u i t rukk ingen
belekent dan het jaar ervoor.

ONGERUST.
In het jaarverslag maakt de brand weer-
kommandaiil Klaas Paap zich in een
voorwoord zorgen over hel optimaal
l'unküor.eren van zijn achlender.tig
man lellende korps (waaronder vi j f
beroeps) in een drukke badplaals als
Zandvoort. „Ernslig ongerust maken
wij ons over de toenemende drukte en
het daarmee verband houdende
parkeerprobleem, waardoor uitruk-
ken en optreden van de brandweer in
het zomerseizoen sleeds moeilijker
wordt", aldus hel jaarverslag.
Uil het verslag blijkl het circuit de
grootsle vaste klant van de brandweer
te zijn. In totaal werd 43 maal bijstand
gevraagd voor evenementen op het
circuit. Voor het circuit beschikt liet
korps behalve over het rijdend
materieel overeen speciale uitrusting,
waaronder 80 blustoestellen. 4 rijd-
bare poederblussers, en nog eens 11
kool/uursneeuwblustoeslellen. Onder

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

2ANDVOORT
Tel.02507-45 65

•^^Jï£s?.iCf'.>'ri.:s4.» • -
•'"':'", f 1 * ' ^ - '••TJO.i .*j- - • 'V"*^- '

(Adv. IngLV. Mcdcd.)

Een greep uit
onze nieuwe kaart....

Totnates farcios aux elevaties
lomaatjfis gL'vulcl mul Hollandse
garn<i,-i1ijes en c^ckiailsous
Soumon & la Hollandaise
gekookte /alm in tjenHollanaaise saus
Consornm» Mudrilene
een heldere vers*.1 rurrnjmnsOL'rj

Medaillons d'agnoau Savoy • '
gebakken IjmobiL'fniukjcs mei
een fijne mmtrous _. . .̂
l uddingal'Orange
een frisse smaasdppelpuddmg
met Cointieüu ligueur

Geopend vjn.ll 17.00iuir
Talelrebervering gmvsnbt.

(op maandag en dinsdag gesloten)
Bloemendflalsewen. 28. Bloemendaal.

Telefoon 023 -254339.

.. 12.50

. . 17.50

. . . 5 .00

.21.50

de speciale ui t rust ing bevinden zich
ook zogenaamde eraslipakkcn.
Allemaal niet voor niets, want zeven
maal is men op het circuit in aktie
moeten komen voor aan auto-of
motorbrand. Ook de snijbrander,
crash-messen en draadtangen bewenen
liun nut , na een /weer /ware crash op
liet rechte eind. waarbij zes wagens
waren betrokken. Ruim een kwartier
is men toen onder meer bezig geweest
niet het bevrijden van een coureur u i t
zijn in een schroothoop veranderde
bolide. ,Doordat de goede samen-
werking van de brandweren in de
regio" 7.0 meldt het jaarrapport,,,,was
hel mogelijk om aan dit grote aantal
verzoeken te voldoen".
Bij stand werd verleend door de
korpsen u i t Haarlem, Haarlemmer-
meer. Heemskerk, Hillegom, Benne-
broeken Zaanstad.

WERKPLAATS.
Ook in het oefenprogramma is veel

j aandacht besteed aan hetc i rcui twerk.
Voor de aanvang van liet race-seizoen
zijn twee oefeningen gehouden, welke
speciaal gericht waren op hel gebruik
van poederblussers. Voorls is in het
voorjaar ins t rukt ie gegeven aan de
baankommissarissen. twrij! voor de
bemanning van de reddingswagens, die
bij races wordt ingezet, een kursus was
georganiseerd Tenslotte nog de mei-
ding, dat b i n n e n k o r t begonnen xal
worden met de bouw van oen
werkplaats voor de brandweer. In
augustus stelde de raad voor dit doel

:*5

een krediel beschikbaar van
f 31.000,-- De goedkeuring van Ge-
depuleerdc staten is inmiddels binnen.

Voor de aanvang van het race-seizoen
zijn twee oefeningen gehouden, welke
speciaal gericht waren op het gebruik
van poederblussers.

WEEKENDDIENSTEN
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ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bonman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 5091 en
5GOO.
Verdere i n l i c h t i n g e n omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huisart-
sen. Andersom telefoon 2058;Drenth
telefoon 3355: Klieringa. telefoon
2181. Zwerver, telefoon 2-199.

Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. T.J.M. de Roode-
van der Horst, Noorderstraat 30. lel.
6358.
Apotheek: Zeestraal Apotheek, N. v.
Berkcl. Zeestraat 71, telefoon 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-I-I37,

-b.g.g. 023-313233.
Hulpd lenst: telefoon 023-2-133-10.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tol
maandag 7.00 uur .
Dierenarts: bij afwezigheid van de
ge wens U> arls raadplege men uils lui-
lend telefonisch de Vecartseiidiensl te
Haarlem, telefoon 023-313233.

Storingsdiensl Gasbedrijf: telefoon
3737.
Politie: telefoon 30'!3.
Brandweer: telefoon 20000.
Taxi: lelcfoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort.

Noorderstraal l, Corn. Slegersstraal
15, telefoon 3-159 (b.g.g. 023-320899
of 32016-1). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tol 10.00 uur; maandag-
avond van 7.00 tol 8.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor de/.e h u l p v e r -
lening, beschikbaar voor iedere inwo-
her van Zandvoorl geldl dal ervoor de
vrager geen koslen aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem
Telefoon, 023-326655. „Advies in
geestelijke en sociale'nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tol
's morgens 7.00 uur.
G'ntrtim voor Vrijwil l ige Hulpverle-
ning, geeft advies, h u l p en informatie.
Allen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vri jdag van 11.00 tot
12,00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur.

D'66 aktief
ZANDVOORT - Kind vorig jaar
is tijdens een oriëntatie!)ijeen-
komst van D'66 een werkgroep
in het leven-geroepen,dieo.a.du
mogelijkheden voor deelname
van de demokraten aan du
gemeenteraadsverkiezingen op
31 mei a.s,, zou onderzoeken. Dit
overleg heeft geresulteerd in
deelname van D'66.

Op hel ogenb l ik wurdl hard gewerk t
aan het ops te l len van hel. programma,
waarvan de eerste resul ta ten door de
leden positief werden ontvangen.
In tussen is de werkgroep ges tar t niet
een l edenwer fak l i e onder hel. motto
6x6 (de cijfers die het j;iar aangeven
waarin de par t i j werd opger icht ) : op
deze manier probeert men hef
ledenaantal van 18 op 36 te brengen,
hetgeen nodig i.s om voldoende steun
in de rug te hebben voor de
voorbereidingen van de verk iez ingen
Vorig jaar stemden 7-11 mensen in
Zandvoort bij de Tweede Kanierver-
kie/.ingen voor de Democraten 'Bij.
Begin februar i worden de k a n d i d a t e n
voor de gemeenteraad bekend ge-
maakt. Voor nadere i n l i c h t i n g e n
k u n n e belangstel lenden te rech t b i j
Mevr. Rh. Robbers, tel. 2813 of bij
Joop Beliën. tel. Ü505.

Burgerlijke stand

G E B O R E N ( b u i t e n de gemeente):
Maaike, d.v. W. Roolbl ieb en S.
Bergsma: Kim. cl.v. A ..J. Koper en A.
Kat: Debora Alexandra Steplianie.
d.v. M. Voerman en M. de Vrind

O N D K K T K O U W D :
R. Ko lkman en M.H. v a n der Sluijs:
J.W. Vermaasen C. E. Grimbergen.

O V E R L E D E N :
Dirk Molenaar. 76 jaar. geh. m. H.M.
van Kessel; Chris t ina G. Busman. 78 '
jr.. geh. m. W.E.K.A. Bosch Evers.

O V E R L E D E N ( b u i t e n de gemeente):
Kemia Petiel. G-I jr., geh. gew. m. C.
\ierop. Maria J. Beusenberg. 81 jr..
geh. gew. m. M. van de Klunder t : Arie
Koper. 68 jr.. geh. m. J. de Mui jnck ;
Jannetje Hooglugt. 59 jr., geli.gew. m.
H.N. Bosschieter: Johanna Jansen. 72
jr.. geh. m. H. Boomkens.

Profeten in
ZANDVOORT - Het zij verre van ons, om onze
plaatsgenoten Martin Faber Kostverlorenstraat 15 en Dick van
der Mije Poststraat 6, die momenteel exposeren in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein ter gelegenheid van de
Genootschapsavonden van het Genootschap Oud Zandvoort op
vrijdag 13 en vrijdag 20 januari, waarvan u over het verloop van
de eerste avond elders in dit blad méér leest, te betitelen als
profeten. Want profeten zijn zij zeker niet. Het gaat ons in dit
artikel uitsluitend om hun werk, dat zo lang „onder de
korenmaat" verborgen is gebleven en nu opeens door deze
interessante expositie in volle openbaarheid kwam. Dat het oude
Bijbelwoord „Een profeet is niet geëerd in z'n eigen vaderland"
door deze expositie ten volle wordt gelogenstraft, is door deze
tentoonstelling wel ten volle gebleken.

vaderland

Hun werk is voor zeer velen, óók
voor de ware kunstkenners, een
ware opebaring geworden. Geen
mens was er, die wist, dat wij
schilders van een dergelijk formaat
onder onze inwoners telden. Hel is
enthousiast niet opgesmukt, maar
eerlijk en oprecht en in allesspreekl
de grole voorliefde voor ons
Zandvoorl, zowel in hel heden als in
hel verleden, mei dikwijls een
heimwee en hang naar hel oude.
naar helgeen nooit meer terugkomt
en waar aan we in Zandvoort zozeer
gehecht waren. Dat is waarschijnl i jk
het geheim van hun beider u i t -
gesproken gaven voor de schilder-
kunst: hel onverbrekeli jk ver-
bonden zijn mei de plaals van hun
inwoning en hun gevoel voor de
schoonheid die Zandvoort nog
sleeds Ie bieden heeft, doch
waarvan door de bezetting in de
oorlogsjaren en later door de
sloopwoede in de oude Noordbuurl
zo ontzaggelijk veel verloren is
gegaan.
Beide schilders hebben veel daarvan,
iederopde hun eigen wij/.e, voorliet
nageslacht welen Ie bewaren. En
naarmate de jaren verstr i jken, zul len
/.e in waarde winnen, omdat ze
onnavolgbaar en onvervangbaar
zijn. Om in dil verband een parallel
te t rekken mei Jozef Israëls. die
jaren lang in ons dorp z i j n
onvergeteli jke werken schiep, k l i n k t
op het eerste aanhoren misschien
wel wal gewaagd, maar zeker niet
onveianlwoord. We behoeven geen

kunstkenner te zi jn. om het werk
van deze beide schilders te k u n n e n
waarderen. Het spreekt u zonder
meer direct aan. niet alleen de
geboren Zandvoortsers. alhoewel
deze vanzelfsprekend in de eerste
plaats, maar ook onze inwoners en
we zijn ervan overtuigd, dat straks
onze badgasten er evenzeer bijzon-
der van zullen genieten.
In de exposiliegangen. waar hel
werk, door mei kennis van zaken
fraai belicht, zeer mooi tol z'n recht
koml, is de/.e expositie een
bijzondere en waardevolle aanwinst
voor ons Culturele Centrum en het

i.s te hopen, dat de komende
maanden in verband met de viering

van het 150-jarig bestaan van de
badplaats, aan een dergelijke expo-
sitie een voorname plaals zal
worden ingeruimd, heizij in hel
Cultureel Centrum, of Ie /amen mul
dit cen t rum ook in hel Gemeen-
schapshuis. Het zal een ul.lrakl.ie op
zichzelf b l i jken te zijn.
We zeiden het u al: het werk is van
beide kunstenaars zeer verschillend.
Maar hoe dit ook zij. steeds komt er
weer uil naar voren de liefde voor
hel onderwerp en dal onderwerp
betreft Zandvoort.
Mart in Kaber. Hel werk van Martin
Faber va l t op door het gebruik van
de fel le kleuren. Het zijn al le
olieverven die hij op ui lzonder l i jk
knappe wij/.e weel Ie kombineren,
zonder ook maar ergens opdringend
te z i j n . Bijzonder viel ons op zijn
portretkunst . De fraaie beeltenis
van de machinis t van de Zandvoorl-
se reddingsboot. Ab Bos. gekleed in
hel helgele oliepak mei. Zuidwester,
is daar een sprekend voorbeeld van.
Ook hel porlrel van. Hen k ie Keur
b l i j k t zeer geslaagd.
Maar zeer bijzonder frappeerde ons

het prachlige d r i e lu ik , met als
middenpaneel hel Achterom met
daarop de oude smederij Dorsman,
met als zijpanelen prachlige schilde-
ringen uit de (niet meer bestaande)
oude Noordbuurl. Een oud pitlo-
resk huisje l i n k s en een in t i em
pleintje rechts. Een fraai staaltje van
weldoordachte schilderkunst. En
vergeet u vooral niet het blazen van
„The last post." door hel aangeklede
skelet in de Noordbuurl.

Dick van der Mije. Een geheel
andere geesl ademt hel werk van
Dick van der Mije. Zo robuust en
stoer van opzet hel werk van Mart in
Kaber i.s. zo ragfijn, ja soms bijna
leer is het werk van eerstgenoemde.

Hij exposeert aquarellen en olie-
verven. De eersle m u n t e n uil door
prachlige ingetogenheid mei een
f i j n gevoel voor k leuren , die steeds
een welaandoende bezonkenheid
schenken aan het onderwerp. Dit
werk sleml u lol nadenken,
nadenken over hel feil. hoe hel
eenmaal geweesl is en hoe mensen-
handen al dil moois zinloos hebben
vernietigd. Het allergrootste deel
van zijn werk is gewijd aan onze

oude Noordbuur l . waarui l u ta l r i jke
nu n ie t HUMT beslaande plekjes zui l
on tdekken . Maar Dick van der Mije
kan ook anders. Hij schilderde een
opvallend mooi gezicht van een
stormachtige zee met daarboven een
w i l d jagend wolkendek. Een prach-
tige kompusilie die sterk opvalt.

Zo is deze exposit ie de moei te van
hel be/.oeken meer dan de moeite
waard. We bezochten er reeds zeer
vele in de loop der jaren, maar deze-
van u i t zonde r l i j k formaat - en nu
komt wal s h a u v i n s i n i e s t e l l i n g om
de hoek k i j k e n • zal ons nog heel
lang b i j b l i j v e n . Wij hebben er op
grootste bewondering voor.

U k u n t er nog van gaan g e n i e t e n a.s.
vr i jdagavond 20 j anuar i t i jdens de
genootschapsavond en van donder -
dag 2i) j a n u a r i tot en met zondag 22
januar i en van woensdag 25 tol en
mei zondag 29 j a n u a r i , t e lkens des
middags van 2 lol ,r> uur . De toegang
is gratis.T

De oude Noordbuur t door Mar t in
Fabcr in een bijzonder I r a a i d r i e l u i k
vereeuwigd.
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Nieuw politiebureau
Wc hebben hel al meer gezegd:
burgemeester I I . Machielscn b l i j k t
moer en meer een man Ie /.ijn die van
doordouwen weel.
Ken man van daden. maar niet van
woorden.

\ V ; i r i i u ' i É r e r i e t s b e l a n g r i j k s in unze
gemeente ebcuren moet. dan
schroomt h i j n ie t al les tip alles ! < •
/ c l ten . om Ie t r a ch t en , z 'n doel in
hel be lang van Zandvoorl Ie
bere iken. „Kci:hl voor z'n raap"
l i j k t z ' n l i j f s p r e u k l i j /.ijn en z u l k e
mensen hebben we in /andvnor l
imdig. Dat bleek ook o n l a n g s weer.
Vorige week i.s onze bu rgemees t e r
met korpschef .1.1). van Mar is naar
het M i n i s t e r i e van l ü i i n e n l a m l s e
Zaken geweest om Ie p l e i t e n voor
n i euwbouw van een / .aiirlvoort
po l i t i ebureau . Reeds jaren is de/e
kwestie hangende , maar nu i^ dan
toch de koe bij de horens geva l .
Hope l i jk za l f l i t houvas t bieden. De
korpschef! heef t als p l a a t s voor het
n ieuwe bureau aanbevolen hel.
terre in van de voormal ige • l u l i a n a -
school aan de Brede rodes l r aa t . We
hopen van har te . dal zowel
burgemeester als korpschef de
n i e u w b o u w nog / .uilen meemaken.

Uitbreiding raadhuis
Kn wal voor hel p o l i t i e b u r e a u ge ld t ,
is zeker ook van toepassing op ('e
voorgenomen u i t b r e i d i n g van het
raadhuis .
Van een zi jde, is het we ten kan
vernam ik, dal onder l e id ing van
burgemeester Machielsen niomen-
teel reeds hard wordt gewerkt aan
de toekomstige u i t b r e i d i n g van het
raadhuis . De burgemeester w i l d e
plannen daarvoor op zo kor i s t
mogel i jke t e r m i j n bestekkhiar heb-
h"ii. Geen geleuter, maar door-
zetten! Hel l i j k t in de bedoel ing te
liggen da t . i n d i e n enigszins moge-
l i j k , nog in de loop van dit jaar met
de bouw van de/.e u i t b r e i d i n g zal
worden begonnen. Het zou een
mooie cadeaut je zijn van ons
gemeentebes tuur als deze verrassing
zou k u n n e n samenval len mei de
v ie r ing van hel l 50-jarig beslaan van
onze badplaals.

Rozenkultuur

Toneeluitvoering
Gaarne vestigen wij nog e\en de
aandacht op de u i tvoer ingen die
onze Toneelvereniging ..Op Hoop
van zegen" a.s. vri jdag en zaterdag
geeft van hel Franse blijspel „als hel
kindje b i n n e n k o m t * ' van And ré
Roussin. in gebouw „De Krocht".
Aanvang om 20.30 uur precies.

(j zu l t een kos te l i jke avond beleven.
Vorige week schreef ik. dat ons
raadslid P. Joustra „óók op het
toneel zal ronddartelen. Van „dar-
telen" zal wel geen sprake zijn. want
hij speelt een opa van 82 jaar. Dat
doet hij in de raadzaal niet,
integendeel! Maar het is een reden
temeer, om hem ook in de/.e nieuwe
creatie eens te «aan beki jken.
Vergeet u de data niet: vrijdag 20 of
zaterdag 21 januari . Veel plezier! !

Hel w i n l c r p r o g r a m n u i \ a n de
k o n i n k l i j k e m a a l - . r l i p p i i \oor t u i n -
bouw e n p l a n t k u n d e b e g i n t , w a l h e l
w m l e r p r o n r a n n n a in l'. '78 b e t r e f t
niet een p r o p a g a m l a - v e r g a d c r i n g op
d insdag 21 j a n u a r i , a a n v a n g e n d om
8 uur in ho t e l Keu r en n i e t . zoals
o o r s p r o n k e l i j k g e p l a n d , op woenv
dag 2;> j a n u a r i .

De heer de .lager. jr . zal dan spreken
o\cr he l o n d e r w e r p : „De C u l t u u r
van rozen". De l ieer de Jager lid
veel i n d r u k na op de laa ls le avond in
november j l . waar h i j sp rak over
„Hel overhouden van b o l k u o l -
gewassen en planten". Het werd een
b i j z o n d e r boeiende avond, die ve len
tol l e r i n g is geweest. Ook nu zal
de/.e d e s k u n d i g e zeker weer veel
n ieuws over hel onderwerp van de/.e
avond w e t e n I e v e r t e l l e n .
Kr zal bovend ien volop gelegenheid
zi jn om a l l e r l e i vragen b e t r e f f e n d e
de l i i i n m l l u u r aan de lieer de Jager
voor te.1 leggen. Dit l i j k t ons van veel
belang, omdat dit jaar. met het oog
op de v i e r i n g van hel. j u b i l e u m :
„Zandvoort l 50 jaar badplaats er
heel wal v ragen z u l l e n zijn. omdat
j u i s t in ve rband daarmee e lke
inwoner van Zaudvoorl zijn of haar
tu in zo mooi mogel i jk wil maken,
ook wal betref t de min i a tuu r -
t u i n t j e s en gevelversier ingen. Op
maandag 27 f e b r u a r i en donderdag
.'!() maart z i jn de volgende avonden
voor de ve ren ig ing reeds vastgelegd.
Daar hoort u nog wel van. .

Leven in de brouwerij
Er komt leven in de brouwerij wal
be t re f t de viering van hel jubi leum:
„Zandvoort 150 jaar badplaats.

Het comité van voorbereiding
ber icht ons. dal d e f i n i t i e f besloten
is. dat op zondagmiddag 30 april a.s.
in hel Hervormde Kerk aan het
Kerkp le in een openingsplechtigheid
zal worden gehouden. Er wordt nog
overleg gepleegd omtrent de vorm.
we l l i ch t met medewerking van alle
Zandvoorl.se koren.
Besprekingen zijn gaande over het.
laten rijden van een stoomtrein
tussen Zandvoort en Haarlem. De
diens t regel ing zal nog nader worden
bekeken. De heeft reeds overleg
plaats gevonden mei de evenemen-
ten Kommissie van de ZandvoorUe
V.V.V. om gezamenl i jk de uitvoe-
ring van het zomerprogramma op te
zeilen. In dit verband wordt
gevraagd, welke gebeurtenissen in
de zonierkalender k u n n e n worden
opgenomen. Van versch i l lende orga-
nisaties is al ber icht , ontvangen dat
zij deelnemen aan de activiteiten
rondom di t j ub i l eum. Alle i n l i c h t i n -
gt-n worden vers t rek t door de
a fde l i ng burgerzaken. Schoolstraat
6. G e l u k k i g : er komt leven in de
brouwerij! Volgende week komen
wij er nader op terug!

C. Kuyper sr.

Kerkdiensten
Zondag 22 januar i

ZANDVOORT.
Hervormde Kerk. K e r k p l e i n : 10.30
uur Ds. K. E. Biezeu-ld. (Chreche
aanwezig).
Jeugdhuis ach te r de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel o.l.v. de Hr. C. Spaans.

Gereformeerde kerk. J u l i a n a w e g 15:
10.00 uur: Ds. l', van Hall: 19.00 uur :
Dr. H. Bade van Landsmeer.
Nederlandse Protestantenbond. Brug-
s l raat 15: 's middags 5 uur Ds. C.
Beekhuis Doopsge'z. pred. Ie Haarlem,
(week van gebed voor eenheid) .

Rooms K a t h o l i e k e k e r k . Parochie-
kerk. Si. Agalha. Grote Kroch t :
zaterdag 21 j anua r i , l'.).30 u u r :
Ecl ia r i s l iev ie r ing mei orgel en samen-
zang. Zondag 22 j anuar i . K . - l f > u u r :
s t i l l e Eucha r i s t i ev ie r ing : 10.15 u u r :
E u c l i r i s t i e v i e r i n g niet m e d e w e r k i n g
van het Si. Caeed ia -ke rkkoor ( h o o y -
mis).

Nieuw Apostolische kerk: lot nadere
a a n k o n d i g i n g zondag '.).. '>!) uur m
16.01) uur woensdag, 20 uur d i e n s t e n
in gebouw Madoerasl raal 1. Haarlem-
-Noord.

Nederland-. C h r i M e l i i k e Ge ineen -
schapshond: m a a n d a g m i d d a g '~','•
j a n u a r i '.\ uu r s amenkoms t in h u i / i
l 'nii ' l . . . / i i iderslraal .'i.

Ned. Prol . Bond. 1 ' r u g M r a ü l . Zondag
l V.011 u u r : ds. J.C. B e e k h u i s , l hema:
door God u n i e k \ e r k l a a r d .

Z A N D V O O R T Vool t t e k o m e l l d i

u ee k ,'ien tit hoo-^u a l e t ' s t a n d e n rr ,iK
v o l ' ^ i u i t donderdag l '.l l a n u a r i
1 2 . ( H > ' l'.'.. lo u u r . \ r i | d a L ! L'O j a n u a r i
1 2 . 1 7 l . ' l . l l u u r . / • i i l e n l i i ü - i l a u i i a r i
l . U ) - 1 i!.,-) l u u i /onrla;: ^L1 l a n u a r i
2.2.T l 1.3'i u u r . maandag 'Jil l a n u a r i
i f . l l - I . S . I I u u i . du iMla i ; 21 l a i u i a n
'1. '17-1 Tv Ui uur u oen«.f lai : '_.'."> l a n u a n
l . l l • U i . l !> u u r . c londerda: : :!li l a n n a n
I . 12- U v . M i u u i S p r n r j i i i 'J!i l a n u a r i .
Vooi h e l h e r e k t n e n \ a n ( i t l a a i l u a l e r -
.•-landen y e l i e x e man ln| ho\ r i i s l a a m i e
l i | i len a e l i i u u i en d r i e m i n u t e n I I M h

Rooie Vrouwen
ZANDVOORT - De Rooie Vrouwen
houden e;-n thema-avond over hel
onderwerp: „Het nul van Vrouwen-
bewegingen en haar bestaansrecht '" .
Op maandag 2,'i j a n u a r i bij Carola
Ach te rho f . Keesomstraat. 155. tel.
7726.

Boetseren met
Ria Koolhaas
Z A N D V O O R T - Naar aan le id ing van
het succes van vorige cursussen starl er
medio februar i weer een serie lessen in
hel hoelseren onder l e id ing van Ria
Koolhaas.
De cursus, die op maandagavond in de
Oranje Nassauschool zal worden
gehouden, is zowel voor beginners als
gevorderden. Ria Koolhaas, die haar
o p l e i d i n g o n t v i n u hi j o.a. Kee.s
Verkade, zal de beg inners de deinen-
Uure t e c h n i e k e n mei k l e i en was
b i j b r e n g e n , met daa rna he l w e r k e n
aan een opdrach t en v r i j boetseren, lu l
de gevorderden s t a a l hel u i tb re iden
\ a n de boe l se r r l echmeU en het \ r n
werken eenlr;ial. Voor nadere in l ieh-
t ingen en o p n a x e \oor de cursus kan
men te rech t bi | Ria Koolhaas , lel .
5103.

Zottenbal
/ . A N D V O O I M D. Z a n d u i o r i n e
K a r i i i u a l - i e r e n i ü i i i ü ..De Noordelini;"
organ iseer t / a t e r d a u 'J l j a n u a r i een
urools Z i i t t i ' i i h a l m he l t e k e n van
Z a n d v o o r l I f i d - i a a r H a d p l a a t v Hel
( i e n i e e i i s r h i t p > h m s < ;aa l o m 2 I U K I u i i r
open en l ' r ins l l ; i v n tot Sant vi M- rde dr
l t . ' i lOs l i . a l i l a n ei ü Ga- ,pr ins ui l
A l k m a a r en . en nu het l we i i l s e dorp
O\ e r d i n l \e ' o n U a M ^ e n V e n i e r u e r k e h
aan d r / e a v o n d mede he t hekend* '
n a t i M M ' k e s i , . | ) r P r e t e n d e t x ' en he t
maio iv l l en pelol on , . l ) e M e i r o n e t . -
Ie--" U e d e r n m had Rad v all a u i n l t i U )
met enorme pn |/en. De b i t deze avond
p a - M - n d e k l e d i n u iv ' j ewens l doch met

geen winst
zonder reclame
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TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen -villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede. Bloemendaal e.o.

de nader & scri jtois Dv
\ Mükelonrs en taxateurs onroerende goederen,

Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50'

SLEUTELSERVICE
Klaar tfruïjl u wacht.

Ouk autosleutels.

TEL. 023-280490
Bniiu-mvcu 73. Heemstede.

Ook voor al uw sloten.

Massief eiken
huis- en salon-

tafels
in elk gewenst model.
Wij maken ze voor u.

Set |)i00clljni)0
Aléèn

Schagchelstraat 27.
Haarlem,

telefoon 023-327019.

Coöperatieve Vereniging
.,Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) G.A.
Legmeerdijk 313. Aalsmeer.

Wegens vrijkomen van enige arbeidsplaatsen vragen wij

VEILING-
MEDEWERKERS (mnU
voor distributiewerkzaamheden in de snijbloemen- en pot-
plantenafdelingen, gedurende6 dagen per week.
Voor deze werkzaamheden, die in een levendige om-
geving plaats vinden en uiterlijk om half vier eindigen,
wordt een goed salaris betaald.

Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefonisch voorden
ingewonnen bij de afdeling personeelszaken, kantoor-
gebouw Je verdieping, tel. 02977-3 45 67.

Coöperatieve Vereniging
„Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer" G.A.
(VBA)
Legmeerdijk 313, Aalsmeer.

Wegens het a.s. vertrek van de huidige funktionaris komt
binnenkort de funktie vakant van:

assistent bouwkundig
medewerker

Voor deze iunktie zoeken wij een jongeman van minstens
21 jaar, liefst met M.T.S.-opleiding of een voltooide
L.T.S.-opleiding, aangevuld met Avondtekenschool en/
of V.M.T.O. Enige praktijkervaring in de bouw is gewenst.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit een begelei-
den van bouwkundige werkzaamheden, tekenwerk van

uiteenlopende aard en enige administratieve taken.
Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden tot de
afdeling personeelszaken van de VBA, postbus 1000 te
Aalsmeer.

Coöperatieve Vereniging
,,Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer"
(V.B.A.)G.A.-
Legmeerdijk 313 - Aalsmeer

De V.B.A. is een sterk uitbreidend bedrijf met een per-
soneelsbestand van plm. 650 man.
In verband met een verder te verwachten groei zoeken
wij voor de

AFDELING PERSONEELSZAKEN
een

ERVAREN MEDEWERKER
van 30 a 35 jaar.

Hij moet deskundig zijn op basis van een M.B.O.-oplei-
ding en enkele jaren ervaring hebben opgedaan bij voor-
keur in een groot bedrijf.
Aangeboden wordt een interessante werkkring met goede
perspectieven.
Een psychotechnisch onderzoek behoort tot de mo-
gelijkheden van de selectieprocedure.

Uitvoerige sollicitaties te richten aan het hoofd van de
afd. personeelszaken van de V.B. A., Legmeerdijk 313,
postbus 1000 te Aalsmeer.

Het Bemiddelingsbureau Potplanten
maakt deel uit van de
Coöperatieve Vereniging
„Verenigde Bloemenvel-
lingen Aalsmeer" (V.B.A.)
G.A.

AALSMEER

Dit bureau verheugt zich in een sterk
toenemend» belangstelling. Voor de
komende ja'en wordt een belangrijke
uitbreiding van de aktiviteiten vei-
wacht.
Door een interne w^iging van functies is de vacature
ontstaan van

COMMERCIEEL
MEDEWERKER

Voor üeie functie toeken wij een man van ca. 35 jaat, die
enige ervaring moet hebben opgedaan in een export- of
groothandelsbedrijf. Enkele andere voorwaarden, waar-
aan de sollicitant o.i. dient te voldoen zijn:

• commercifjle kwaliteiten.
• goode contactuele eigenschappen.
• begrip voor service-verlening,
• kennisvan potplanten.

Uitvoerige sollicitaties te richten aan het hoofd van rjn
afdeling personeelszaken van de V.B.A., Lugmeerdijk
313, postbus 1000 te Aalsmeer.

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektte

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

hortendorp
DE GROOTSTE *

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7.50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

Coöperatieve Vereniging
"Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer" (VBA) G.A.
Legmeerdijk 313, Aalsmeer.

AALSMEER

Voor de vele bouwaktiviteiien van nu en in de naaste
toekomst vragen wij een

medewerker
bouwkundige

afdeling
met HTS of gelijkwaardige opleiding en met

praktische ervaring in de nieuwbouw, bijvoorbeeld als
assistent-uitvoerder. Leeftijd rond 25 jaar.

Sollicitaties re richten aan het hoofd van de afdeling
personeelszaken van de VBA. Legmeerdijk313,

postbus 1000 te Aa/smeer.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

MAGAZIJNBEDIENDEN
die o.a. de taak krijgen, geheel

zelfstandig orders voor aflevering gereed
te maken.

Wij bieden een uitstekend salaris en aan
deze tijd aangepaste arbeidsvoorwaarden.

Voor een nader gesprek kunt u telefonisch
een afspraak maken met Henk Ypma.

GEBR. YPMA BV - ZWANENBURG
groothandel in bloemisterij-artikelen

Lijnderdijk 103, telefoon 02907-5948.

OPRUIMING
PANTALONS v.a 15,-
Klassieke PANTALONS v.a 30,-
KOSTUUMS v.a 95,-
CORDUROY COLBERTS 100, |

|OVERHEMDENv.a 10,

HEYDT
UW SPECIAALZAAK

44 ANEGANG 44
TEL. 023-321625

In Libelle deze week de
chef-kok van Soestdijk

Ruim 40 jaar zwaaide hij de scepter in de
paleiskeuken. Hij kookte voor vorsten en
regeringsleiders. Hij vertelt met smaak
over ChurchiU's sigaren, over
Wilhelmina's taartjes en de Hollandse
kaas voor de Gaulle. En: het lievelings-
menu van de koningin.

mKmaummum i ;< •, ..*• KUSÜSÜ-.. .7*8-,y A . &i

Enbeddegoed
enbadegoed
Acht bladzijden vol lakens, slopen, dekbed-
hoezen, handdoeken en badlakens.
Libelle toont u wat er zo al te koop is.
Om even gezellig voor te gaan zitten...

En een
op zee
Met z'n viertjes zeilen ze de
wereld rond: len en Frans
Weehuizen met hun zoontjes
van' drie en vijf. Deze week:
van Engeland naar Madeira,
een dagboekverslag vol
storm en dolfijnen.

En weerzien met
Adamo
Toen Trudy Kunz een tiener-
meisje was, aanbad zij Adamo.
Ze kreeg één keer zelfs een
zoen van hem. Nu veertien jaar
later ontmoet ze als Libelle-
redactrice, haar idool weer, in
Adarno's landhuis bij Parijs.
Een hartelijk weerzien, nu in
Libelle.

En nog veel
Het eerste van een serie
Historische Liefdesverhalen.
De derde borduurles: wit-op-wit.
Scheherazade's Cocktail. Een hele
Libelle vol:

Zo gezellig is alleen Libelle

HUISHOUDSPECIALIST MET 65 FILIALEN
heeft in zijn modern distributie-centrum te
MIJD RECHT plaats voor enige f linke

MAGAZIJN-
MEDEWERKERS

Wij bieden:
• een prettige werksfeer
• een uitstekend salaris
• korting op al uw aankopen.
Wij vragen:
• inzet en verantwoordelijkheidsgevoel
Bovendien hebben wij plaats voor

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs

Geïnteresseerd ?
Kom dan eens praten op de Industriewcg,
hoek Energie weg te Mijdrecht.
Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr.
02979 - 3876.
U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn.

BVDAKDEK
Bouwerij 98, Amstelveen

. • vraagt .

VAKBEKWAME LOODGIETERS
tevens

DAKDEKKERS en
HULPDAKDEKKERS

of die hiervoor opgeleid willen worden.
Gaarne in bezit van rijbewijs.

Telefoon van 9.00 tot 14.00 uur 020-470105,
na 17.00 uur 020-457344.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

< wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
• neerdalsuni.

Heren en juniorrnode.
Hooldstraat 178' Hillegom.
tel 02520-:15m. .Donder

dag koopavond

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. / 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m1 v.a. 1150.-
thuisgebracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT-
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAIMD"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t m 20 uur.

Wij verhuren o( beheren dit gratis voor u.

Te huuraangeboden:
Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

MAMINETTE ruimt op. . .
KINDER-
STOEL
\•:«< M 'l

r
l

NU

69.95

ruime

COMA/IODE
mei bladvergroter

NU 199."
biipnssenrl
veing-
heiclsbed 149.-

KINDERWAGENS v.a. 189.--
VEILIGHEiDSBOX
van119. -nU 89.95

POSITIE & KINDERKLEDING
nu AFGEPRIJSD tot 50%

SHOWROOM MODELLEN
KINDERWAGENS

WIEGEN
MEUBELS

»o»

40%
KORTING

KINDERWAGEN-WANDELWAGEN
REISWIEG '(ORANJE LINNEN)

van 455.- voor

298.
CEINTUURBAAN 326-328. ADAM

. PLEIN, 1960' AMSTELVEEN
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Folkloristische verbroederin_
op geslaagde genootschapsavon
ZANDVOORT - Het sukses van de Genootschapsavond stond
vrijdagavond in het Kulturcel Centrum bij voorbaat alvast. Het was
immers het feest van de verbroedering. De moeilijkheden tussen
folklorevereniging De Wurf en het bestuur van het Kulturcel
Centrum bleken immers voorgoed voorbij. Wurf-voorzitter Steen zei
het erg fijn te vinden met het genootschap Oud-Zandvoort
broederlijk onder dak te zijn in een gebouw waar de schatten van de
Zandvoortse historie ondergebracht moeten worden. Schatten, die
door de totstandkoming van het kultuurhuis nu eindelijk van zolder
kunnen. Verbroedering betekende ook. de aanwezigheid van
Scheveningers en Vlaardingers. Hun beider komst stond zelfs nog
niet vast bij de opmaak van het programmaboekje. „Spontane
medewerking" zo schrijft het genootschap Oud-Zandvoort, „werd
behalve van het genootschap Oud Katwijken De Wurf vermoedelijk
verkregen van Scheveningen en Vlaardingen voorde klederdrachten-
show". Het is dan ook niet verwonderlijk, dat genootschapsvoor-
zitter Chris Wagenaar uit Zandvoort ons na afloop meedeelde „het
geweldig gevonden te hebben vertegenwoordigers in huis te hebben
gehad van een viertal kustgemeenten, waaronder Vlaardingen en
Scheveningen. Volgens de Zandvoortse architekt „water- en
vuurgemeenten" als het om folklore gaat.

De kicderdrachtenshow vormde (en
zal dat morgenavond ook,wantdnzal
om acht uur de genootschapsavond
worden herhaald) de hoofdschotel van
het programma dat voorts films uit
vroegere tijden vermeldde en een
openingswoord door Chris Wagenaar.
Om bij het begin te beginnen, op de
drukbevolkte bloedhete zolder wan-
neer komt hier air-conditioning?)
dankte Chris Wagenaar het gemeente-
bestuur voor deverbouwingvan,zoals
hij het noemde, één van de karakteris-
tieke gebouwen van de Noordbuurt,
tot oudheidskamer en Kultureel
Centrum. In verband hiermee was de
architekt van mening dat de namen P.
Brune en gemeentesekretaris Hoogen-
doorn in gouden letters moeten
worden geschreven, als zijnde de
mannen van heteersteuur.

Karakterbehoud
Maar met een Kultureel Centrum
alleen is Oud-Zandvoort er nog lang
niet, zo werd duidelijk uitdé woorden
van de genootschapsvoorzitter. Wage-
naar pleitte voor de samenstelling van
een plaatselijke monumentenlijst en
zo er geen monumenten zijn, tot
haraktcrbehoud. Als voorbeeld haalde
Wagenaar Katwijk aan waareen stukje
Oud-Katwijk-Zee en Oud-Katwijk-
Rijn is verrezen. Spreker roemde het
genootschap Oud-Katwijk en haar
voorzitter adj. direkteurvan openbare
werken J.P. van Brakel in het
bijzonder, voor de aktiverende rol in
de totstandkoming hiervan. ,;Brakels
onvermoeibare belangstelling voor het
Katwijkse verleden is een bron van
inspiratie voor het totstandkomen van
de niéuw te bouwen omgeving", zo
roemde Wagenaar zijn kollega-voorzit-
ter.

Tevens werd het genootschap Oud
Noordwijk aangehaald. „Onze vrien-
den" zo sprak Wagenaar, „zijn op
dezelfde wijze aktief. Zij hebben een
lijst plus beschrijving van een aantal
bouwwerken geproduceerd, die in
aanmerking komen op gespaard te
blijven en die tevens een aanzet zullen
moeten zijn voor passende nieuw-
bouw".
Al deze aktiviteitcn zijn volgens
Wagenaar voortvloeisels van het
interprovinciaal overleg zoals dat
momenteel door het genootschap Oud
Zandvoort wordt geaktiveerd, en
waaraan wordt deelgenomen door Ons
Bloemendaal, vereniging Oud Heem-
stede-Bennebroek, de Meerhistorie,
Vereniging Oud Haarlem, Oud Leiden,
Oud Valkenburg, Oud Noordwijker-

hout, Rijnsburg, Oud Noordwijk en
Oud Katwijk. :

In Zuid-Holland heeft dit overleg tot
een schrijven aan de betrokken
gemeentebesturen In de brief wordt
respekt gevraagd voor het historische
erfdeel. Binnenkort kan ook het
Zandvoortse kollege een dergelijk
schrijven verwachten, want ook de
Noordhollandse gemeenten worden
aangeschreven. Chris Wagenaar tot
slot: „Laten wij in Zandvoort, dat
toch al in de kronieken van Melis
Stoke anno 1300 vermeld is en o.a. is
getekend door Claes Jansz. Visschier
in 1735 en Roghman in 1660
(grafkapel van Paulus Loot in de
Hervormde kerk)zuinig zijn op dat
kleine beetje uit het verleden.
Laten we redden wat er te redden is en
laten we geen monument meer
verlizen, waaronder ons Groot Bcnt-
veld.

Zeeschuim
Met weemoed moet Chris Wagenaar
later op de avond gekeken hebben
naar de film, die door Anti v. Bakels sr.
voor de oorlog in Zandvoort is
opgenomen. Een kostelijke rolprent,
waarin vele plaatselijk historische
figuren voorkomen zoals Jans de
Kraaij en Janbroer. Op het wittedoek
was de karakteristieke bebouwing,
waarover Wagenaar het in zijn
openingswoord had gehad, nogvolojj
aanwezig. Neem alleelïai het beeld vari
de boulevard, toen nog een geweldige
promenade met zijn monumentale
gebouwen. Niet twee stenen van de
bebouwing die we hierzagen zitten nu
nog op elkaar. En dan du strandtafe-
reeltjes.
Het Zuiderbad, de badkoetsjes, de
boomschuit, alles is verdwenen. Ja,
zelfs de zee is niet meer hetzelfde.
Voortdurend wees Anth. Bakels jr.
tijdens het vertonen van de film op de
omvangrijke schuimvlokken langs de
vloedlijn. Misschien had zijn vader
toen reeds voorgevoeld dat dit schuim
in de loop der tijd in zee zou
verdwijnen. Menige „zeepbel" werd
de gehele film door close in beeld
gebracht Bij een strandwandeling
vliegt het schuim ons nu niet meer om
de oren. Anth. Bakels jr. gaf de
verklaring: Zeevervuiling.
Interessant was ook de andere film op
deze avond. 'Een film van de
KNZHRM over de ontwikkeling van
het reddingswezen langs onze kust De
rolprent heeft de titel „Van strand-
rover tot redder". De redders worden

Ook het melkmeisje ontbrak niet.

in de film gekenschetst als mannen
met zou t water in het bloed.

Klederdrachtshow
De show van klederdrachten vormde
een nieuw onderdeel van de genoot-
schapsavonden zoals die door het
genootschap Oud-Zandvoort worden
georganiseerd: In Zandvoorls dialekt
gaf Wurf-bestuurslid Bob Gansnerccn
verklaring van de door Wurflcdcn
getoonde Zandvoortse dracht. „En
hier hebbc we enkele dames op z'n
zundags. Let op de langkap op het
hoofd, terwijl die andere een korte
kap heb. Die met veul goud is van hoge
komaf. Let speciaal iens op die
oorhangers van tante Jans. Die benne
wel 125joireoud".

Na deze woorden van Bob Gansner
moesten we even denken aan de
Zandvoorter, die we in de pauze in het
belendende café Het Wapen van
Zandvoort" vanachter een tappilsje
tegen enkele Wurf-leden hoorden
opmerken, dat ze maar halve Zand-
voorters waren, omdat ze niet zoals hij
in een echt Zandvoortse bedstee
waren geboren. Tegen tante Jans zou
het dit ongetwijfeld niet hebben
gezegd en evenmin tegen tante Jani
(Keur), die als visloper nacr voren
kwam. Zeker niet met de mijnstok van
de Zandvoortse visafslager zo dicht in
de buurt.

Wat maakt het in feite allemaal uit.
Halve Zandvoorter of hele oftewel
echte Zandvoorter. Een van de
doelstellingen .van het genootschap
.Oud-Zandvoort is immers de bevorde-
ring van de belangstelling voor en de
bestudering van de geschiedenis van
Zandvoort. De klederdracht mag daar
toch zeker ook onder verstaan
worden. Welke persoon er dan in een
oud Zandvoorts kostuum gestoken is,
doet niet ter zake, hoewel' we ons wel
kunnen voorstellen dat een Zand-
voorter in hart en nieren danhet liefst,
een bekende van vroeger als manne-
quin ziet optreden.
Overigens moet die „Zandveurter"
wel beseffen, dat de kleding ook niet
altijd de voor-'oorlogse jaren heeft
meegem aakt. Klederdracht-des-
kundige Kees Varkevisser uit Katwijk
zei het al: „Veel kleding van vroeger is
in de oorlog verloren gegaan. Bij
gebrek aan stof en geld werden in de

, oorlogsvar» de outfelfQstuurns Weertjes
voor de kindertjes gemaakt. Verschei-
dene kostuums zijn dan ook nage-
maakt, maar zelfs dat' wordt een
probleem. Een deelneemster aan de
klederdrachtenshow had tevergeefs
gezocht naar de authentieke stof.
„Allemaal Terlenka" zuchtte ze.

Interessante les
Kees Varkevisser is lid van het
Genootschap Oud-Katwijk en als
klederdrachtdeskundige was hij door
de organisatie uitgenodigd de verschil-
len tussen de verschillende kleder-
drachten aan te tonen. Het werd een
interessante les waaruit onder meer
duidelijk werd dat de grote klep aan de
Zandvoortse visserspet alleen voor-
kwam bij de boerenstand van
Noordwijk. De vissers hadden daar
kleine kleppen. Ook moeten de
Zandvoorters veel last van de wind
hebben gehad, want de kragen op de
verschillende kledingstukken waren
allemaal beduidend hoger dan die op
de kledingstukken van anderr kust-
plaatsbewoners.
Voor de Wurf-lcden had Kees
Varkevisser nog enkele adviezen. Het
was hem opgevallen dat de Zand-
voortse folkloristen het met de
afwerking niet zo nauw namen."Dop
evenals de andere hier aanwezige
groep wat meer aan uw haar. Pas het
aan bij de kap die U draagt". Een
modern montuur op de neus van deze
vrouwen zag Varkevisser evenmin
zitten. Hij stelde deze dames dan ook
de aanschaf voor van een brilletje uit
grootmoeders tijd. En Piot van der
Veld tenslotte, kon het toch niet
maken op schoenen als omroeper te
verscheinen. Holli-blokken of te wel
klompen moesten het uiteraard
worden. :

De opmerking van de klederdracht-
deskundige, dat het hem speet dat
Noordwijk op deze avond niet
aanwezig was, schreeuwde om ophel-
dering, aangezien genootschapsvoor-
zitter Chris Wagenaar het even tevoren
had gehad over onze Noordwijkse
vrienden. Wurf-voorzitter Steen had
voor ons de verklaring: Noordwijk
houdt de klederdracht niet in ere.
Mogelijk is Noordwijk er volgend jaar
wel bij, want Stt-cn wist ook te
vertellen dat oen groep in Noordwijk
aan klederdracht gaat beginnen.

Van Bob Gansner mag het Aan het
slot van de modcshow merkte hij op,
dat men /.ou moeten komen tot een
groter geheel en niet dat ieder voor
zich folklore gaat bedrijven.

Hij slrldc de aanwo/igen voor cons ren
kijkje U- gaan nemen in het door
Wagcnaar al eerder aangekaarte Kal-
wijk-Zt'e on Katwijk-Rijn. „Daar kun t
u /it'ii hoc ony.r voorouders hebben
gewoond, want in dergelijke huisjes
woonden ook de Zandvuortrrs".
Twee kadooljes had Bob (!ansner voor
Zandvoort meegenomen. Het betrof
een door di' heer Vallo \ervaardigd

miniatuur lijkcnwagcntjc, waarin le-
venloze aangespoelde lichamen vroe-
ger vervoerd werden van het strand
naar het lijkenhuïsje. En dan had het
bestuurslid nog een geschenk mecge-
kregen van de familie Keur-Molenaar.
Het was een ingelijste foto van Floris
(De Bokkum) Molenaar en zijn vrouw
Arendje van der Mije. Het, Visko pers-
echtpaar kan men ook in beeldvorm
aantreffen en wel in de tuin van het
Kultureel Centrum.

Een trotse mannequin laat zien
hoeveel onderrokken zij onder haar
kostuum draagt. Het blijken er maar
liefst vijf te zijn.

Tante Jani Keur laat zien in welke
outfit de Zandvoortse vislopers over
het Visserspad van Zandvoort naar
Haarlem liepen. Bob Gansner wijstop
enkele details.

(Adv. Ingcz. Medcd.)

VAN LEDEREN BANKSTELLEN®
Opruiming met goedkeuring van de overdek) van 19 januari t/m 9 februari

De exklusieve verwerking
van twijgsoepel.puur leer
plus de dikke zachte
kussens garanderen
ongekend zitkomfort.
Het donkere solide
hardhout benadrukt de

degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels

patch-work, 3 zits + 2 zits kombinatie.
Normale prijs

2450.-NULEDEREN BANKSTELLEN
uitmuntende kwal
exorbitant lage pr
normpal 2450.
normaal 3695.
normaal 3795.
normaal 4790

teit tegen
zen

NU 1995.-
NU 2995.-
NU 2495.-
NU 3995.-

LEDEREN FAUTEUILS
normaal
normaal
normaal

595.-
1095.-
1B95.-

NU
NU
NU

345.-
795.-

1395.-

Apeldoorn
Europaweg 170. Telefoon (055) - 23 3666.
Scheveningen
Gevers Deynootweg 83 (100 m vanaf het Kurhaus)
Telefoon (0701-553086
BOVENDIEN ZONDAGS GEOPEND van 10 tot 17 uur.
Ook verkrijgbaar bij
Kuik Meubelen B.V. Stationsplein 13-15, Zandvoorl.
Tel.: 02507-6975.:i.. unavr-oara. . « -̂ "»- l f*. . ~̂. .

meubelkeurzitparadijs Sportmg CIub
• *^^ --*r ei

Prijsuitreiking
ZANDVOORT - In restaurant De
Kousenpael v indt vanavond di1 prijs-
uitreiking plaats van de kcrsl-etaiage-
wedstrijd. De jury bestaande uit de
dames C. v.d. Mije-van Arum, L. van
tëlteren-Bakkcr en 13. Roo/.en en de
heren I.S. Dikker, J. Methorst, H.J.
Oonk, J.J. Pas en J. Pieters /.al om
20.15 uur de v i j l 'p r i j swinnaars bekend
maken.

Kinderfilms
ZANDVOORT • Op xaterdagmiddag
21 januari worden in het Cultureel
Centrum weer twee kindcrvoorslel-
tingen gegeven. Hel begint om 2.30 en
om 4 uur, de miree bedraagt f 2,--. Kr
worden andere f i lms gedraaid als de
vorige keer, tekenf i lms, Laurel en
Hiirdy en/.. Kinderen van alle l ee f l i j -
den / i jn welkom, maar als het kan wel
even van tevoren boeken, want hel
wordt weer s tampvol! Reserveren
k u n t u op woensdag, donderdag en
vri jdagmiddag lussen twee en v i j l ' u u r ,
of telefonisch onder nummer
02507-692-1.

Uw advertentie is welkom
maar onze handelsdrukkerij
boekdruk en offset
vervaardigt ook graag
uw drukwerk !

Mi) b*tt*d« *• tor? fr

Handelsdrukkerij b.v.

ZANDVOORT - Aan hel. jaarl i jkse
.oernooi van de Sporting Club
Zandvoort, dal zondag voor de elfde
maal in de Pe l l ikaanha l werd gchou-
:iiMi werd deelgenomen door (i l
koppels. Na acht uur spannend
Dadminlon kwamen de volgende
nekerwimiaars naar voren: dames
dubbe l : l Stobbelaar 'Balli-dux: 2.
G r o e n e n d i j k Booij tnan: 3 .
Hracke Minks .

Heren dubbel: 1. Plevier /Kuin: 2.
Boukcs van der N u l f t : ,'J. Leijenborst

.Dröse: C.emengd dubbel: 1. Bonset
Houkes; 2. Hooijman Ypcnburg: 3.
Keixer Kuitr. 1. Stobbelaar Dröse.

Iedereen
zal het beamen

geen winst
zonder reclame

Herenkapsalon
ZANDVOORT - In hel wi t ikelcen-
Irum van Nieuw-Noord is sinds kort
weer een lierenkapsalon ge\esli»d. In
de onlangs u i tgebre ide drogislcr i j -
pa r fumer ie van Ton Cioussens js
behalve een postagentschap nu ook
een berenkapsi lon ondergebracht ,
/.alcrdag opende (ioosscns el / i jn
afdel ing, l' k u n t er terecht op de
openingsti jden van de winkel .

Nachtuil
Zaterdag 21 januari : 20.00 lot 21.00
uur : Disco voor leden voor de leeftijd
van 16 tot 30 jaar, toegang f l,-;
20.00 tol 21.00 uur: disco voor de
leeft i jd van l - l lot 16 jaar, toegang
f l,-.
Zondag 22 januar i : M.00 tot 18.00
uur: Disco voor leden voor de leeftijd
van 16 tol 30 jaar, toegang l' 0,50;
l 1.00 lol 18.00 u u r : disco voor de
leef t i jd van M lol 16 jaar, loegang
f 0.50.
Maandag 23 januari : 20.00 tot 22.00
uur : Dansavond voor de leeft i jd van
16 tot 30 jaar, toegang vcxir leden
l' 1.-, toegang voor niet leden f 1,50.
Dinsdag 21 januar i : 19.30 tot 23.00
uur: Klaverjassen voor di> leef t i jd van
'6 tol 30 jaar. toegang f 1.--.
Woensdag 25 j a n u a r i : 16.00 tol 18.00
uur: Seholieren-Café voor de leeftijd
van l l tot 30 jaar. toegang gratis:
19.30 lot 23.00 uur : Disco /onder
bier voor de l ee f t i jd van l l tol 30 jaar,
loegang gratis.
Donderdag 26 januar i : 20.00 lol
23.00 u u r : Doka groep voor de l e e f t i j d
van l l tot 30 jaar. toegang gratis.
Vrijdag 17 j a n u a r i 16.00 lot 18.00
uur : scholieren café v c x > r de l e e f t i j d
v a n l l tol 30 jaar. toegang g ra t i s .
Voor i n l i c h t i n g e n : ..De Narhtui l" ,
l . inaeusslraat 6. Zandt oort. tel. 7161.
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De H deze week
1$ keer d koopkracht!

GOEI E
MORGEN

DA'S
GOEDKOOP!

ongensondergoed van 100% katoen.
In 4 kleuren. Maten 104-164.

Korteen lange nachthmnden T-shirt 5.25/5.75
Ruime keuze m modeu-.':: en oessins.

NU VANAF |Q.
Dusters in diverse kwaliteiten o.a.
velours en acryl. Leuke modellen.

NU VANAF 3Q-
Zolang de voorraad strekt.

N ALLE MATEN
Slipjes 3.50/3.75 JPftCA

NU ALLE MATEN 2?°

Datnesondergoed van bedrukt
helanca. Diverse kleuren. Maten
38-48.
Spencer 6.75

Beha's. Voorgevormd of niet voor-
gevormd. A en B cups. In wit, skin
en zwart. Maten 70-85.5.75

Gedessineerde helanca heren-
slipjes, allerlei kleuren, maten

NU
Zolang de voorraad strekt,

1
"

NU2;

NÜ5.
Zolang de voorraad strekt.

Broekje 3.75

Dus samen:

NU 2
VOOR

Geldig t/m 25 januari.

Hoeslakens, in veel fijne kleurechte
kleuren. Krimpvrij.
I-Pers. (80/90 K 190 cm) 17.75/18.75
2-Pers. (120/130 x 190 cm) 22.75/23.75
extra breed (140 x 200 cm) 25.75

ELK 2e HOESLAKEN
4; GOEDKOPER

^-zSf^
Geldig t/m 25 januari.

Machinewasbarejumperwol.Zuiver
scheerwol, véél kleuren. Bol van
50 gram 2.75

NU 5
VOOR10

.Oersterke basketbalschoenen en
lage sportschoenen van canvas.
Verende binnenzool. Maten 25-45
6.75 t/m 10.75 nu 5.- t/m 9.-

Litteltois: sterke miniatuur-auto's in
vele modellen. Alles er op en er
aan. Van 1.75 nu 1.50 en van 2.25 nu 2.-

Eénmalige aanbieding! Afwisbaar
voorgelijmd behang. Keuze uit
strepen, klassieke medaillons en
moderne dessins. Breedte 53 cm,
per rol van 9 meter 9.75.

Reactor automatisch koffiezet-
apparaat. Goed voor 2 -13 heerlijke
kopjes koffie. Met kan en filter.
KEMA-Keur, dus veilig. 80.-

Hemax-O-Matic. Het wasmiddel
voor elke grote was. Met water-
ontharder. Laag schuimend, veilig
voor elke wasmachine. Normaal
2 kg 4.75

Altijd makkelijk als er veel visite
is, zo'n houten klapstoel. Blank
gelakt of donkerbruin gebeitst.
Normaal 22.75

NU
VANAFS NU

VANAF1?° NU6 NU
Geldig t/m 25 januari. Geldig t/m 25 januari. Zolang de voorraad strekt.

^KOMBINEERiJ
Dames blouses. In allerlei
kwaliteiten. Uni, gestreept of
gedessineerd.

KLM-koffertje. Handig om veel in
op te bergen. Ideaal voor school of
werk. Diverse kleuren 11.75

50.000 Uni en fantasie overhemden.
Keuze uit heel veel kleuren en.
dessins.Normaal of iets afgeslankt.
19.75/24.75/29.75

BLOUSES
NU VANAF

Geldig t/m 25 januari.

MOOIMAKERS!,
WK-i i i i i ü i J_ i.i»^

In onze cosmetische afdeling
lipsticks: diverse '
kleuren

NU10 NU
VANAF15

Rokken. Vele kwaliteiten. Korte of
lange modellen. In uni kleuren dus
mooi te kombineren.

ROKKEN
NU VANAF 20?

Dus duurder! Profiteer nu nog van
deze unieke aanbieding!
Donsdekbed. 65% dons/35% kleine
veertjes. Goedgekeurd door Ned.
Ver. van Huisvrouwen
I-Pers, ca.
1050 gram: 230.-

nagellak: goed te
kombineren met lipsticks

Mij

Geldig t/m 25 januari. Zolang de voorraad strekt. Zolang de voorraad strekt.

2-Pers.ca.
1550 gram: 350.-

Geldig t/m 25 januari zolang de
voorraad strekt.

200
NU 300.

Eau de Toilette Musk,
en diverse doosjes
zeep plus eau de Toilette <QFf

Eau de Parfum mMm

3 6 Fraai gedecoreerde porseleinen
kop en schotels in doos. Normaal
11.50

Zolang de voorraad strekt.

Bijous met 30% tot
50% korting!
Zolang de voorraad strekt.

NU10
De öcedkccp$te week van 197§ begint dondeitiag

Geldig t/m 25 januari.

HEMA
19 januari.

Voor Stijlvolle en
exclusieve

wandbekleding
bel eerst 02507-2206
SCHILDERSBEDRIJF

C. J. Paap
Hofdijkstraat 24, Zandvoort

Karl Grannetia
Verzekeringen
Adviesburo

• Hypotheken (tot 125%)
• Financieringen
• Spaarcertificaten
• Alle verzekeringen

Mr Troolslrastraiit «lid Zdmlvomi
Telefoon 02507 21 50

Voor de V W-Pa ss a t zoeken wij kritische comfortgenieters

Volkswagens zi|n
voordelig in ondci houd.

l kecr'pi?! 7.500 kin
olie v t > i vt'isen.

l k,'p, pni 15.000 km
service beur l mrt Diuynose

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!

De 3 uitvoeringen van de VW-Passat zijn alle
•even mooi en luxueus uitgevoerd. Vandaar dat
we ons speciaal richten tot "verwende" mensen,
oftewel mensen die heel wat gewend zijn.
Maar afgezien van de pure luxe zijn vooral het
practische comfort, de perfecte techniek en de
verrassende zuinigheid, eigenschappen waar-

door deze voorwielaandrijvers zo populair
geworden zijn. De Passat Limousine als zuiver

representatieve auto, de Passat Comfort met zijn extra
grote achterdeur en tot slot de Passat Variant met zijn grote

bagageruimte.

Kom dus gauw kennismaken bij:

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT • Tel. 02507 - 45 65
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Zandvoortmeeowen ondanks
overwinning
ZANDVOORT - Als Frans de Vlieger geweten had wat de gevolgen
van zijn harde aktie zouden zijn, dan hij zich ongetwijfeld twee
minuten voor tijd ingehouden. Uitgerekend de man, die in het
verleden de Zandvoortmeeuwenkleuren in de eerste klas heeft
verdedigd, vormde de inleiding; voor de winnende treffer van
Zandvoortmeeuwen, hetgeen betekende dat de Koninklijke HFC
was uitgebekerd. Twee minuten voor tijd konden de Haarlemmers
nog tevreden zijn met de 1-1 stand, aangezien de ploeg aan een
gelijkspel voldoende had om door te kunnen bekeren in de volgende
ronde. Nu was HBC de lachende derde. De volgende ronde was voor
Zandvoortmeeuwen vrij uitzichtsloos, aangezien de meeuwen dan
met vier doelpunten verschil hadden moeten winnen. •-•
In poule 15.van het distrikt west l eindigde Zandvoortmeetiwen met vijl'
heeft Zandvoortmeeuwen deze beker- punten op een gedeelde eerste plaats
ronde geen viiederlaag geleden.' Met met HBC, dat echter een beter
drie gelijke spelen en één overwinning doelpuntengcmiddelde lire f l en der-
kwamen de ZandVporters uit de strijd, halve verder gaat.
De ontmoetingen- met DIO, De Die vier doelpunten verschil heeft er
Kennemers en HBC eindigden gelijk, voor Zandvoortmeeuwen niet inge-
terwijl de enige zege zondag in de zetcn, maar een ruimere marge had
laatste wedstrijd werd behaald op de men toch wel verdiend. Tot tweemaal
Koninklijke HFC. In poule 15 toe werd Zandvoortmeeuwen een

ebekerd
strafschop onthouden. Oe tweede

•he l f t was vijfentwiiiü|! minu ten oud
toen Engel Koper op de rand van het
slral'schopgebied een kansr i jke positie
had veroverd. Helaas voorde bebaarde
middenvelder werd de voor hem
bedoelde dieptepass door een verde-
diger niet de hand gestopt. Terecht gaf
de arbiter een vrije trap. Aalderl
Stobbelaar schaarde zich achter de bal
'en hij richtte de bal langs de muur op
de inlopende Richard Kerkman. Voor
Richard echter kon uithalen werd hij
gevloerd. De arbiter xag er geen
strafschop in.
Evenmin wees hij naarde ell'mcterstip
toen in de slotfase Ake Grootveld in
het omstreden gebied naar de grasmat

Aaldert Koper rn doelman Johan
Pellerin staan er verslagen bij, nadat de
door Koos Jochemus genomen hoek-
schop regelrecht in het doel is
gedraaid. .

werd gewerkt. Toch /ou Ake ud de
luttele minuten die restten nog een
aandeel krijgen in de winnende treffer.

Op de l inke rv leuge l werd de door-
gebroken Chris .Jongbloed door Frans
de Vlieger neergelegd. Net builen de
witte l i jn nam Ake Grootveld de vrije
trap. Het werd een /acht hoogballetje
in de doelmond. Hichard Kerkman,
Aaldert Stobbelaar en WIm van
Staveren waren ter plekke, maar hot
was u i te inde l i jk de HFC'er Schutter
die de bal hel laatst aanraakte voor
deze achter y.ijn eigen doelman Wouter
Meeuwis verdween.

Twee veranderingen had trainer
Richard Bruijnzeel de tweede he l f t in
het team aangebracht. Ed Vasten-
houw die de plaats innam van Keus
Bruin (hi j is er volgende week weer bij)'
werd in de rust vervangen door Alex
Hcezemans, terwijl het laatste kwar-
tier Piet Keur binnen de lijnen kwam
voor Aaldert Koper, die de defensieve

, taak van Teun Vastenhouw had
overgenomen. Ook zondag is Teun er

legen Zaandijk nog niet hij, daar hij
voor twee weken geschorst is.
Het Haarlemse doelpunt val t de
X.andvoortse defensie niet te verwij-
ten. Op rechts was Koos Jochemus nu
eenmaal in de twintigste minuu t
fortuinlijk met zijn hoekschop. De bal
draaide regelrecht de goal in en bij
dergelijke inswingers is er altijd wel
een aanvaller «die de doelman, in df.
geval Johan Pellerin, op het juiste
moment een duwtje de verkeerde kant
opgeeft. Nog voor rust had .Aaldert
Stobbclaar de kansen voor beide
k-ams weer gelijk gemaakt.
Zondag ontmoet Zandvoortmeeuwen
op eigen terrein het in 3B laagst
geplaatste Zaandijk. Voor Zandvoorl-
meeuwcn zijn de inhaalwedstrijden
voor de kompetitie niet ongunstig
verlopen. Zowel QSC als Stromvogels
verloren een punt op Zandvoorl-
meeuwen door het gelijke spel tegen
respektievelijk TYBB (1-1) en HBC
(0-0). De derde inhaalwedstrijd werd
gespeeld door GVO en WSV '30. Deze
ontmoeting einidgde eveneens met
een gelijke stand; 1-1.

Wim van
Staveren (rechts) hoeft er niets meer
aan te donn. Schutter van HFC heeft
de bal in eigen doel gewerkt. Op de
valreep won Zandvoortmecuwcn hier-
door de wedstrijd.

Zandvoortse karateka's
zien toekomst zonnig in

ZandvQort '75 tegen
Velsen goed op schot

TJ.-JAtiM.'. ',-~--±r-~<~' A-^^g^tt; \ Jf^

Ondanks de handicap dat Zand-
voort'75 door vakantie en
blessures niet over een vijftal
kernspelers kon beschik en
.wist en toch een verdiende

3-1 overwinning
behalen.

op Velsen' te
met het slaken van hun wedstrijd, is
Z'75 nu op een gedeelde 3e plaats
gekomen.

ZANDVOORT - De jonge en
snel groeiende Zandvoortse
karatevereniging „Academy
for Asian Fighting Arts" is er
van overtuigd, dat het karate
in Zandvoort een belangrijke
rol zal gaan vervullen in onze
nationale Budo wereld. Op 21
januari zullen er 5 beoefe-
naars, t.w. A. Schulte, G.
Schulte en G. Poots, N. Waerts
en F. Geerman van deze
plaatselijke vereniging deel-
nemen aan het kampioen-
schap van Nederland in alle
categorieën, en in de indivi-
duele gewichtsklassen.»

Het doel van het deelnemen aan
deze kampioenschappen is welis-
waar niet het winnen van de
nationale titel, maar primair is het
zaak om wedstrijdervaring op te
doen. Het doel vade vereniging is n.l.
om in september, wanneer de
nationale team kampioenschappen
gehouden worden in de prijzen te
vallen. Deze nationale kampioen-
schappen individueel maken deel uit
van een aantal voorbereidings-
wedstrijden welke op 7 januari j.l.
werden ingezet met de deelname

aan het districtskampioenschap.
Toen traden er drie leden van de
Academy in het strijdper, t.w. Dhr. G.
Schulte, A. Schulte en G. Poots. Door
hun opvallende manier van vechten

•zijn zij toen niet in de prijzen gevallen.
Niet omdat zij niet in staat waren hun
tegenstanders te raken, maar juist
omdat zij gewend waren hun tegen-
stander te raken. Dit werd hen niet in
dank afgenomen. Integendeel Ger
Schulte kreeg tot driemaal toe een
Hansoku (Chui) (Diskwalificatie) om-
dat hij zijn tegenstanders (op welis-
waar beheerste wijze) op de hoofden
raakte- Ditzelfde kan gezegd worder
van' beide andere karateka's.
Ondanks dit houdt de bewerkelijke

VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag • • • • • • . . -
SVIJl-Zandy.ifi. l -. ' 1-0
B-ju n. ;

Zandv.m. 1-B'wijk l 0-4
Zandv.m. 2-DCO 3 3-1
C-jün.:
SVIJl-Zandv.m. l 1-3
Zandv.m. 2-Haarlm 3 1-2
Zandv.m. 3-Sp.woudë 25-0
Schalkwijk 4-Zandv.m. 4 4-1
NAS4-Zandvoortm. 5 3-1

Zondag •
KNVB bekerwedstrijd:
Zandv.m. I-Kon. HFC l 2-1
HBCpoulcwinnaar)
Kompetitie:
Rippcrda 2-Zandv.m. 2 0-3
Zandv.m. 3-Sp.woude. 2 3-3
Velscn ö-Zandvim.'4 ' '3-1
Zandv.m. 5-DEM 5 0-Q
Zandv.m. 6-Kon. HFC 7 8-0
Zandv.m. 8-Sp.wöude 8 1-2
Zandv.m. 9-Kon. HFC 9 1-1
ADO'20 23-Zandv.m. 10 4-4
Sp.woudcl2-Zandv.m. 11 '1-1
A-jun.
Hoofddorp 1-Zandv.m. l 1-3

ZANDVOORT'7 5
Zaterdag
Zandv.'751-Velseii l 3-1
ODIN3-Zandv.'752 4-3
VEW5-Zandv.3 0-1
Zandv. '75<l-VVRA5 4-0
ODIN12-Zandv. '755 8-0
Zandv. '75 6-SIZO 11 0-3
•SÏZo A2-Zandv. '75 Al 1-3

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag
tn.a. Hoofd. 1-Zvm. l 8-6
Umond 2-Zvm. 2 8--5
j-p.KIC 1-Zvm. l . .1.1-6

Zondag
d,j. TYBB 1-Zvm. l 7-18
j.a. BSM 1-Zvm. l 9-21
m.w. KIC2-Zvm. l 7-3
•j.w. Bunkert 1-Zvm. l 5-5

Zandvoort'75 begon met een zwaar
offensief op de Velser-veste en had in
de eerste 10 minuten reeds alle
gelegenheid om afstand van Velsen te
nemen. In eerste instantie schoot
Raymond Keuning traditioneel de bal
tegen de lat, een inzet van Keuning
werd onbereikbaar voor de Velser
doelman nog juist door een verdediger
van de doellijn getrapt en kort hierop
kon Keuning na een solo niet de
Velsen-goalie omspelen. Keuning gaf
echter de moed niet op en kwam
wederom voor het Velser-doel. De
Velser verdediging moest aan de
noodrem trekken, resultaat straf-

;schop. De stand bleef echter 0-0 daar
Ruut Krijgsman de elf-metertrap niet
in winst wist om te zetten door de bal
tegen de paal te schieten. Ook een
harde inzet van Bart Chouffour had
geen resultaat.

Velsen kwam hierna iets meer in de
aanval doch de Zandvoortse verdedi-
ging, die het deze middag zonder de
routiniers Jan Swart en Fred Keur
moest stellen, kon het vrij aardig
klaren. Na 20 minuten kreeg Keuning

"de1 bal op de rechtervleugel toege-
'speeld, Keuning lanceerde de bal voor
de doelmond doch tot ieders verba-
zing ging het leder over de handen van
de. doelman netwaarts 1-0. Direkt
daarop schoot Keuning wederom de
bal tegen de lat. Toch kwam Velsen
nog voor de rust langszij (oen
Bruggekamp een verdedigingsfout
afstrafte door de bal over doelman
Piet Rceuwijk in het doel te
deponeren
Ook na ;de thee ging Z'75 weer in de
aanval en weer stond het houtwerk
doelpunten in de weg. Rechtsback
Frank Nijman begon, evenals vorige
week tegen S.M.S., wederom aan een
solo langs de lijn. Zijn voorzet werd
door Dirk Koper ineens verzilverd 2-1.
Er volgde hierna een vrij gelijk
opgaande strijd die aan beide kanten
niets opleverde. Halverwege 'deze
tweede helft kwam Zandvoorts derde
treffer uit vrije trap. De bal werd door
Joop Paap in de muur van spelers
geschoten en kwam via de paal
ui teindel i jk voor de voeten van Koper
die met 3-1 de zege veilig stelde. Toch
kwam Wlsen nog tweemaal goud
terug, doch de goed uitgelopen Piet
Rtouwijk wist beide "keren de Velser
Spits Jos Stam hel scoren te belellen.
Korl voor lijd wist Dirk Koper nog
eens de bal via een corner van Paap
tegen de paal lo schielen. Door dit
resultaat en mede door dal de
stralkommissie van de K.N.V.B. al'd.
Haarlem K.I.C. en Telel'onia beide 2
vrrliespunlen heeft toegekend i.v.b.

Titel kan Lions nog
nauwelijks ontgaan
ZANDVOORT - Na afsluiting van de
eerste ' .helft van de kompetitie heeft
Lions zich aan de top van de ranglijst
een zodanige positie veroverd, dat het
vreemd moet lopen wil het kampioen-
schap haar nog ontgaan.

Afgelopen zaterdag werd in Hillegom
kpnkurrent SPO duide l i jk teruggewe-
zen naar de 2e positie.
Lions moest echter eerst «en helft
laten passeren alvorens er bressen in de
verdediging van SDO geschoten
konden worden.
De aanvallen van de Leeuwen hadden
vooreerst weinig rendement en SDO
zag kans door een cffekt ief spelletje
steeds in de buur t van Lions te blijven.
De scheidsrechters fiolen /.eer snel

voor persoonlijke fouten in de
beginfase en Lions liet zich terecht
niet verleiden tot lichamelijk kontakt,
maar het temperde uiteraard het
voluit spelen. Via 8-0, 12-17 naar een
lage 21-23 ruststand.
Do tweede hel f t stond in het loken van
de Leeuwen. Lions bleek nu in staat
een ruime afstand van de Hillegom-
nu-rs te kunnen nemen, en een positief
element hierbij was. dat coach Rene
de Vries zijn hele team kon :::zetten.
Via aardige kombinatics werd het
26-37, 36-54 en een eindstand van
49-62.

IVlarco Termes doet een scorings-
poging voor Lions, terwijl Pim Schön
(22) klaar staat voor de eventuele
rebound.

vorm, waaraan
voorkeur geeft

de vereniging de
boven het dyna-

ABO-kursus
ZANDVOORT - In overleg met de
provinciale sportraad Noord Holland
start de sportraad Zandvoort op 20
januari wederom een ABO-cursus
(Algemene Basis Opleiding). De curus
bestaat uit derlien lesavonden in het
Gemeenschapshuis. De interesse voor
deze cursus mag met 22 deelnemers
verheugend worden genoemd. Deze
sporters zijn afkomstig van de
volgende verenigingen: Zandvoortse
Reddingsbrigade, Zeeschuimers,
Zandvoortmeeuwen voetbal en
handbal, basketbalvereniging De
Lions en badmintonclub Lotus.

programma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
zaterdag
Zandv.m. 1-S.V.B. l 14.30u.
B-junioren:
St. vogels 1-Zandv.m, l 14.00u.
Sp.woude 2-Zandv.m. 2 14.00 u.
C-Junioren:
Zandv.m: 1-V.S.V. l 14.00 u.
Zandv.m. 3-Concordia 2 M.OOu.
Haarlem 6-Zandv.m. 4 12.00u.
S.C.W. 3-Zandv.m. 5 15.15 u.

Zondag
Zandv.m.-Zaandijk 14.30u.
Zandvoortm. 2-D.C.O. 2 10.00 u.
T.H.B. 2-Zandv.m.3 12.00 u.
Beverw. 4-Zandv.m. 5 12.00 u.
D.C.O. 7-Zandv.m. 6 9.30 u.
D.I.O.S. 7-Zandv.m. 7 14.30 u.
Velsen 10-Zandv.m. 8 l 1.30 u.
T.Y.B.B. 10-Zandv.m. 9 12.12u.
Zandv.m. 10-D.S.S. 12 12.00 u.
Zandv.m. 11-O.G. 13 12.00 u.
A-junioren:
Zandv.m. 1-T.H.B. l 9.45u.

ZANDVOORT'75
Zaterdag
KICl-Zandv. '751 11.30 u.
Zandv.'75 2-SIZO 5 12.00 u.
Hillegom 2-Zandv. '75 3 12.00 u.
Kenni'merland 8-Zandv. 4 12.00 u.
Zandvoort '75 5-DSC'74 7 l 2.00u.
Zandv. 6-ODIN 13 11.30 u.
Zandv. A 1-ODINA3 12.00 u.
Zandv. Bl-VVH BI l l . O O u .

H A N D B A L
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag
d.s/Tonegido 1-Zvm.l 13.00u.
h.s. GVOl-Zvrn l M . t S u .
d.j. Umondl-Zvm.l 16.10u.
h.j. Kui l Speed 1-Zvm. l 9.00 u.
j.a. Umond 1-Zvm. l I G . I S u .
m.p. Bunker t 1-Zvm. l 16.00 u.
j.p. Wijk aan Zee 1-Zvm.l l l .OOu.
m.w. Blinker! 2-Zvrn. l l 1.10 u.
j.w. BSM 1-Zvm. 1 11.25u.

misch bewegen van de karateka's
elders, de verwachtingen hoog
gespannen en is men ervan overtuigd
dat dit zeker in de toekomst zijn
vruchten zal gaan afwerpen.
Momenteel wordt er op de maan-
dagavond in de v.d. Pagéehal te
Zandvoort hard getraind. Sinds de
vereniging in de v.d. Pagéeehal traint
is het aantal leden sterk toegenomen
en stijgt nog steeds. Tot op heden
heeft het bestuur besloten geen
ledenstop af te kondigen, doch Ie
wachten op de ontwikkel ingen dip
gaande zijn met de gemeente, zoals
ook de mondeling gemaakte afspra-
ken met de gemeente af te wachten.
De nationale kampioenschappen
vinden plaats in de Sporthal Zuid in
Amsterdam en de aanvang is om
14.00 uur. Voor nadere inl icht ingen
kan men bellen met de heer G.
Poots, tel. 02507-4710 of één van
de trainingsavonden bezoeken in de
Agalha-kleuterschool.

Bridgeclub
ZANDVOORT - De vijfde en laatste
wedstrijd van de tweede kompetitie
zit er bij de Zandvoortste Bridgeclub
weer op. Na het opmaken van de
eindstand kunnen de volgende promo-
lies en degradaties worden genoteerd:
A-lijn: 1. Mv. De Leeuw-Hr. Braun.
Degradatie naae de B-lijn: Hr. De
Leeuw-Reijer en Hr. Berrier-Wanna.
B-lijn: Promotie naar de A-lijn: Fam.
Heidoorn; Hr. Kiewiet-Klomp; ds.
Stor-Valloo. Degradatie naar de C-lijn: l
Ds. v.d. Busken-Sielckcn; Ds. Bos-
Schoutun.
C-lijn: Promotie naar de B-lijn: Fam.
Coops; Hr. Stor-De Wit. Degradatie
naar de D-lijn: Ds. v.d. Bcrg-Kiewiet;
Ds. Den Belder-Strijder.
D-lijn: Promotie naar de C-lijn: Fam.
Paardebak; Ds. Menks-Roest; Mw.
Sleger-Hr. v.d. Laan.

Geslaagd
ZANDVOORT - Aan het Centraal
Instituut voor de Opleiding van
Sportleiders te Overveen slaagde voor
het examen Rijksgediplomeerd Sport-
leideronze plaatsgenoot Joop Boukes.

Zeeschuimers zwommen
zich in de prijzen
ZANDVOORT - Twaalf eerste- zes
tweede en zes derde prijzen, dat was
het resultaat voor de Zeeschuimers in
een 3-kamp, welke afgelopen zondag
door de zwemver. Njord '59 uit
Haarlem in sportfondsenbad De
Duinpan was georganiseerd. Behalve
De Zeeschuimer on Njord '59 deed
ook V.Z.V. uit Velsen mee.
Voor de goede resultaten zorgden:
Annete ter Heyden: lx eerste 100 m.
schoolslag m.o. 10 jaar; Rudi Heer-
oma: 2x eerste 100 m. schoolslag en
50 m. vrije slag j.o. 10 jaar. Tonja v.d.
Heuvel: 2x eerste en lx maal tweede
resp. op 2x100 vr i j en 100 m.
schoolslag; Sonja Honnef: 2x tweede

resp. op 100 m. vrij en 100 m.
schoolslag; Karin v.d. Berg: 3x derde ,
op resp. 100 vrij, 100 rug en 100
schoolslag; Roy Warmerdam: 2x "
eerste op 100 vrij en 100 rugslag j.o. ,
14 j.; Fernando Heeroma: lx tweede •
en lx derde op 100 m. vrij en 100 m.
schoolslag; Thomas Pennekamp: lx
derde op de 100 m. schoolslag;
Baquita Koning: 2x eerste resp. op
100 m. rug en 100 m. vrije si. m.o. 14 •
j.; Amand Hekkers: lx eerste en 2x ;
tweede op 100 vrij, 100 schoolslag en ..
100 rug o.l6j.; Ellie Bol: lx derde op •
dé 100 m. vrije slag dames; Carry ;
Wessendorp: 2x eerste resp. op 100 m.
vr i jen 100m. rugsl.dames.

(Adv. IngLV.. Molal.)

N

Goede
verlichting vraagt

goede
vóór-

lichting
Kom naar
de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak.
Licht voor lezen of werken
stelt andere eisen dan sfeer-
verlichting. Bovendien draagt
de vormgeving van de lampen
sterk bij aan de stijl van uw
interieur. De Dijkstra hcht-
adviseurs weten hier alles van
en helpen u graag bij uw
keuze. Hun jarenlange
ervaring en onze enorme keuze
garanderen u een advies dat
met uw wensen en budget
overeenkomt. Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

DIJKSTRA
LAMPEN

Amsterdam • Weteringschans 84a • tel (020) 263510
Don Haag - Stationsweg 10? - tel. (070) 882478

Heemstede - Cruquiusweg 37 • tel. (023) 289980
Dageliiks.ook 's zaterdags geopend van 9 - 17.30 uur.
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BIJ BOLLE - ECHT UITVERKOOP

NOTENH VOLTAIRES MET GEST. KUIF. DIV. KLEUREN 1e
KWAL. STOF VAN 795,- voor 625 -

SECRÉTAIRES. DIV. HOUTSOORTEN v.a. 395.-
NOTEN BOEKENKAST VAN 395.- VOOR 255.-
NOTEN HOEKKAST VAN 385 - VOOR 255.-
NOTENTELEF KASTJE VAN 310.- VOOR 195-
NOTEN WIJNTAFEL VAN 60 - VOOR 34-
EIKEN BUIKKASTJE VAN 295- VOOR 169-
NOTEN SALONTAFEL VAN 520 - VOOR 395 -
MAHONIE SALONTAFEL VAN 395.- VOOR 295 -

VERDER ONZE BEKENDE ENORM UITGEBREIDE SORTE-
RING KLASSIEKE MEUBELEN, W.O.

ZILVER- EN PORSELEIN-VITRINEKASTEN, EETHOEKEN,
LADEN- EN BERGKASTEN, MIMISETS, ZUILEN, LECTUUR-
BAKKEN, BIJZET- TELEFOON- en WIJNTAFELS enz. enz, IN
WORTELNOTEN, NOTEN, MAHONIE en EIKENHOUT van 1e
KLAS FABRIKAAT

ENORME KOOPJES IN:
VERLICHTING, SPIEGELS, CONSOLES, SCHILDERIJEN, ZUI-
VER TIN HANDWERK, KOPER, KRISTAL, PORSELEIN enz.

!H DE AFDELING WONINGTEXTIEL
6100 M, MËUBESJEKLEDING
30 SOORTEN GOBELIN v.a 18.90 p.m.
RIBCORD150 br. v.a 16.90 p.m.
DRALON VELOURS van 66.- voor 29.50
STREEPVELOURS van 56.- VOOR 24.00
WOLLEN MOHAIR van 90.- VOOR 49.00
ZWARE MOKETTE van 98.- VOOR 46.00
EPINGLE VAN 60.- VOOR 29.50
28 SOORTEN VELVET van 48.- VOOR 29.75
32 SOORTEN HANDWEEF VANAF 16.90
EN TIENTALLEN ANDERE SOORTEN
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS.
500 SOORTEN MEUBEL- E.A. FRANJES

9400 M, GORDIJNVELOURS
PRIMA KWAL. VEEL KLEUREN V.A 19.90
DRALON VELOURS 130 br. VAN 46.- VOOR 23.90
GROTE COUPONS 15.-p.m.
COUPONS 2 tot 4 m. v.a 10.- p.m.

f2000 M. GORDIJNSTOFFEN
W.O. SATIJN, CRETONNE, DAMAST, DOBBY, ENGELS LIN-
NEN, DRALON, SHANTUNG, MATTING, enz. in GEBLOEMDE-
, EFFEN- en GERUITE DESSINS vanaf 4.95 per meter

HONDERDEN FRAAIE ECHTE

PERZISCHE VLOER- EN TAFEL

KLEDEN EK LOPERS

ZEER STERK AFGEPRIJSD!

KOM KIJKER - BIJ BOLLE
BiJ BOLLE - VRIJ ENTREE
ZIJLSTRAAT 83 b/d GR. MARKT HAARLEM

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen t unnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voer uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws

IMHW

Huurd«Tap1n«tt«bïjons
. D»T«PÏn<itt« l*-nnl«uw«llchtt«wicht

> difiprainlfl*r.Hi«mM*luntuz«nuw'-.,
»£tiwUt'«n iMubëta iroh*t raMtwién
. W« iMbten «f ««n siMictaMstt ; •

«lnl«ln<»nldtt«l«nvoorubr

Drogisten] Bouwman
Oranjestraat 7, Telefoon 02507-2327

Zandvoort

Solide aluminium trappen met
aluminium plateau

3 treden van 48,00, voor 39,95
4 treden van 52,50, voor 45,00
Streden van 61,50, voor 49,50
6 treden van 79,50, voor 67,50
7 treden van 110,00, voor 85,00
Streden van 145,00, voor 119,00 '

Deze trappen met DIN-keurl

J. H. Vermeijs
Haltestraat 1 - Zandvoort

Telefoon 52 04

BV

SPECIALE AANBIEDING

KREIDLER SUPER
COCKPITT
kleur zilver, 2665,- nu..

KREIDLER SUPER
STAR
kleur orange 2798,- nu .

SPARTALUCKY
kleur bruin 1089,-nu...

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE

f

UOPRf)
22 samenwerkende
fietsenmakers HI n h

Haltestraat 18,
Zandvoort,
tel 4499

AUTOBEDRIJF

IZANDVOORTI
Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19 00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Bovag garantie's

Fiat-service
Lancia-service

Autobianchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

p»

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

8 WASSEN 5 kilo ........... 4f 73

STOMEN b. v. PANTALON. Jf Sb

STOMEN b.v. JAPON 4,95

LENT's
OCCASIONS

LAKENPAKKETwasserij
;Snel, Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel 4417.

1977:
Opel Kadett City, brilliant rood

Vauxhall Chevette L, rood
Opel Commodore automatic

De Dr. Joshua Bierer Stichting
Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort

vraagt voor spoedige indiensttreding
een

ASSISTENT(E)
voor de koffiekeuken annex eetzaal m
full-time dienst met onregelmatige
werktijden, ook m de weekends.

Sollicitaties richten aan de heer
G W Lammers, Tel 02507-4941

1976:
Opel Ascona 16SL, met groen

Opel Kadett City, signaal blauw
Fiat 127 Special, groen

1975:
Opel Kadett Special, geel

Vauxhall Viva Special, oker geel
Austin Allegro 1300, geel

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a,

Tel. 02507-67 47 - 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

1973:
Opel Rekord 1900SHL, beige

JUISI NU
G K l LL en FOM) Hl

iHik vtHtr 7>ik( nluncii
t n purtijtn

BouU vard
Hiirnaurt IJ
/niidvoorl
Itkfoon mi

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE'
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering CMAC

Alle dagen geopend van 8 00-17 30 uur,
ook zaterdag van 10 00-16 00 uur.

Kamerplanten
Bloembollen
Tuinbenodigd-

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal

Scholpenplein Tel 5068-3612-2518

HUIS TE KOOP
Zandvoort-Centrum

Van particulier, bij het Casino Geheel gestoffeerd, bev 6
grote en 3 kleine kamers 3 keukens, 3 toiletten douche
cel c v grote tuin en voortorras
Niot to koop zonder wonlngruil of koophuisjo
Ook omtrek Zandvoort

Br onder nr 2278bur v d blad

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar!
Doe mee aan de

8e Internationale
jeugdprijsvraag
"Ontdek Europa

en, wie weet, win je een
vliegreis boven Europa!!

Ain dut. prijsvriag neemt de jeugd uit acht
\\c«t Europi*c landin dicl Nederlands,
jonptrin presenteren hun molen";'
Je In.1*! tr TÜc1- o\(.r in het ^td^tnidformulitr
dit >amf 15 jmmri a - bu di Rabuhank xour
ji khir IIRI Haal het snil"

Honderden prijzen!
\luchtcn boun Europi met bezoeken ian Londen
Panis Rome en \\tnen \lnchtcn boxen de Neder
landu molen1; \akiniiercuin mit je ouders mir
irj,tns m Europa jtURdkimp m Bruggi (BI

radio S \crrekijhcr; fietsen tenten foto
toestellen etc etc

Bovendien dmR je mee rtair de grote
Eiiropiprij<; dif tijdens"t.cn

«ilotmanifc^tatie in Munchtn zal
\\ordtn uitgtreikt Je bent daar
zil[ bij aanwezig'

ledereen die meedoet ontvangt in ieder geval een leuke
attentie een poster met teel grappige tekeningen
over Europa' Dus daarom alleen al doen'
Haal een «edstrijdformulier bij nn \an de 31^
Rabobanken in Nederland

Rabobank
geld en goede raad

Heemstede
Binnenweg 67
Zandvoortselaan 179
Wilhelmmaplein 21
Jan van Goyerjslraat 20
Amstellaan 9
Telefoon 023 29 00 50
Postrekening 12676

Openingsuren
dagelijks van 9 00 12 30 uur
en van 1330 16 30 uur
Donderdagavond van 18 00 20 00 uur
Kantoor Amstellaan 9
woensdag en vrijdag van
1400 16 30 uur

\Donderdagavond van 18 00 20 00 uur

Zandvoort
Grole Krocht 34 - 36
Telefoon 02507 6941.
Postrekening 12676

Openingsuren
dagelijks van 9 00 12 30 uur
en van 13 30 16 30 uur
Vrijdagavond van 18 00 20 00 uur

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Dat is safe.
GARANTIE

»n«ue telcctic/HlKle Knlcr

Autobedrijf

^/7 VERSTEEGE
**-

4S-occasions in vele merken.

Pakveldstraat 21. Zandvoort.
Telefoon 02507 2345
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Htile\etini>nj(.liti'itm htlslerven i,enm

(lp f \ u lijd rum Jt. l KIL mi /K|I

Maria Catharina Teckman
ebori.il 14 iiir.uMiii IW> it / imKunri

k C \ m dii Mijt l'/n
l\ lisl

HeniabiULk I 5 j imuii lï^S
Kijkb^tnidiULg 113
Lorr adres Marisslra.il l /inihowi

De o\erledeni li{,i up^ihuid in hei Uil\darii<.mium \ in
-u Vcrcnmmg Onderling HulplMoon lan di Poslsln u *
IL /jnchoon
Gelegenheid lol bL/o<.k aldair \ in IhLK) 16 10 uui LII
\ in I'J Ou 19 30uur
Uc bcgr iteiis /al plaats hebben doiukril i 19 j HUI tn i s
orn 14 00 uur op de Altemene UctMalpla Hs IL / indvuori

Het heeft lang geduurd
maar over 14 dagen gaat

! la reine

SMu 40 tot 60% korting op
BES-JAftSG

Vanaf / 50,- gratis thuisbezorgd.

Loop rustig binnen, er is meer dan u denkt. Natuurlijk bij

Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

Nette SCHILDERS
gevraagd plus

een SCHILDER-GLASZETTER
m bezit van rijbewijs BE

FA. KEUR EN ZOON

verf - glas - schilderwerken
Winkelverkoop Parddijswcg ? Zdiictvoort

telefoon 02507 5602 na 13 00 uur 02507 6089

weer open.
Dan kunt u weer dagelijks

vanaf 9 uu r 's morgens terecht.
S Hopenlijk zult u zich snel Ihinsvoelen

in de nieuwe ambiance van
Restaurant - Patisserie

la reine
«

Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53 *
$

WK X

Een mens die jong m jaren is, kan oud m uren zijn
wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan

doch dat komt zelden voor
Francis Bacon (1561 1626)

Maar met een horloge van

HORl.OGERIE C. WAANiNG
HET KLOKKENHUIS M ET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
kunt u nooit tijd verloren doen gaan Het is de

meest betrouwbare tijd die u zich maar donken
kunt PRECISIETIJD'I'

Komt u eens kijken m zijn showroom
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

d© wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Ass boekhouder en
doktcrsass willen

graag trouwen
Wie heeft er voor ons

nog woonr ?
Huur tot ca f 500, p m

H v Roon
Bocrlagestr 6

Zandvoort
tel 02507 2815
na 18 00 uur

Woningruü:
Wio wil zijn te duur en/
of te groot geworden
eengezinswoning ruilen
met goedkope 4 kamer
woning te Hoofddorp

Voor- on achtertuin
Tel na 19 00 uur

02503 1 48 78

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In en verkoop en opslag
van inboedel, goederen

Daq geopend vdn 9 18 uur
en zaterdags tot 13 uur

Telefoon 2164 3713
na 18 uur 6658

FA WATERDRINKER
Soustorram

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

OPRUIIVP^G BIJ
HARMS SCHOENEN

DIVERSE KC; 'IS

HERENSCHOENEN van 59,95 nu JÏJ,iJÖ

24,95DAMESSCHOENEN van 39,95 nu

Nog enkele paren

DAMES HELIOFORMSCHOENEN voor 35,-
Schoenboetiek

HARMS
Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestr.), Zandvoort

bureau
ftKOINHTEIN

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
' weikeu nog nooit
qtjien htbl want rJoor
tigen ontwerper / jn

wij hierin enig m
Nederland

Tevens veel dntiekt
kasten kisten onz
BLVOI_!< onz( ouii

hollandse ïoonkamers
ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zi|dstrad! 65
Aalsmeer

1.1 02977 24429

UITVERKOOP
alles moet weg

zie etalage

EELTINK'S
SPEELGOED

en souvenierhuis
Stationsstraat 16.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele week geopend >anat 18.00 uur

Zondags gesloten

Weer een speciaSe aanbieding

26 januari of 2 februari naar Malaga
8 dagen f 250,-
15 dagen f 275,-
22 dagen f 300,-

verblijf in 2 kam app Europark Benalmadena.

9 februari Benidorm
22 dagen m app Vina del Mar f 300,- p.p minimaal 3 oers

Verkoop van Drakacel
en Ubica matrassen

alle maten
v.a./85,-

HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Groot
Disco-

meubel
f89,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Stlldeilt (Amerikaan!

zoekt werkzaam-

heden
zoals schoonmaken schil

deren tuinieren e d
f3 a f 10 per uur
Tel 02507 - 27 33, vragen

naar Alex

ZIT/SLAAP-
KAMER

te huur gevraagd
met kookgelegen-
heid per 1 februari.

Br o no Z279

* CftMMte vet warming
* &iE<on«li*ionin0 - , ,

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

lTEL.025075845'

KERKMAN
Het a! meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

Twee vrouwen met saroen een keuken
loopi mt op een ramne m&t breu
Een tont satnen lezen
geeftoóte veel t£V?e2&n

ontmrigt er de tent
vol 2

CREMATIE-BEGRAFENISSEN-TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 • 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
( geheel vrijblijvend.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt met spoed:

BEZORGERS
Aanmelden

GASTHUISPLEIN 12-TEL. 71 66

Hele kilo ROMIG BELEGEN KAAS 9,98

500 gram BOERERIBOTER 4,50

10 grote KAKELVERSE EIEREN. 2,49

150 gram HARINGSALADE 2,25
VERMAGEREN???

proef dan onze heerlijke 20+ KAAS.

Aannemings- en transportbedrijf

T. van der Stoel b Zn. bv

vraagt

CHAUFFEUR
voor kipauto + kraan

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen,
telefoon 023 343038

GEVRAAGD VOOR
DIREKT

CAFÉ-RESTAURANT
KELLNER

vakkennis vereist
leeftijd tot ca 35jnar

Eventueel jaarbetrekkmg
vast salaris (maand)

"VRÖUWÉLijKlF
HULP

voor onderhoud van
restaurant en kamers

van 8 00 uur tot 13 00 uur
6 dagen per week

f 200,- netto
l lo t i l - Calc - Ktst.mr.int

Kerkplein 8 Zandvoort
telefoon 02507 3539

ONDERDELEN,
naalden en benodigdheden
voor alle merken naai-
machines ook voor de
meest verouderde model-
len. koopt u in het oudste
zelfstandige naaimachine-
bedrijf in deze omgeving.

TEKOOP

Erres wasmach.
langzaam draaiend in goede

staat weinig gebruikt,
elektr verw Prijs f 75

Diifcv d. Mije,
Poirtstraat 8,
Zandvoort

TE KOOP

Palissander
Wandmeubel

met bar en verlichting
130 cm br Prijs f 100,

Tel na 18 00 uur
02507 5303

Te koop gevraagd:

VRIJSTAANDE

HOEKVILLA
in Zandvoort-Zuid.

met uitzicht op de duinen
Brieven met prijs en omschrijving onder

postbus 39, Aerdenhout.

TOT ZIENS BI J

KAASHOEK
TEL 5000, HALTESTRAAT 38

Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN
GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15 -
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547

CHRISTIEN
/ERSTEEGE-TH1ELEMAN

Memingstraat 104,
telefoon 5185

Medisch gedipl
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis

Behandeling ook aan
huis B g g bellen

na 19 00 uur

Grote sortering
EIKEN KASTJES

ook voor radio en tv

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751,
Zandvoort.

Verhoog de gezelligheid
met een stukje natuur
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(\ h v U ML/l
I-hl' s't i il 65 landvoor
t Infooii "'060
P b Maak er n dolle boel van'

OPRUIMING
3000 rol BEHANG

nu 10 tot 50% korting

verf • glas - schilderwerken
Winkelverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507 5602

HONDEN
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor
behandeling voet
behandeling etc
Hondenspecialist

sinds 1955
v Ostadestr 26

(bij de Koninginne-
weg), tel 5626

Hondon kunnen pvt
(jchaüld on gebracht
wordpn togen kleine

vergoeding

Uw advertentie is welkom
maar onze handelsdrukkerij
boekdruk en offset
vervaardigt ook graag
uw drukwerk!

- goed verzorgde fakturen - stijlvol briefpapier - overzich-
telijke prijscouranten - kleurige folders - programma's -
raambiljetten - periodieken.

Groot assortiment familiedrukwerk:
geboortekaarten - verlovings- en huwelijkskaarten - naam-
kaarten - luxe dozen, briefpapier (een origineel geschenk)

Wij besteden er zorg en aandacht aanl

Onze eigen lay-out afdeling helpt u desgewenst met ontwerpen
en ideeën of met het uitwerken van eigen inbreng.

Concurrerende prijzen, snelle levering.

i b.v.
STATIONSWEG 38 - AAtSMCER - 1-OSTBUS264 - TELEFOON 0297" o1 H
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JAPANSE
AZALEA'S

Tevens zijn wij
voorzien van één groot
assortiment boompjes.

struikjos en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteord voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

Kamerplanten.
Kom eens langs

Kwekerij
De Notedop

Zandvoortselaan 183,
naast inqanq

Boeckaniersnest.

STOELEN
MATTEN
Telefoon 02507-3325

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3

is gesloten
t/m eind
februari.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EfJ

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18.

telefoon 02507-4439.

Drogisterij-Reform
MOÊRENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

' Voor inlijsten van
schilderijen,
aquarellen,
tekeningen,

borduursels, enz.

ANTIEK
DE OUDE TIJD

Buureweg 9.

Drogisterij-Reform
MOÊRENBURG

voor vogel
homeopathie

Ha/testraat 8, Zsndvoort,
telefoon 02S07-6123.

ELKE DAG: ELKE DAG:
• m • • • • • •'• •••••••••••••••*•*•••«••••«••••*••••••••••• %• • • • • <

heerlijk fris!

DOPïRWÏJES;
ZEER FIJN j
LITERBLIK !

ELKE DAG: ELKE DAG:

; MARGARINE
• Wij weten dat u elders
\ (veel) meer betaalt,
• weet u het ook ? PONDSKUIP

168T

VERLOREN:

gouden schakel-
armband

inscriptie Uacob) tussen
Aalsmeer-Zandvoort.
Tegen goede beloning

terug te bezorgen.
Jac. Piet

GeriiniumsUaiiï G3. Aalsmeer,
tel. 02977-21033.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN DEN BOS

Büderdijkstr. 5, tel. 3795.

G. KOL
Schuitengat f lat 7

tel. 3212
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

HANGKAST
170x60x80
(hxdxbr)
ƒ 109,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751,
Zandvoort.

V^ f irmrrmf-'r £>'3

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van Icuko pn

praktische hutsbars.
DORPSPLEIN 2. TEL. 2164

of 3713, Privé na 6 uur 6658

ELKE DAG:

MU.TJRICIH.

AARDAPPEL-
PUREE

voor 4 personen

ELKE DAG:

bij

HKiDK
Weer zo'n produkt
waarvan u onze prijs

nog niet kende?

want helaas op is op

BRAADKUIKENS
per stuk 900 gr., dus nog een lekker

kippetje; leg er een paar weg
in uw diepvrieskastje

PER STUK: 3.98

J VOOR

ELKE DAG: ELKE DAG: ELKE DAG:

Hero
SLAOLIE!PINDAKAAS i CONEITURE

FLES625CC.
statiegeldvrij

Wat betaalt u elders?
Even nagaan!

NORMALE POT:

Er zijn winkels
waar u een halve gulden

méér moet betalen.

\ ONZE !
j PRUZEN i
: ZIJN :

l NIET l
: VOOR EEN :

i BlAUWt i
! MAANDAG!

ELKE DAG:

Hero
ERWTEN

SOEP
de lekkerste!

••••••••••*•••••<

LETOP DE PRIJS:

B ia t ex
BLAUW

biologisch inweek-
en voorwasmiddel
(ook voor de automaat)
KOFFER 2000 gr.

LETOP DE PRIJS:WAT
BETAALT : Wfl.

U ELDERS? i PBR

STAAT U
OOK

VERSTELD?

; LETOPDEPRIJS: ; LETOPDEPRIJS:
• •

• veilig voor elke was
• in elke wasmachine
• B AA L 2000 gram

j WASMIDDEL j RUNT
• voor de witte was • voor de bonte was
• KOFFER 2000 gram • KOFFER 1500 gram

Kom het dan
bij ons halen!

>•••••••••••»••• \9*•••••••••*•••• 9^ *••• l

met geplastificeerde
metalen buis
in oranje of bruin

met glycerme om uw han
zacht, fris en verzorqd
te houden

VERGELUK:

BOTERHAM-
ZAKJES

stuks

VERGELUK:

PEDAAL-
EMMER-
ZAKKEN
20 Stuks

VERGELUK:

HUISVUIL-
ZAKKEN

Voer een
verstandig beleid

over uw

VERGELUK
STEEDS

WANT HET
KOMT

ELKE DAG
TERUG!

VERGELUK:

ALUMINIUM
FOLIE

rol

KANSKOOPJE
ANNABEL

ELKE DAG:

SOEPEN
kippe-of

groentesoep

ZILVERZAKJE

• De doorgestreepte
J cijfers zijn door de
• fabrikanten verstrekte
• adviesprijzen.
J HET ZIJN OOK DE
• PRUZEN DIE U (ALS
I U NOG G EEN KLANT
J VAN ONS BENT!)
• DIKWIJLSELDERS
l MOET BETALEN,
J VOOR HETZELFDE
. MERK OF DEZELFDE
J KWALITEIT.
• En laat u niet misleiden
• door tijdelijke week-
J rcklames. •
J DE ONZE GELDEN
» NAMELIJK: •
I ELKE DAG!!!

••••••••••••

ELKE DAG:

KNACKE-
BROT

of betaalt u liever
28 cent te veel?

KANSKOOPJE

CURVERS achtkantige

PEDAAL-
EMMER
met 10 liter binnen
emmer, dus handig
voor in de keuken

3IHM

ELKE DAG:

SHERRY
onze bekende met

het paardekop-etiket.

Natuurlijk met onze
unieke GARANTIE:

Niet naar wens, geld
terug (zelfs al is de

fles half leeg!)

FLESSEN
VOOR:

> * * • • * • • • • • » » • • • • •
•

DEZE i
ADVERTENTIE \

••*••••**••••*•••••*••••*•*••••*••••••**•*•**•••*•••*•••*•*••*•••••*

KANSKOOPJE:

VELOURS
WASHANDJES

gemaakt van zachte,
fel gekleurde velours
stoffen. Koopt u
normaal alleen in de
speciaalzaken

IS VOOR

ALLE MENSEN:
DIE ELDERS l
KOPEN EN •
DNZEED£E i

PRUZEN NOG:
NIET KENNEN.!

Haal het bij supermarkt

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP:Tuinwcg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)

en nu ook i
HOOFDDORP

l 01

•••••••••••••••••••••••i

±200
PARKEER-
PLAATSEN

Als 't niet nodig is

ZULLEN WU
DE EERSTE
MAANDEN

DEZE
PRUZEN

NIET
VERHOGEN.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

RANDSTAD PUBLICATIES

Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
de abonnementsprijs van het
Zandvoorts Nieuwsblad met
2 cent per week worden ver-;
hoogd. Hiervoor is toestemming
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon-
n^rnent op het Zarïdvoorts.
Nieuwsblad zal per 1 jar uari '78
per bezorger f 20,70 per jaar
gaan kosten.

HnolcH:;uitoor:
Aalsmeer, Stationsweg 38
Telefoon 02977-2 al -51 (5 lijnen)

DONDERDAG 26 JANUAR11978 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TKL. 02507-71GI! - OPLAGE 3000 EX.
38E JAARGANG NO. 4 ED. 5

Horeca neemt sterkste positie in

Ondernemers tamelijk positief
over beschikbare parkeerruimte
ZANDVOORT • De horeca neemt overduidelijk de sterkste positie
in Zandvoort in. Niet minder dan 44 procent van de distributieve
vestigingen is daar horeca-sector. Verder is Zandvoort een gemeente
met een hoog aanbod per inwoner in de nonfoo'd. Nevencentra zijn
niet aanwezig en de foodsector is vrij sterk te noemen. Wat de
horeca-sector betreft zij nog meegedeeld dat voor iedere
Zandvoorter 1,12 m2 publieksruimte beschikbaar is, hetgeen bijna
zes maal zoveel is als in de rest van de regio Haarlem. De horeca is
dan ook een belangrijke werkgever; er zijn 989 werknemers.

Deze gegevens zijn ontleend aan het
rapport „De distributieve voorzionin-
gen in de regio", dat de Kamer van
Koophandel en fabrieken voor Haar-
lem en omstreken heeft uitgebracht.
De dominerende positie van de
horecasector komt in de getallen van
de vestigingen duidelijk naar voren.
Van liet totaal 466 zijn er 205
horecabedrijven, waarvan 105 in het
hoofdwinkelcentrum (Zeestraat, Hal-
lestraat, Kerkstraat, Stationstraat,
Kerkplein en grote Krocht), 49 op het
strand, een even groot aantal in de
overige voorzieningen van Zandvoort
en 2 in Bentveld. De totale bedrijfs-
ruimte bedraagt 18.299 m2, waarvan
9.366 in het hoofdwinkeicentrum,
5.286 op het strand en 3.647 elders.
Van de totale publieksruimte in de
gemeente (35.000) m2 komt 52
procent voor rekening van de horeca.
In de food-sector zijn 84 vestigingen,
waarvan 55 in het hoofdwinkclcen-
trum 9 op het strand en 20 elders. De
nonfood-sector heeft 153 vestingen,
waarvan 125 in het centrum, 2 op hel
strand en 26 elders. De gemeente telt

SCHOOL-
INFORMATIE

Onder dit motlo zullen Amsterdams
Stadsblad, Arrotcllandpers, Randstad-
Puhlicaties. Gooipcrs en de Noord-
Holland Top 8 + l Weekbladen weer
hun jaarli jkse informatie brengen over
onderwijs en scholen en wel:

in de week van
6 l/m 10februari a.s.

Op een aantal pagina's zal in de rcdac-
tioncle kolommen aandacht worden
besteed aan onderwijsvormen en
schooltypen, waardoor het probleem
van keuzebepaling mogelijk kan wor-
den opgelost !
Bovendien zullen een groot aantal
scholen bij deze pagina's advertenties
plaatsen, waarin eveneens interessante
informatie wordt gegeven.

Onderwijsinstellingen, die over deze
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil-
len worden, kunnen vóór l februari
a.s. bellen naar:

• 020 - 45 IS 15 (de heer Prent).

WULLUM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T "
De conf.eclie-f.eest neuze benne
al oit verkocht.
Je kan /e alticnuij nog macr
laeteaenmetc.

24 vestigingen in de service-sector,
waarvan 11 in het centrum, op het
strand geen en elders 13.
Het hoofd winkelapparaat biedt, vanuit
de hoogste graad van distributieve
verzorging. Immers 87 procent van de
totale detailhandelsruimle is binnen
de begrenzing van het centrum
gelegen. Dat is een zeer hoog
percentage. In kernen van vcrgelijk-
bare grootte quaaantal inwonersisdi t
percentage in de food-sector 45 en in
de nonfood-sector 80. In Zandvoort
zijn de percentages 82 en 90.
Binnen de nonfood-sector valt liet
relatief hoge aanbod van de textiel-
branche op. De aanwezigheid van veel
boetieks, zich voornamelijk richtend
op de vakantiegangers, is daaraan
debet. De branche woninginricht ingis
in Zandvoort in geringe mate vertcgen-
woordigd. De typische toerist-
verzorgende bedrijven (soeveniers-
zaken, wassalons, chemische reini-
gingsdcpots. kapsalons enzovoorts)
drukken een stempel op de branche-
groep.
Het grote aanbod per inwoner in de
foodsector in het centrum van
Zandvoort is een gevolg van de
situering van alle grote winkelbedrij-
ven en van het toeristenverkecr.
De Jocftijdssarnenstcllirig van het
Zandvoortse ondernemersbestand

Hotel • Café • Restatant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
A LA C ARTE-KEU KEN

wordt gekenmerkt door een relatief
zeer grote groep jonge ondernemers.
Vooral in het centrum is de groep
ondernemers die niet ouder is dan 30
jaar, groot. De gemiddelde1 leefti jd van
de ondernemers bedraagt 41 jaar voor
de gehele gemeente, 39 jaar voorliet
centrum en 37 jaar voor het strand.
Meer dan de helf t (52 procent) van de
ondernemingen is gevestigd in een
huurpand. Vooral aan het strand ishet
percentage ondernemers dat huurt
zeer hoog nl. 88 procent. Huurkoop
en leasing komt bij drie bedrijven
voor.
Het percentage ondernemers lot 29
jaar bedraagt 20 procent (landelijk 11
procent); van 30 lot 44 jaar 38 (39);
van 45 tot 64 jaar 39 (45) en van 65
jaar en ouder 3 procent (5 procent).
Van de distributieve vestigingen was
bijna 60 procent ervan er ook al in
1970. Dit percentage is laag en brengt
tot uitdrukking dat veranderingen
veelvuldig voorkomen. Vooral in de
jaren 1974 tot en met 1976 zijn er veel
nieuwe vestigingen totstandgekomen
in het centrum en langs het strand.
Verreweg het grootste deel van de
nieuwkomers verving een reeds be-
staande distributievestiging. Slechts in
een relatief gering aanlal gevallen was
er sprake van volledige nieuwbouw.
Hot aantal personeelsleden bedraagl
1.714, waarvan 989 in de horeca-
scclor, 34 5 in de nonfood-sector, 287
in do food-sector en 93 in de
service-sector. Het aantal werkzame
personen per vestiging in Zandvoort is
niet groot. Het aan tal in de food-cnde
nonfood-sector is lager dan in
Heemstede en de percentages voor de
winkelcentra.zijn,2, 75 in Zandvoort
en 4, 25 in Heemstede. Een dei
redenen is dat de gemiddelde verkoop-
ruimte in dé kustplaats lager is dan in
Heemstede. Twee procent van de
full-timers is part-time-'meflewerker en
de food-sector in het centrum maakt
hel meest gebruik van deze krachten.

Tevredenheid
Volgens het rapport van de Kamer van
Koophandel overheerst in het alge-
meen de tevredenheid, zij het met
nuance-verschillen. De bereikbaarheid
van de distributieve voorzieningen per

auto en te voel. is volgens do
ondernemers zodanig dat gesproken
kan worden van een gunstige s i tua t ie .

De bereikbaarheid met het openbaar
vervoer wordt wat minder gunstig
beoordeeld, vooral aanhol s t rand.

Het feit dat door de ondernemers de
beschikbare parkeerruimte relatief
goed wordt beoordeeld, is opvallend.

Verwacht /ou mogen worden dal
men niet tevreden is door de grote
parkecrmoeilijkheden op vooral
zomerse dagen. De grootste parkeur-
problumen doen zich in het centrum
voor.

VAN LEDEREN BANKSTELLEN»
Opruiming met goedkeuring na de overheid van 19 januari t/m 9 februari

jDeexklusieve verwerking
i van twijgsoepel.puur leer
l plus de dikke zachte
'kussens garanderen
> ongekend zitkomlort.
Het donkere solide
hardhout benadrukt de

degelijkheid van dit ontwerp. Direkt uit
voorraad leverbaar, uitgevoerd in speels

patch-work. 3 zits -f 2 zits kpmbinatie.
Normale prijs "

LEDEREN BANKSTELLEN ! 24 50.- N U
uitmuntende hwatiieit tegen
exorbitant lage pti^en
normaal 2450.- NU t995.-
normaal 369i> • Nu 2995.-
normaal 3795 • NU 2495.-
normaal 4790.- Nu 3995.-

j LEDEREN FAUTEUILS
l normaal 695 •

1095 •
NU
NU
NU

345.-
795.-

1395,-

Apeldoorn
Eutopaweg 170. Telefoon (055) - 23 3666
Schevenlngen
Gevers Deynootweg 83 (100 mv.inattietKurrvius)
Telefoon (070) - 553086

Ook verkrijgbaar bij
Kuik Meubelen B.V. Stationsplein 13-15. Zandvoort.
Tel.:02507-6975.

meubelkeur zitparadijs

T

?
a\\e vloert alles óók de prijzen

i00tiev\.. A

\>

alleen in liliaal Anegang
" ~~ kwaliteits-rnatrassen v.a. 49.-

donszachte dekbedden v.a. 49.-
wollen ruitplaids v.a. 1 5.95

veren kussens v.a. 14.75
veren baby-kussentjes 6.70J

draion dekens 39.-j

H. Schaftschool officieel geope»
ZANDVOORT - Grole afwezige
op de druk bezochte opcnings-
bijeenkomst van de nieuwe
Hannie Schaftschool was dins-
dagmiddiig oud-onderwijsminis-
ter Van Kemenade. „Maar laat
het voor de Zandvoortse wét-
houder van onderwijs die zie h
met mij had verheugd op zijn
komst, die hij uitdrukkelijk had
toegezegd, een troost zijn dat
Van Kemenades opvolger heeft
kenbaar gemaakt de integratie
van de kleuter-basisschool als
hoogste prioriteit te zien," zo
hielp de rijksinspecteur van het
basisonderwijs Vcrbaan wethou-
der Aukema over deze téleurstel-
ling heen.

Vcrbaan was één van de vele sprekers,
die gezamenlijk de openingsplechtig-
hcid van de nieuwe Hannie Schaft-

school voor lager en k leuteronderwi js
ietwat langdradig maakten. Tweeën
een h a l f u u r nam het off ic iële gedeelte,
in beslag en dat bleek voor menigeen
van de aanwezigen te veel van het
goede. Enkele gemeenteambtenaren
hielden het om vijf uur voor gezien.
Vijf uur is nu eenmaal v i j l ' uu r , ut'je nu
op kantoor zit of bij een off ic ieel
gebeuren. In zijn toesprak sprak
Verbaan namens de ri jksinspectie z i jn
grote tevredenheid uit over de
to ts tandkoming van het n ieuwe
schoolgebouw, dat naar hij zei,
barstensvol sfeer zat. Hij sprak over
een bungalow, die niet alleen voldoet
aan tle eisen van de/.e tijd, maar ook
toekomstgericht is.

. Met deze laatste opmerking doelde de
ondcrwijsinspecteur op de basisschool
voor -1- tot 12-jarigen waarover we
over vi j f jaar praten. Als alles volgens
plan gaat spreekt men dan niet meer
over aparte kleuter-en lagere scholen.
Van de vele cadeaus, die het hoofd der

school Ge Loogman mocht onlvan-
ger.. noemen we het uit steen van de
oude school gehouwen hoofd van
Hannie Schaft. Edo van Tetterode was
de maker en als oud-leerling van
school D, zoals de Hannie Schafl-
school vroeger heette, schonk hij het
kunstwerk aan de school.
Op deze school bleek ook de
wethouder van Publieke Werken,
Attema gezeten te hebben. Hij vond
het.allemaal maar niets. Ten eerste had
hij 15 jaar geleden op school altijd al
voor xijn vrijheid gevochten, „ja, ik
was toen al liberaal", en ten tweede
hoefde het voor hem allemaal niet
meer xo nodig. Zoals het rekenen.
Vroeger had hij nog rekenen geleerd,
maar nu,, neemt, de .-leerling een
zakcompüter triee. En dan' de
aardrijkskunde. Wat was er overgeblc-
ven van het rijtje Groningen, Hooge-
zand, Sappemeer ,,Nee, ze leren nu
waar Benidorm en Torromolinos
liggen en Soweto. want daar knokken

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507.3244

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Buit}- Enyeltx.'ftMid.Jl 11.
Z;nidvoorl. loli'loon 5531

Voor .Kin of vcikoop v,m uw
FLATol WONING

Taxatius
Assurantiën.

Hypotheken

Het heeft lang geduurd
y maar over 9 dagen

see

la reine
weer open.

Dan kunt u weer dagelijks
vanaf 9 uur 's morgens

terecht. Hopenlijk zult u zich
snel t/niisvoelen in de nieuwe

ambiance van

Restaurant - Patisserie

reine
Kcrkslraal 15 - Tel. 02507-2253

HAARLEM: Gen Croniustrii.it 4 • Giote Huulslriiat lólï- Aiicganq 27a

. ' •..•.•'""'.T'.'.' •„ .•ƒ»>"?•..,•..- tyf~

lamsvacht en bontjassen
2O °/0 KORTING

. • . • ./'S > V;>/' •
süede, nappa, tweed & regenkledingf |;.«.

hoge kortingen
. ' . ':• • *iM : ' i . '-,/*• •"'. ' ' '-*^Z' ' • '*•?" l

jgeopend 9.00-18.00 uur (maarjdag 1&00-ié<00)

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596

LANGS DE VLOEDLIJN

de negers." Het van elkaar schrijven in
de Nederlandse taal zoals Attema het
geleerd had, zag hij niet meer terug.
„Als je nu „ooku"zietstaandanzie je
maar twee letters de o en de q, en ook
bij het woordje thee, kun je nu de h en
de twee ces weglaten". „Nee, het
hoeft allemaal niet meer. De leerling is
nu geïnteresseerd met wie Liz Taylor
op de sofa zit of met wie ze in bed
ligt," aldus een sterk aan de nostalgie
hangende Attema, die als bewijs
daarvan een schilderij van school D
aan de school schonk.
Een totaal ander geluid liet zijn collega
Aukema horen (zie hiervoor de
binncnpagina).
Het door Bouwmaatschappij Holland
Housing Corporation uit Amstelveen
in zeven maanden gerealiseerde
schoolgebouw voor de Hannie Schaft-
school voor lager onderwijs en de W.H.
Suringaschool voor kleuteronderwijs
omvat 6 lokalen voor het lager
onderwijs, alsmede 2 vergrote werk-
lokalen plus l speellokaal voor het
kleuteronderwijs. Een ruime hal
verbindt de kleuterschool en de
klassen l en 2 van de lagere school, de
zgn. „onderbouw", met de gemeen-
schapsruimte, die een oppervlakte
heeft van 178 m2. Rechtstreeks aan
deze gemeenschapsruimte grenzen de
klassen 3 tot en met 6, de zgn.
„bovenbouw". De klassen l tot en
met 4 en 5 en 6 kunnen onderling met
elkaar worden verbonden d.m.v. de
zgn. „planacord"-vouwwanden, die
over een breedte van plm. 3 m. in de
tussenmuren zijn aangebracht. Door
hel bebouwd oppervlak, dat voor een
dergelijke school maximaal is tocge-
staan, zo efficiënt mogelijk te
gebruiken, kon een aparte handenar-
bcidruimtt' van 35 m2 worden
gerealiseerd.
Het speellokaal voor de kleuters heeft
een oppervlakte van 85 m2 en is
voorzien van een verende P.U.R.-
sportvloer. Een ruime kamer voor

i zowel de hoofdleidster als het hoofd
ï der school, alsmede een personeels-
f| kamer, is aanwezig. De aan de
M gemeenschapsruimte grenzende
y pantry geeft de mogelijkheid om deze

I ook buiten do schooluren te gcbrui-
ken. Het gebouw wordt gekomple-
teercl met ruime leermiddelenber-
gingen. sanitaire ruimten en twee

ij buitenbQrgingen. /-ie verder de bin-
II nenpagina.

l Geen prinsenbal
I I X AND VOORT-Het prinsenbal dat de
II Zandvoortse karnavalsvereniging De
x Scliiirrekoppen zaterdagavond zou

!

geven in gebouw De Krocht gaal
wegens zivkU.1 van prins Vic de Elfde
niet. door. IX" verdere geplande

x a U t i v i l e i t c n van tle Scharrekoppen
j j vinden normaal doorgang. Grootvorst
II Wul lum 3 en vorst Eduard <! zullen de
' volgende week b i j toerbeurt de

vervangcrzijn van hun prins.

Ken leven zonder
feesten is als een
lange weg zonder
pleisterplaatsen

Democritus

GEEN SPREEKUUR
ZANDVOORT - Wethouder J. Attema
(publieke werken, grond- en woning-
bedrijf) zal op maandag 30 januari a.s.
spreekuur houden van 15.00-16.00
uur. i.p.v. 16.00-17.00 uur.

Wij geven u •
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zondvoorterweg 67. Aerclenhout.

telefoon 023-241224.
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Slagerij Cor van Eldik had
de mooiste kerstetalage
ZANDVOORT - Ondanks de fraaie prijzen, de grote opkomst en de
aanwezigheid van entertainer Wim Bosch moest komiteelid van de
kerst-etalagewedstrijd John Pieters toch even kwijt het een
gedeeltelijk geslaafde avond te vinden. Hij richtte enkele
vermanende woorden tot de Zandvoortse middenstanders die in zo
grote getale naar café-restaurant „De Kousepae!" waren gekomen
voor de prijsuitreiking van de kerst-etalagewedstrijd.

De spreekwoordelijke koe. die John
Pieters uit de sloot haalde was nog niet
zou oud en daarom kon spreker het
ook niet laten haar even boven te
halen. „Toen wc als handelsvereniging
een Sint Nicolaasaktie wilden organi-
seren wilde dat niet lukken. De animo
om wat voor de konsument te doen
was toen onder de slechts vijftien
aanwezigen niet te vinden. Een
enkeling was er slechts voor. De/e
minderheidsgroep vond dat er toch
iets moest gebeuren en het resultaat
was een speciaal voor een kerst-etala-
gewedstrijd gevormd komitce. Per-
soonlijk heb ik dit werk aardig
gevonden en aan het eind van het jaar
mag het voor mij wel weer worden
georganiseerd. Maar dan wel als er een
zegeltjesaktie of iets dergelijks voor de
konsument aan vooraf gaat. Ik hoop
dan ook dat we de nu aanwezigen met
hun vrouwen ook zien op de
vergaderingen van de middcnstands-
vereniging."
De woorden van John Pieters konden
degenen die zich aangesproken had-
den gevoeld tegelijk met de prijzen in
hun zak steken. „Het klonk wel niet
sympathiek, maar ik moest het toch
even kwijt" zei ons na afloop John
Pieters. Overigens hoeft Pictersf r niet
over in te zitten, want ook voorgaan-
de sprekers hadden geluiden van ge-
lijke strekking laten horen, echter op
bescheidener wijze. Zo had ko'mi-
tee-voorzitter Jo Pas gezichten gezien,
die hij op een vergadering van de
middenstandsvereniging nooit zag,
terwijl Jaap Methorst nog nooit een
opkomst als op deze avond had gezien
en het was toch al zijn zesde jaar als
komitee-lid.

voorzitter Jo l'as overhandigt de
winnares van de korst-plalHgvwrdstrijd
mevrouw Van Eldik de wisselbokaal.
Het i.s di> tweede maal dat de trofee
naar de slagerij gaat.

Deze laatste opmerking sloeg overi-
gens op de voorgaande acties, want
een gemeenteambtenaar als Jaap
Methorst heeft nu eenmaal niets te
maken op een vergadering van
middenstanders. Hij wilde alleen maar
zeggen, dat de actie dit jaar erg
geslaagd was. Volgens Jo Pas niet in

het minst vanwege de prijzen die de
middenstandsvereniging en de vijf
lokale bankiers hadden bijeen-
gebracht.
Pas rekende de kerst-etalagewedstrijd
onder „dat kleine beetje culturele dat
we in Zandvoort hebben." Om deze
reden was cultureel ambtenaar mr.
Hedden uitgenodigd. De kasten
waarvan Jo Pas bij het uitreiken der
prijzen voortdurend sprak bleken ,
door de jury bestaande uit de heren
Dikker, Methorst, Oonk, Pieters en
Pas en de dames Roozen. Van der
Mije- van Arum en Van Elteren-
Bakker, beoordeeld te zijn op sfeer,
artikel en algemeenheid. Er waren elf
eervolle vermeldingen, die gepaard
gingen met een fles wijn en een
oorkonde.

• De hoofdprijs ging naar slagerij Cor

van Eldik. Het was een door
reisbureau Kerkman aangeboden
Christoffolrois naar eigen keuse voor
een drag van f400,--. Het was de
tweede maal dat deze firma met de
hoogste eer ging strijken. De tweede
prijs, was voor Yvonne Kirsch. Zij mag
bij de ABN 2 tickets ophalen voor een
geheel verzorgde tweedaagse reis naar
Londen. De derde prijs was voor de
firma Schaap-Leerdam. Het is een
cheque van de Nutsspaarbank van
f 250,--. Voor de vierde prijs, een grote
doos met verschillende dranken,
kwamen drie etalges in aanmerking en
wel die van slagerij W. Km ing,
autobedrijf Versteege b.v. en Modern
Art. Een doosje met dranken tenslotte
ging naar de vijfde prijswinnaars
bakkerij Seysener, de Halteboetiek,
Lee Cooper en de firma Cortina.

\(>

GEVRAAGD:
VAKANTIEWONING

of FLAT
voor 6 personen voor de maand juli.

Klaas Mantel - Postbus 104 - Aalsmeer.

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.

Grote Krocht 20a, telefoon 4395.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3

is gesloten
t/m eind
februari.

Groot Hi-Fi-MEUBEL
170x80

Grenen óf zwart-wlt.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Te koop:

Noren
mt. 42, met

beschermers, f 60,-
Tel. 02507-4168

Te koop
2-pers. slaapkamer-

ameubelement
wit laqué rnet kap-

tafel en spiegel. '
Tel. 02507-7959.

na 18.00 uur.

Verloren
goud schakelarmbandje
met naamplaatje, in-

scriptie Mike en Cokky
Tegen beloning terug,
te bezorgen Koning-

straat f.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reservs-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltostraat 18,

telefoon 02507-4499.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltostraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

• >

<wtct

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

G. KOL
Schuitengat f lat 7

tel. 3212
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Te koop aangeb.:

gaskachel,
bergmeubel
in prima staat.

NassaupleinB.

Heer, 54 jaar zoekt
gemeubileerde
woonruimte
Koppenberg.

Telefoon 020-736438.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooü

gezien hebt. want dooi
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig tn
Nederland

Tevons veel antieke
kasten, kisten enz.
6c2uck onze oud-

hollandse toonkamcrs.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

2ijJstraat 65,
Aalsmeer.

tel. 02977-24429.

Gevraagd een jonge

Schilder/
Glaszetter

voor het assisteren bij glaszetten en
het zelfstandig zetten van glas.

In bezit van rijbewijs B-E.

Fa. KEUR en ZOON
VERF - GLAS • SCHILDERWERKEN
Winkelverkoop: Paradijs weg 2-

Zandvoort-Tel. 02507- 56 02,
na 18.00 uur 02507-60 89

TE KOOP AANGEB.
ETNA

GASHAARD
(wapenblank)
en een ETNA
MINI GAS.

Telefoon 02507-3603.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Te koop:
3 kisten antraciet

Gasfornuis 70,-
Koslkast 70,-

Chesterf icld stoel
Koninginneweg 37,

Zandvoort.

HELE LITER
BOLS

BESSEN-
JENEVER

geenj l maar:

Nu
met
gratis
glas!

SCHBTSE
WHISKY
WILLIAM

LAWSQN'S
12.351195

WHISKY-
GLAZEN
per stuk: ITffl

JAGER-
MEISTER

DUITSE
KRU1DENLIKEUR

C2 wekenlang:)

13.9512.35

OUDHOLLANDSE
BITTER-
GLAASJES ior i

GROTE FLES 13/4 LITER

DAT IS •) NORMALE
RUIM £ FLESSEN

ORIGINELE ITALIAANSE
CHIANT11975

geénj l maan

WIJN-
GLAZEN
per stuk:

Eenmalige
aanbieding

Zolang
de

voorraad
strekt!

nu»»*

en40rm.
m

3

En tot op heden met sukses' ^^ fif

inderdaad mogelijk off> var> |O 9 ^ ^
bedrijfsleider (de prakt„k bew„ ^ ^ mMWerken aan de

interessante studiekosten-

AHicht Z,et u *on* "«

r,entie!

heeft alle dranken!
(SLIJTERIJEN van het DIRK VAN DEN BROEK-concern)

»«* t<

O

AMSTERDAM: Plein 4045 nr. 3 [SlotC'mettl;
Martini van Gellenunat 47 (winkelcentrum Oldorp);
Winkelcentrum Ooltlindpliin 182 lOveitoorMnvld):
Keiteleniitiat 170 (Builenveltlerll;
Ljmbcttui Zijlplein 3 (Geuier«cld);
Boi en Lommerweg 1 (bij de Haarlemmerwegl;
Li|nbaanlgracht 33 (Joidia/i);
Sloteikadr 124 Ibij de Zi|lll.j«ll:
Kamptrloclieweq 13 INooidl:
Motorkado 10 (Noord, bij de Meeuwenlain).

ZWANENBURG/HALFWEG: Oenntnlian 1).
ZANDVOORT: Burg. Engelbertiitna! 21.

PAPENDRECHT: Brederodtplein6.
SCHIEDAM: 't Gr«el»nd»w«j 910.
ROTTERDAM: Mithenelterweg 21.
ROTTERDAM: G.J. Muldelltraal 12.
OVERSCHIE: Burg. Baumannlian 115.117
HARDINXVELD/GIE5SENDAM
Oranjeilraat/AleHandcruiaat.

en nu ook i
HOOFDDORP: Kruimeg640.
DOINES. Vechtnr»! 11.
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Wethouder Aukema bij opening H. Schaftschool

De school moet een werkplaats
zijn van en voor de samenleving
ZANDVOORT - In aanwezigheid van een groot aantal genodigden,
onder wie vele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de
Zandvoortse onderwijswereld, de schooladviesdienst, de inspectrice
en.7 inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs en
oud-burgemeester Nawijn en zijn echtg ote, heeft de onderwijs
wethouder I.M. Aukema dinsdagmiddag de officiële opening
verricht van het aan de Cornelis Slegersstraat gelegen nieuwe
schoolgebouw waarin de Hannie Schaftschool voor lager onderwijs
en de W.H. Suringschool voor kleuteronderwijs zijn ondergebracht.
Hjj deed dit door de boot „Hannie Schaft" (zie foto) uit de
kindermusical te dopen met de daarvoor gebruike fles en deze
daarbij een behouden vaart te wensen.

Do openingswoorden van de wct-
houder hadden meer weg van een
lezing maar dan wel een interessante
en~.ieer7.amc, dan van een toespraak.
Aukema had voor deze vorm gekozen,
orrfdat hij ruim twee jaar geleden al
wat- kruit verschoten had bij de
opejiing van de Van Heuven Goedhart-
school. Niet zozeer omdat hij nu om
praatstof verlegen zat, maar om te
voorkomen dat „het op een soort
continue begeleiding zou gaan lijken"
a!s":-hij zou voortborduren op zijn
destijds aangehaalde thema's t.w.: de
cdttcation permanente, de vermeende
inBoctrinatie op de openbare school
en de toen net gepubliceerde contou-
rennota.

Modeldenkbeelden
Aukema gaf er nu de voorkeuraan om
paralellen te trekken met betrekking
lor/denkbeelden over het onderwijs en
de.ïorming van kinderen, die door de
eeuwen heen steeds meeren naarmate
wifjnecr communicatiemiddelen be-
zitten, steeds indringerder tcnig-
ko'raen. Denkbeelden die volgens
Aukema steeds weer als model dienen
en".!aan de basis staan van elke
verandering van het onderwijs. De
wethouder omschreef de onderwijs-
vernieuwing in de jaren '70 summier
alsTéen poging om de basismogelijk-
heden voor iedereen te verbreden, de
mogelijkheden te creëren, die aanslui-
ten- bij de individuele verschillen
tussen de leerlingen en om een
ondergrond te leggen voor een
opleiding voor een latere loopbaan en
de'aanvang van deze loopbaan naar
een later tijdstip te verschuiven. Dit
alles , onder voorwaarde--van—het
scheppen van gelijke kiriseri voor ieder
kirrd." „In Europa"~aldus~ Aukema,
„vinden wij de vroegste voorloper van
dHdenken in de persoon van de Tsjech
lan- Amos Komcnsky of wel
Comenius, die leefde van 1592-1670.
Als eerste verkondigde hij in zijn
Grote O.nderwijsleer dat leren niet een
voorrecht was van enkele uitverkore-
nen, maar dat alle kinderen Gods
daarvoor in aanmerking komen."

Verplicht nummer
Aukema noemde Comenius een
geniale humanist en pedagoog, die in
zijn Hollandse tijd een immense
invloed op het pedagogischedenken in
Europa en daarbuiten heeft uitgeoe-
feiid. Aukema vond het merkwaardig
dat de basiskenmerken van de vorming

van kinderen bijna onveranderd steeds
weer naar voren komon. „Het gaat
ver" zo sprak de wethouder," om
binnen het kader van een officiële
opening dieper in te gaan hoe geweldig
belangrijk deze man voor het denken
over kinderen is geweest. Indien er
schoolreisjes voor onderwijzenden
bestonden, zou naar mijn inzicht het
Comuniusmuscum in Naarden een
verplicht nummer zijn."
Als andere voorbeelden dat er thans
ten opzichte van vroeger weinig
nieuws onder de zon schijnt te zijn in
het funfumentele denken over vor-
ming van kinderen, haalde Aukema de
denkbeelden aan van Peter Pctersen,
Martin Buberen de Franse Langcvinen
Wallon. Het is 1947 verschenen
rapport van laatstgenoemde twee
geleerden was volgens Aukema z'n tijd
ver vooruit met de brede basisvor-
mirig, geen vroegtijdige specialisaties
en de voorzichtige keuze van vakpak-
ketten met voortdurend mogelijkhe-
den tot overschakelen naar andere
vakken. :

Na deze uiteenzetting wees Aukema
erop dat voor alle belangrijke
pedagogen geldt, dat het werken aan
en het uitdragen van hun inzichten
slechts kon plaatsvinden in een
geestelijk klimaat van tolerantie,
verdraagzaamheid en zonder geweld.
Zonder geweld. Hierin betrok
Aukema Hannie Schaft. „Zij is
verbonden met een van de meest
gewelddadige perioden in onze ge-
schiederis. Zij, met velen anderen,-
meestal naamloos, hebben de uiterste
consequentie tegenover het geweld
van de.bezetter gekozen en hebben
geweld.me,t. géweld-beantwoord. Zij
hebben mensen ge.dpod, die zijpeen
aanwijsbaar-en- direct gevaar voor de
samenleving vonden, als daad van
maatschappelijke hygiëne," aldus
Aukema die elke polemiek over de
rechtmatigheid van deze daden vruch-
teloos vond, omdat zoals een oude
Friese zegswijze zegt: het recht
ophoudt, als het geweld begint.
Een ding stond echter voor de
wethouder vast en wel dat de filosofen
en pedagogen nooit hun denkbeelden
hadden kunnen uitdragen, laat staan
verwezenlijken, indien er geen mensen
waren geweest1. als Hannie Schaft.
„Altijd weeren zeker in het kader van
de vorming dient erop gewezen te
worden voor welk doel onder meer
gestreden werd. De vrije mcnings-
uiting", aldus Aukema die het dan ook

Genootschapsavond trok
opnieuw veel bezoekers
ZANDVOORT - Ook de tweede
Genootschapsavond van het Genoot-
schap „Oud-Zandvoort" is een groot
succes geworden. Opnieuw was de
zolder van het Culturele Centrum tot
de laatste stoel bezet toen de
voorzitter, Ir. C.J. Wagenaar, de avond
met een enthousiast woord opende.
Ook nu weer wees hij op de
activiteiten van het Genootschap met
betrekking tot de historie van
Zandvoort en roemde de uitstekende
samenwerking met de zuster-vereni-
gingen. :

Wurf-voorzitter J.A. Steen bracht
dank aan het Genootschap voor de
ruime belangstelling van het Genoot-
schap voor het work en streven van
zijn vereniging ter gelegenheid van het
dertigjarig bestaan. Verder sprak hij er
zijn vreugde over uit, dat ook dpze
avond weer een groot aantal gasten uit
andere kustgemeenten was gekomen
om samen met de Wurf de prachtige
klederdrachten te tonen. Deze schouw
werd dan ook weer een prachtig
succes. De films, welke door Ton
Bakels Jr. werden gedraaid o.a. van het
vroegere Zandvoort voor de oorlog-
kregen veel waardering.
De-expositic, welke door het Gcnoot-
schap in de beneden-vertrekken was
ingericht en waar werk van de
schilders Martin Faber en Dick van der
Piföje te zien is (tot 29 januari) trok ook
deze avond de bijzondere aandacht
van de vele aanwezigen en unaniem
was men van mening, dat dit één van
het nog dagelijks stijgende bezoek-
cijfer want vooral in de weekends
weten vele Zanvoorters de weg naar
hot Culturele Centrum te vinden om
nog eens enkele ogenblikken te
verwijlen in hetgoede oude Zandvoort
van weleer, hetgeen door beide
exposanten op voortreffelijke wijze

mogelijk werd gemaakt. Het Genoot-
schap „Oud Zandvoort" heeft als blijk
van waardering in de afgelopen dagen
weer een fl ink aantal nieuwe leden
mogen boeken.

Kinderkarnaval
in De Duinpan
ZANDVOORT • Traditiegetrouw
wordt zatermiddag in zwembad De
Duinpan weer eengrootskindorcarna-
val gehouden. Alle kinderen uit
Zandvoort zijn welkom op dit grote
verkleedfeest dat van één tot drie uur
duurt.

De jeugdraacl van de Gamalenpiepers
is er en ook de raad van elf van do
Scharrekoppen. Laatstgenoemde car-
navalsvereniging heeft ook een jury
meegenomen die de fraaie prijzen zal
toekennen aan de drie leukstvcrklcde
kinderen van de twee groepen. Er is
een groep van 4 tot 8 jaar en één van 8
jaar en ouder. Na afloop van het feest
mogen de kinderen met hun pretklo-
ding aan het bad induiken. Voor de
kleintjes die niet zwemmen kunnen is
erhctpierebadje.

Zelftankstations
ZANDVOORT • De heer en mevrouw
P. Timmer en H. Timmer-van Breugel
geven aanstaande zaterdag een recep-
tic naar aanleiding van hun onlangs
gemoderniseerde en tot zei flank-sta-
tions verbouwde benzinestations
„Shell Duinzicht" on „Boulevard
Barnaart". De receptie is van vier tot
zes uur in „Shell Duinzicht", Dr.
Gerkenstraal 80.

Foto-onderschrift: wethouder
Aukema doopt de boot „Hannie
Schaft" en wenst deze een behouden
vaart. Om de boot de kleuters van de
in het nieuwe gebouw ondergebrachte
Suringaschool en de leerlingen van de
klassen 1, 2 en 3 die de musical „Wie
vaart er mee" voor de aanwezigen
hadden opgevoerd. Zij zorgden voor
een zeer geslaagde onderbreking van
een middag vol speeches.

verheugend vond dat op een aantal
Zandvoortse scholen Amnesty Inter-
nalional mag komen vertellen, en naar
de wethouders mening op een
voortreffelijke voor de leeftijd aange-
paste manier, wat vrije meningsuiting
U en inhoudt.

Aukema's filosofie
.Aan-het eïncL.van zijn betoog Aukema

zijn eigen filosofie horen. „Als ouaer,
opvoeder, onderwijzer of onderwijzc-
rcs zijn er zoveel zaken in de
leefomgeving van het kind die u, in de
omgang met zijn medemens later,
blijvend kunt beïnvloeden. Ik wilde u
hiertoe een paar kanten voorhouden",
aldus Aukema.
„Kinderen worden medegcvormd
door hun milieu, waarin zij worden
opgevoed. Als een kind wordt
omgeven met kritiek, zal het leren
veroordelen. Als het grootgebracht
wordt in vijandschap, leert het
vechten. Bevindt hot kind zich in een
omgeving, waar men het belachelijk
maakt, zal het verlegen en schuw
worden. Groeit het op in een wereld
waar het steeds te schande wordt
gemaakt, zal het kind zich schuldig en
teneergeslagen voelen.
Het kan echter ook-anders. Als een

kind wordt omgeven door verdraag-
zaamheid, zal het leren geduldig te
zijn. Als er mensen zijn, die het kind
aanmoedigen, zal het leren zelfver-
trouwen te hebben. Bevindt het zich
daar, waar hel ook geprezen wordl, zal
het leren zelfvertrouwen te hebben.
Als men eerlijk tegenover een kind is,
leert het rechtvaardig to zijn. Als het
kind mot zekerheden opgroeit, zal hel
leren vertrouwen te hebben. Grocil
oen kind op in een wereld waar het
aanvaard wordt met zijn meerdere of
mindere kwaliteiten of aanleg, zo zal
het kind leren in diezelfde wereld
liefde te vinden.

Over drie eeuwen heen zegt Comenius
• vrij vertaald • tot ons: „Laat de
school een werkplaats zijn van en voor
de samenleving en niet een folter-
kamer van de geest" ' '"""•'

OPENBARE BIJEENKOMST IN GEMEENSCHAPSHUiS

Aktie 'Tijd voor school" voor
nieuwe schooltijdenregeling
ZANDVOORT - „Tijd voor School" heet de aktie die een
initiatiefgroep onderneemt om uiteindelijk te komen tot een nieuwe
schopltijdenregeling. Dinsdagavond 31 januari hoopt deze groep in
het Gemeentehuis een werkgroep te vormen die aan de slag moet
gaan. De initiatiefgroep zal dan worden opgeheven. Voor de
openbare bijeenkomst die om 20.15 uur begint hoopt men op een
grote opkomst van schoolbestuur-sleden, ouderkommissieleden,
leerkrachten en belangstellende ouders.

Op de bijeenkomst zullen vcrtegen-
woordigers aanwezig zijn van do
landelijke aküegrocp en van een
school waar men al werkt met het
kontinuo-roostcr. Do nieuwe te vor-
men werkgroep moot volgens de
initiatiefnemers in Zandvoort bestaan
uit zes personen, zowel enthousiaste
ouders als leerkrachten. Deze werk-
groep zal in overleg met ouders,
leerkrachten en schoolbestuur moeten
komon tot oen voorstel tot een nieuwe
schooltijdenregeling. Tevens zal de
werkgroep de praktische uitvoering
van een proefschool moeten begelci-
den. Do gedachten gaan uit naar twee
proefscholen. De net aangepaste aktie
„Tijd voor school" is in het leven
geroepen door een aantal ouders dat
een eind wil maken aan de vele
bezwaren die do huidige regeling voor
zowel kinderen als ouders mot zich
meebrengt. „Heeft u er wel eens over
nagedacht dat de schooltijden nooit
zijn aangepast aan do eisen van deze
tijd, terwijl onze hele samenleving, het
onderwijs inbegrepen, in 100 jaar
totaal veranderd is? ", zo staat in de
circulaire aktie „Tijd voor school" te
lezen.
In Nederland bestaat een gedeeld
lesrooster voor het basis-en kleuteron-
derwijs, waarbij do kinderen
's morgens en 's middags naar school
gaan met tussen do middag oen
lunchpauze. In „Tijd voor school"
wordt deze t i jdsindel ing als een zware
belasting gezien voor vele moeders.
„Vier keer, als zij kinderen op
verschillende scholen heeft zelfs zes
keer perdag, heen on terug naar school
versnippert d<? dag on dus ook de tijd
van do moeder, die haar lijd zo goed
kan gebruiken voor huishoudel i jk ,
buurt-of verenigingswork of voor haar
werk bij een baas, aldus do verklaring
waarin ook nog wordt gesproken over
de dikwijls onnodig grote problemen
die deze verouderde regeling mot zich

meebrengt voor alleen staande ouders.
De aandacht wordt ook gevestigd op
de. nadelen voor het kind. Het viermaal
door het steeds drukker wordende

vorkeer mocton en het alleen op de
woensdagmiddag en zaterdag kunnen
volgen van zwemlessen c.d. worden
o.a. als enkele nadelen aangehaald.
Viertal wensen wat do door CRM
gesubsidieerde aktie bij de wet
geregeld wil zien is het volgende viertal
punten:

1. Een overblijfrnogelijkheid op elke
school, (indien daar veel gebruik
van gemaakt wordt, is men voor
het invoeren van een kontinuroos-
ter) (-het kontinurooster geeft
meer aaneengesloten tijd en
mogelijkheden voor buiten-
schoolso aktiviteiton voor het

kind. - ouders hebben minder
versplinterde tijd. Zij kunnen zich

nu konsentroren op werk binnen-
en buitenshuis. - kinderen 2x uit
het verkeer).

2. Scholen voor kleuter- en basison-
derwijs moeten regionaal gelijk
opengaan en gelijk sluiten. Dit
geeft de gelegenheid de kleuters en
de kinderen van do Ie en 2e klas
samen mot de oudere kinderen
naar school te brengen en weer te
halen.

3. De vakanties van alle scholen en
schooltypen moeten per regio
gelijk beginnen, omdat ouders
graag tegelijk met hun kinderen op
vakantie gaan, ook al zitten ze op
verschillende scholen.

4. Geen vrije uren en dagen meer
binnen do officiële schooltijden.
Ouders zijn niet a l t i jd thuis ais hun
kinderen onverwacht v r i j krijgen:
dit kan leiden tot ongelukken.

De situatie in Zandvoort is zo, dat alle
scholen gelijktijdig beginnen, en wel
om 8.45 uur en 1.30 uur, maar op
verschillende tijden eindigen (vooral
klas l en 2).

(Adv. Inge/.. McdcJ.)

Vandaag - 26 januari - begint
bij Couture Myrella een complete

1/2 prijzen verkoop mt. se-48
waarin de gehele

winterkollektie 1977-' 7 8
wordt opgeruimd met een korting van

50%.

Binnenweg 163, Heemstede, telefoon 282026,
openingstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00 uur.

Mr. in de rechten
Hel zal stellig voel inwoners van
onze gemeente interesseren, dal oen
week voor de laatste Kerstdagen aan
do Universi tei t in Utrecht onze
plaatsgenolc Marl ton Vogl, '14 jaar
oud, benoemd werd tot Meester in
do rechten, on haar de daarbij
behorende bul werd uitgereikt . Zij is
oon dochter van de lieer en mevrouw
W. Vogt. Haar vader was vele jaren
di rokteur van Publ ieke werken in
Zandvoort en is thans mot vervroegd
pensioen Dal. wij van dit belangrijke
feit eerst lieden melding maken
komt, omdat Marion in Utrecht
woont, zodat het contact mol
Zandvoort veel minder is geworden.
Maar wij wilden er toch even
melding van maken, mede omdat zij
een kranige prestatie leverde en
thans een der jongste Meesters in do
rechten in ons land is. Zij is thans
werkzaam hij het Sociaal Fonds
voor bouwnijverheid in Amsterdam.
Wij feliciteren namens velen haar en
haar familie, hoewel wat laat, nog
van harte met haar prestatie. Moge
zij een prettige en succesvolle
werkkring tegemoet gaan.

Ontslag bij sociale dienst
De dircctucr van de Gemeentel i jke
Sociale dienst te Zandvoort de lieer
J.C.M. van Eijk, heeft op zijn
verzoek met ingang van l februari
eervol ontslag gekregen.

De heer van Eijk is al geruime tijd
ziek thuis. Hij volgde indertijd de
heer B.F. Bersma op, toon deze met
pensioen ging. Zijn ontslag wordt
verleend onder dankbetuiging voor
de gedurende ruim negenen twintig
jaren aan de gemeente Zandvoort
bewezen diensten. Het gemeente-
bestuur biedt hem en zijn echt-
genote op 20 januari in het raadhuis
oen besloten afscheidsbijeenkomst
aan. Het spijt ons, daardoor niet in
staat te zullen zijn, officieel afscheid
te nemen van deze sympathieke

ambtenaar, met zijn evenwichtige
n a t u u r die a l t i j d en voor iedereen
oon goed woord over had en in /.eer
brede kr ing /.eer gezien en gowaar-
cleerd was. Moge hij nog vele jaren in
vrede en rust k u n n e n leven. Dat is,
daarvan zijn wij vast over tuigd, niet
alleen onze wens, maar ook die van
zeer, zéér velen in onze gemeenteen
daarbuiten....

Stilte voor de storm
We hebhen /o de indruk dat
Zandvoort momenteel een periode
beleeft die er een is van stilto voorde
storm. Kr valt in deze dagen (nog)
opvallend we in ig n ieuws te melden
maar als we zo hier en daar ons oor
te luisteren loggen, dan zal dat zeker
spoedig veranderen, want allorwe-
gen wordt er achter de schermen
hard gewerkt.

Do verrassingen zul len dan straks
stellig des te groter zijn. Dit is in de
eerste plaats het geval niet het
komende carnaval. Wanneer we de
vorige week verschenen Carnavals-
krant 1978 van de Scharrokoppcn
aandachtig lezen dan l i jkt het
komende carnaval groter en grool-
ser te worden dan voorheen. En
wanneer het carnval voorbij is, dan
is men al weer hard bezig aan het
inrichten van het strand voor de
komende zomermaanden, gaan we
alweer aan de komende (vroege)
Paasclagen denken on is men
allerwegen in de weer met de
voorbereiding van het jubileum
„Zandvoort 150 jaar badplaats".
Als we alles voor waar mogen
aannemen wat wc horen, dan wordt
dit een jaar dat wat de aktivitoiten
belroft, allo voorgaande jaren zal
slaan. Daarom verliezen wc de moed
niet. Wo zijn ervan overtuigd, dat we
een zeer druk jaar tegemoet gaan.
Dat wc u daarvan elke week
nauwkeurig op de hoogte zullen
houden, spreekt vanzelf!

C. Kuijper sr.

Veel interesse
voor Trimstekkie
ZANDVOORT - Het onlangs gestarte
„Trimstekkie" van Ton en Ali Efforn
blijkt in Zandvoort in een behoefte te
voorzien. In wijkcentrum ..'l Stokkie"
worden zowel bij de heren als bij de
dames de lessen meC een uurt je"
uitgebreid. ."Dit betekent dat dames

. beh'alvè de dinsdagmorgen ook terecht'
kunnen op de woensdagavond en wel
om acht uur. Voor inlichtingen over
het Trimstekkie kan men zich wenden
tot Ton en Ali Effern, Flemingstraat
354, telefoon 2043.

Jazzcafé
ZANDVOORT - Zondagmiddag zijn
klarinettist Joop Verhoef en vibrafo-
nist Ruud Scherpenissu in jazzcafé De
Hobbit de gasten van het kwartet Hans
Keune. Het optreden begint om drie
uur op Dorpsplein 2. Geen prinscnbal.

(Adv. Ihgc'z.' Mcclctl.)

reddingboot
ZANDVOORT - De reddingboot de
dr. S.L. Louwes kiest zaterdag zee
voor een ocfimtocht. De bemanning
Komt voor deze oefening om negen
uur bijeen in het boothuis aan de
Thorbeckcstraat.

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

Tel. 02507-45 65

ZANDVOORT - Het voornemen van
karnavalsvorunigini; De Noordelint!
om van het Zot ten bal een knalavond
te maken in het kader van 150 jaar
badplaats is zaterdagavond in hot
Gemcenschapshuis bij i'i'ii poging
gebleven. Behalve de vaste kern,
aangevuld met enkoio afgevaardigden
van cariüivalsclubs uit Alkmaar on hot
Twentse Vverd inko l , was er weinig
Scharrovolk aanwezig. En dat. was
spijtig, want hot zat do Noordolingon
dozo avond al niet mee, daar do

boeronkapel wegens ziekte van vier
tooteraars verstok had moeten laten
gaan. Wol waren or het dansorkest do
Prctonclondors on majorcltenpelolon
de Metronettes. Maar niet getreurd,
want volgende week do narren en
nariiuu'ii allo gelegenheid om uit do
band to springen, de narren en
arriinieii allo gelegenheid om uit de
band te springen. Waar men dan in het
Scharrogal terecht kan leest u
volgende woek in een overzichtelijk
programma.
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Op onverklaarbare wijze is uit
een opslagplaats in Zandvoort-
Noord onze 6-persoons fiets

verdwenen.
Deze fiets is eigendom van Sociëteit

Duysterghast. Duysterghast looft een
beloning uit aan hen die inlichtingen
verschaffen, die leiden tot het terug

vinden van dit 6-persoons rijwiel.

Postbus 179, Zandvoort of tel. 4993-7554.

Verhoog de gezelligheid
met een stukje natuur
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort.
tulefoon 2060.
P. S. - Maak er'n dolle boel van!

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. PUTMAN
ReinwardtstraatZO -Tel. 02507 -43 65

Solide aluminium trappen met
aluminium platesu

Streden van 43,00, voor 39,95
4treden van 52,50, voor 45,00
Streden van 61,50, voor 49,50
6 treden van 79,50, voor 67,50
7treden van 110,00, voor 85,00
Streden van 145,00, voor 119,00

Deze trappen met DIN-keur!

BV

Haltestraat 1 - Zandvoort
Telefoon 52 04

Het oudste zelfstandige
naaimachinebedrijt in
deze omgeving levert zijn
naai- en breimachines met
de STERNA POLIS.
De garantie en service
verzekering van de Alg.
Ver. van Naaimachine.
Handelaren.

Kamerplanten
Bloembollen
Tuinbenodigd-
heden

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093.

GRANDIOZE OPRUIMING VAN

EXTRA AANBIEDING:
Tijdens de opruiming voor NIETS een
WITBORSTEL bij emmer VEEGVASTE
MUURVERF van 4 kilo a f 6.50

Alleen bij

SCHILDERSHAL

Hofdijkstraat 24-Zandvoort
Tel. 02507-22 06

(nabij ons zwembad)

l I""" """ K

** \kt, tikt het nergens. U
reekwoord) 3

Zoals het klokje thuis tikt,
(Nederlands spr

Maar dat is helemaal niet waar, of niet helemaal
waar want dan moet u de horloges, klokken

en wekkers eens horen tikken bij

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4-Tel. 23 07

en altijd de juiste PRECISIE-TIJDIM

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

Te huur gevraagd voor -t- 5 jaar door
echtpaar zonder kind. Middelbare

leeftijd

VRIJE OF GESTOFFEERDE
WOONRUIMTE

Event. koop of woningruil met ede.
Telefoon 08380-12056.

••̂ •••̂ ••••̂ ••••̂ •̂ •̂ ••̂ •̂ ••̂ •••••••••••̂ •̂ ••̂ •̂ •̂ ^̂ •̂̂ •̂••Î ^HmMHHHHî ^B^̂ MHiMBHBi

De enige echte opruiming is de opruiming
bij 't HAARLEMS MATRASSENHUIS!

1 pers. Synt. dekbed

NU 30,-

2 pers. NU 49.50

Auping Trio
150-200

niet te geloven

van 549.-

NU 298.-

slechts 3 stuks

Vs dons dekbed

200-200 189.-

200-240 255.'

5 jaar garantie

2 pers. sprei
+ volants

N J 25.-

Ideens hoessets
van 85.-

NU 45.-

2 veren
kussens

voor. 25.-

Auping Minovan
met Dorso spiraal

80-190 90-200 140-200 160-200

van 275.- van 300.- van 534.- van 606.-

NU 160.- NU 180.- NU 265.- NU 298.-

BANKBEDop plint met 1 grote lade en stofkap 250.'
MERKMATRASSEN met vervallen dessins voor spotprijzen

Draka S.G. 35
met schapenwol

80-190 NU 125.-

90-190 NU 139.-

Draka 80
NU 65.-
Draka soft S.G. 40
ALLEEN 80

van 226.- NU. 139.-

Draka S.G. 30

80-190NU NU 85.-

90-190 NU.

90-200 NU.

90-200 NU 155.-

120-190 NU 189.-

130-190 NU 198.-

140-190 NU 229.-

140-200 NU 239.-

en onze TOPPERS
Ubica Polyether matrassen met vervallen dessin

16 cm. hoog S.G. met garantie
hoog stramheidsnümmer

80-190 van 159.- NU.

90-190 van 179.- NU.

90-200 van 198.- NU..

120-190 van 239.- NU.

130-190 van 259.- NU.

140-190 van 279.- NU.

140-200 van 299.- NU.

15 cm S.G. 40 met garantie
soft kwaliteit

80-190 van 198.- NU..

90-190 van 219.- NU.....

90-200 van 239.- NU

120-190 van 289.- NU

130-190 van 308 NU

140-190 van 328.- NU

140-200 van 354.- NU

Verder nog veel aanbiedingen in wollen en dralôn dekens.

HAARLEMS MATRASSENHUIS
H. de Graaft

Grote Houtstraat 103 Telefoon 311023 600 m2 slaapkömfort

A^kantie^S.

de zomer binnen,
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GEl£GD.

VITRAGES en OVERG O RMJNEN
WANDBESPANNINGEN

Kom oven l;inf:-s Hi de ABN en u hebt vandaag nojz LXTI
zonnig stapeltje voorpret in huis. üe ABN heelt een prima
zomervakantie-pakker van onder meer Holland International,
Fred. Olsen, Europa Express, F-TS, Swiss Chalets, BBI en
Scanialux. Nieuw in dit pakket is ook een aantrekkelijk aantal
ANWB-rei:en. En u hebt keus voldoende: huisjes of
appartementen, verre vliegreizen ot korte vakanties, rustige of
juist opwindende bestemmingen. Kom de gidsen halen en
beleef de voorprer van het uitzoeken. Of vraag een voorstel
voor een vakantie Jie past bij uw wensen.

Knkclc mogelijkheden voorzomer'?!*: Nnoruvgcn.
lingvland. IVi_auto naar M.uuial in /uid-VXW
Vierdaagse bontreis. met in Londen NW>rwy^cn. l K'i M.ulie ib ^ele^en aan
logies en hn^tls ontbijt in liet Mmitu Je nvier. l )e v.ikanneluiiMo li.wn
rie.iij.int \ Kilel. Alk1 kamer;- hehlvn in een patk, op 100 m van liet
radio, telefoon en c.v. UitMekenJr mniH>U' stram! van Noorwegen,
verbindingen perhu«en metro r.aar I let Mrand i.- ook voorde klnnnet
liet centrum. Vanaf f171,- onuevaarliik. Per u eek vanaf f270,-

Canarischc eilanden.
Bungalow-, in Plava Ine.[ex Op l km
van het stranJT/wenibaik'n (ook
verwarmd), tennisbanen, bar en
restaurant staan tot uw beschikking.
Vijftien da^cn vanaf f 741,-

Oostenrijk.
Bnsreis nnar Matitem in Stiermiuken.
Speciaal voor de liefhebbers van
naald- en loofbossen. Naar wild-
reseivaat per stoehjeslitt. Uitstekend
yelccen voorliet maken van
excursies. Logies in hntel I-tesin;,'-
t.iierln>(. Tien tlu^en \'.mal f 548t-

rrankriik-

beschuttebaai van Aiaccio. U kunt

er "olleyballen, (tafcl)renntssen,
paardrijden, \vatctnkien. k' kunt mee
op excursie, maar ook :elf een auto
cif fiets huren. In het hoogseizoen
gratis crèche. De l;ranse keuken is er
zeer Rev.irieerd. Per 8 of 15 dnjien
vanaf f655,-resp. f905,-(excl.
hoopseizoen-toeslaK).

Dclgië.

Uunk'alo>vpaik l.es Ftoiles. In het
voor- of naseizoen een weekje in de
mooie Maasvallei bij Blaimont te
:ijn. is^oed om even op adem te
komen. L) kunt er wandelen, paard-
niden, roeien, kanoen, zwemmen,
tennissen, golfen. Winkel, bar en
restaurant op bet terrein. Per week
f460,- (4 pers.). Ook
weekends.

Griekenland.
liep vliei.'vak.iniie, niet alternatieve
cruises waarbij pas in de laats'te plaats
aan comfort gedacht is. Voor
sport ievelin^en in jeans die op
originele manier vakantie willen
vjeren. Inclusief verblijf van een week
op het noj; authentieke eiland Paros.
Per weck vanaf f 1.154,-

Het Is handiger boeken bij de bank.

l let is ook prettig dat u op hetzelfde
adres de andere zulten voor uw
vakantie kunt regelen: reischeu.ues,
vreemd e,eld, reis- en bj^a^everzeke-
rintjen, amiulerinj:svcr:ekciiiin.
Zorgen voor uw kostbaarheden?
Üe ABN heeft een safeloket om
hierin uw kostbare spullen te
bewaren.

Coupon voor meer informatie.
Stuur mij meer informatie over ABN Vakantiereizen '78

Dlir./Mcvr.: ,

Adres: -—

Plaats: ,

Land van bestemming: ''.

Wij reizen bij voorkeur per Qnuto Dvlie^tuir* D boot
QtreinGtourimjcarQ camper

In nnficfninkeerdc envelop zenden aan ABN Bank,
Aid. O.D. 50, Antwoordnr. 1555,10001'A Amsterdam.

ABN Bank
Ziindvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341 D 173

WONINGRUIL:
Aangeboden: Moderne eengezinswoning

van 1971
met 5 kamers (2 etages) te Amsterdam- ;

Osdorp. 50 m van begin halte lijn 1. l
Huur f 590,- p.m. Excl. verw.kosten.
Gevraagdeengezinswoning
min. 4 kamers te Zandvoort.

Telefoon 020-197568. '.

FROMAGERIE
KAAS- EN W1JNSPECIAUSTENJ

1500 gram JONGE GOUDSE Jf U U

110 Verse SCHARRELEIEREN &-f 4b|

(Kerkstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-61411



RANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 26 JANUAR11978 PAGINA 5

Streekplan partieel herzien
Staten pleiten voor woningbouw
: ' . ' . . . - • • . - ' ' . " ö '

op caravankamp Zandvoort
-•-KENNEMERLAND. - ' Provinciale
!.7HStaten van Noord-Holland hebben bij

de vaststelling van de partiële
;_ herziening van het straakplan Zuid-
-Kennemerland Gedeputeerde Staten

in een motie verzocht met de minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke

'Ordening overleg te plegen om te
komen tot een bestemming woning-

....bouw voor het caravanpark „De
Zeercep" to zandvoort- Als bij de

l minster overeenstemming wordt bc-
reikt dan «preken de Staten zich uit
voor toepassing van artikel 4 van de

• .Wet op de Ruimtelijke ordening. Dit
'...houdt in dat de gemeente Zandvoort

; ;-hct initiatief kan nemen Gedeputecr-
-.Tvdc Staten te vragen het streekplan

- opnieuw te wijzigen. Dan volgt de
.gebruikelijke procedure.

H'Het besluit tot goedkeuring van de
•••; partiële herziening betekent, dat de
^ "Staten uitvoering hebben gegeven aan

de aanwijzing van de minister en deze
formeel in het streekplan hebben

-- -verwerkt. Bij de tervisiclegging van het
—plan waren bezwaren binnengekomen
"."van gemeentebesturen uit Haarlem en

•---omgeving, on instanties, welke niet
_ ^direct verband hielden met de
--. -aanwijzing van de minister. Deze
J. ^bezwaren zullen in de naastx: toekomst

.~•-' aan de orde komen bij de voorberei-
i'ding van het streekplan voor het

-•Amsterdam-Noordzcckanaalgebied.
HBij de gcdachtenwisseling merkte

-V.V.D.-cr R. Bon op, dat zijn fractie
T~.de laatste tijd minder ingelicht wordt

over Hilversum dan vroeger en meer
TIJover Zandvoort (burgemeester

Machielsen van Zandvoort en lid de
rStaten ms vroeger wethouder van

Hilversum). De heer Bon verklaarde
~dat de minister van oordeel is.dat

Zandvoort niet boven de 18;000
Inwoners mag groeien. Inmiddejs
komt de P.P.D. tot de conclusie dat

"voorlopig een aantal van 14.000
inwoners gehandhaafd kan blijven. De .
"minister wil geen woningbouw,
hoewel er nog behoefte is aan

~ woningen voor alleenstaanden en
kleine gezinnen, de gemeenteraad

^heeft de bestemmingsplannen al
vastgesteld. In het Kostverlorenpark

~jnag nog gebouwd worden en de
-gemeente Zandvoort wil onder meer

'7 ."het terrein van het caravan-park „De
~~Zeereep" bestemmen voor woning-
llbouw. Het park zou naar het midden

van het circuit verplaatst kunnen
\lworden. Er zijn andere mogelijkheden
--in onderzoek. De. wijziging van het
. streekplan is niet bestemd om de

~ problemen van het caravan-par);'op téj'-
~ lossen, maarom wégen naarhetstrand

-te beperken. De heer-Bon verzochfc-
7" ïedeputeerde Staten £óchv.contact"

net de minister op te nemen 'over het

caravan-terrein en diende een motie
in, die mede-ondertekend is door de
fracties van de Partij van de Arbeiden

- het C.D.A. In de motie wordt
overwogen, dat een redelijke inter-
prclatie van het begrip handige
begrenzing ka.n inhouden,, dat het
kamp er binnen valt.

Tegen hel circuit had zij eveneens
bezwaren en de gedachte daarin het
kamp te.plaatsen vond zij onvoldocn-
de gemotiveerd.

Gesprek
Gedeputeerde Van der Knoop (Partij
van de Arbeid) verklaarde bereid Ie
zijn te spreken'mel de minisier van
Volkshuisvesting over de bebouwing
binnen de begrenzing van Zandvoort.
Met de motie kon hij zich verenigen als
het gaat over de interpretatie van de
bebou wing. Hij wilde het caravanpark
er los van zien. Er is een oneigenlijke,
ongewenste en sluipende ontwikke-
ling ontstaan. Nu mag men het terrein
niet presenteren als grond voor
woningbouw. De gemeente moet zelf
een oplossing zoeken, eventueel met
de provincie. '
Over de schadeclaim zei de heer Van
der Knoop dat de provincie rekening
houdt met de wet. De minister heeft
de aanwijzing gegeven en daarom
moet het rijk de schade vergoeden, 's
Het geval van de Kalverpolder in de
Zaanstreek lag iets anders. Daar betrof
heleen besluilvan de Slaten
Ten aanzien van de beperking van het
aantal woningen merkte de gedepu-
teerde op, dat de achtergrond van het
denken van de minister niet is geweest
de woningbouw. Hij wilde de druk op
het gebied beperken en minder wegen
hebben. Ook dacht hij aan behoud van
de natuur en het landschap. De
provincie wilde een en ander zelf
doen, maar het gedrag en de opstelling
van gemeenten en het ge west maakten
dat .niet mogelijk. Er zijn grote
onzekerheden ontstaan in Zandvoort
over de woningbouw en voor Kostvcr-
loren is een oplossing gevonden.
De studie van de H.A.L.-commissie
vordert en zal bij hetstreekplanwerk
Amsterdam- Noordzcekanaalgebied
betrokken worden. De. commissie
werkt in een wijder verband dan de
knelpunten-commissie onder leiding
van gedeputeerde Van Dis. : Zo
mogelijk zullen de resultaten bekend
zijn bij de behandeling van het
streekplan. Noordzeekanaal- gebied.
Het gaat hierbij echter om een betere

_' verkeersgeleiding, doorstroming;;,.
vóórkomen -van, files in bebouwde-

-rkomniën, openbaar vervoer en-aanpas-;
sijig aan-hetwoon- en leef milieu.-öe--

"' wegenstr'ücfuür is een onderwerp'vari
de H.A.L.-commissie.

Historie
Mr. drs. H.W. Korto van hol C.D.A. gaf
ècn uilgebroid historisch ovorzichl van
de streekplannen. Volgens dr; hoor
Korte l i jkl hel or op, dal do minister
mei do aanwijzing mol een „handelt-
je" is gekomen. Gemeente besturen uit
de regio waren hel niet eens met hol
standpunt van Gedeputeerde Staten
over nieuwe wogen naar de kust.
„Geef daarom ten aanwijzing" is
gevraagd.

Even afrekenen
De heer Korte herinnerde er aan da t de
gemeente Zandvoort bij liotvoorbcrei-
dcn van-bestemmingsplannen, die nu
niet uitgevoerd kunnen"worden, vele
kosten heeft gemaakt. Zij richtte zich
tol de minisier om „eventjes af te
rekenen" voor de schadeclaim, maar
deze meent dat de wijzigingen oen
gevolg zijn van de aariwijzing en dat
een schadeclaim er buiten valt.
Volgens de heer Korte moet het beleid

'\ an do provincie erop gericht zijn dat
een hogere overheid de schade
vergoedt. Als voorbeeld van een
probleem noemde hij een wijziging in
het streekplan Zaanstreek in 1966.
Mol één stem verschil nam de
vergadering dor Provinciale Slalen oen
motie van de hoor Clynck (K.V.P.) aan
om de Kalverpoldcr niet voor

k woningbouw te bcslcmmen. Een
schadeclaim hangt nu a! twaalf jaar.

De heer Korte zotte uiteen waarom
zijn fraclie de motie over het
caravan-kamp ondertekend hoeft. Do
bezwaren van de gemeente Bloemen-
daal over de S. 19 noemde hij
begrijpelijk en terecht. Zij raken
echter niet de partiële herziening on
daarom kan hij er zich mee verenigen
dat de bezwaren betrokken worden bij
het streekplan Amsterdam-Noordzee-
kanaalgcbied.
Namens de Partij van de Arbeid doelo'e
de heer G. dé Boor mee hel eens Ie zijn
met het voorstel van G.S. om gevolg te
geven aan de aanwijzing van de
minister Do bezwaren die over wogen
gaan dienen bij hol streekplan
Noordzeeka naalgebied behandeld to

.worden. Dan kunnon ook de wogen in
Haarlemmermeer behandeld worden.
Spreker vroeg G.S. moe te werken, dat
de H.A.L.-studic (Haarlem, Amslor-
dam en Leiden bespreken hel .
wegenprobleem) spoedig gereed is.
Het statenlid was het eens met de
motie overhetcaravan-park. De grond
is geschikt voor-woningbouw voor
eigen bevolking. Voor"Zandvoort is
geen altejfnatief aanwezig. Men moet
echter nie4- vercjcr v gaan „en zich

• evenmin--vast|eggen -op- een -nieuwe
plaats 'voor 'de caravans binnen het

• circuit. Dit circuit hoort er niet te zijn.

want het gebied heeft na tuur als
bestemming een camping is ook niet
op zijn plaats.
Mevrouw T. Janssen;-Quant van de
P.P.R., mede sprekend namens P.S.l'.
en D'66. drong aan op een spoedig
einde van de H.A.L.-studie. Het is
ongewenst eerdere beslissingen te
nemen over de wegen, als er geen
gegevens bekend zijn. De Kleine r ing
bij Zandvoort is aan te bevelen voor
verbetering van het openbaar vorkeer.

Ken moment opname uit „Als het
kindje binnenkomt" met v.l.ri.r. Ada
Fransen als mevr. Jaquet, opa Jaquet
I'ioter Jouslra, minister Jaquet Henk
Sl'icrieus en dienstmeisje Yvonne
Niemeier.

Publiek genoot
ZANDVOORT - Er zijn nog wel eens amateurtoneelverenigingcn
(vooral pas beginnende) die menen, dat hel vlot en
c orrect b rengen van een blijspel een vrij eenvoudige zaak is. Niets
is echter minder waar. Het opvoeren van een blijspel of klucht
vereist een enorme inspanning. Er.moet vaart zijn en een vlotte
rolkennis, bovendien moet men zich inleven in de situatie, alsof deze
werkelijk bestaat, omdat wanneer men al te leuk wil gaan doen, men
al spoedig in geforceerdheid vervalt. Dit alles heeft Rob van
Toornburg terdege ingezien, toen hij besloot het Franse blijspel van
André Roussin: „Als 't kindje binnenkomt" op het programma te
plaatsen. De uitvoeringen hadden vrijdag en zaterdag j.l. plaats in het
verenigingsgebouw ,De Krocht", beide malen voor een stampvolle
zaal. •

Rob van Toornburg heeft zich
opnieuw doen kennen als een
bekwaam regisseur, die elke rol
volledig onder de knie heeft en alle
mogelijkheden ziet, om uit het stuk te
halen wat erin zit en dat was voor dit
blijspel stellig geen eenvoudige op-
gave. Een extra compliment daarvoor
is zeker hier op z'n plaats.
We zagen het stuk reeds eerder,
verscheidene jaren geleden opgevoerd
in theater Monopole door de toneel-
vereniging „Sandevoerdc", ook toen
was het reeds een grandioos succes en
dat was deze beide avonden van „Op
hoop van zegen" zeker niet minder.
Het spontane meeleven van hel
publiek, dat zich kostelijk bleek te
amuseren en meerdere malen ware
lachsalvo's in de zaal ontketende,'was
-daarvan wel JieUbcste bewijs. Daarbij
dient,, echler^we! te, wprderi aange-
tekend • dat -u-Als- 't-, kindje binnen-
komt" een bijzonder dankbaar stuk is
dat het publiek aanspreekt door de

bijzonder geestige inhoud en de fijne
Franse hu mor.
Hot werd de eerste avond bijgewoond
door de raadsleden L. Koper en R. van
As, de tweede maal door wethouder .1.
Attema, en de raadsleden Gielon,
Termos en Wober.
Voel bewondering hadden wij ook
voor het zeer fraaie decor dat door oen
drietal groepsleden was opgebouwd.
De werkkamer van de Minister was
met de aangebouwde serre een fraai
staaltje daarvan op een toneel dat zo
weinig mogelijkheden biedt, maar hier
ten volle tot zijn recht kwam. Voeg
daarbij de bijzonder goede grime, door
Ben Fijma aangebracht en u hebt alles,
wat een geslaagde opvoering kan
garanderen. Wal het spel betreft, was
de werkende groep aan elkaar
gewaagd. Rob van.Toornburg bleek
zijn-medespelenden-mel grote zorg te
hebben gekozen.
Ada^ Fransen als de ministersvrouw,.

•Mevrouw Jaquet, die op <I 8-jarige
leeftijd nog een ..nakomertje" vcr-

f-
£:~.
! ...i *
't "-*.l

In N.-Noord wordt "juffie" Marjoleii
door jong en oud op handen gedragen

ZANDVOORT - MARJOLEIN
HOEFNAGEL peuterleidster in 't
Stekkie" in Nieuw-Noord vierde
vorige week woensdag haar 21-ste
verjaardag. Het is een uitbundig.
feest geworden, waarin niet alleen
de kinderen deelden, maar ook de
jonge Moedertjes, die dag in dag
uit hun knuffcltjos en schatten
aan deze toegewijde jonge vrouw
toevertrouwen! Want Marjolein
is ondanks haar jeugdige leeftijd
bij alle "Moeders een vertrouwde
en zeer geliefde figuur geworden.

De manier, waarop zij met de aan
haar hoed toevertrouwde kinde-
ren omgaat wekt aller ege waar-
dering en respect. En is dat ook
een wonder? Zij heeft een ideaal
in haar leven werkelijkheid mogen
maken: Zorgen voor kinderen!

En dat maakt ze dan ook helemaal
waar in haar schooltje aan de
F hrenheitstraat. Daar is ze
iedere' dag te vinden tussen een
luid kwetterende kinderschaar,
die ze met alle denkbare en
ondenkbare speel-atlributen weet
bezig te houden en te vermaken.

Waar braaf het meegenomen
boterhammetje en de melk wordt
genuttigd en waar Marjolein ook
nog de kans krijgt om iets te doen
aan een geleidelijke vorming tot
latere maatschappelijke deugden.

Is het een wonder, dat Marjolein
in deze grote Zandvoortse nieuw-
•bouwwijk op handen gedragen
wordt van al die jonge Moedertjes,
die hun lieveling enige uren aan
haar willen (en vaak moeten)
afstaan om zélf haar werkzaam-
heden'in huis of in een baan te
kunnen verrichten?
Als de kinderen eenmaal bij
Marjolein zijn afgeleverd, zijn ZP

veilig zijn ze geborgen. Want ze
waakt over haar licverdjes en
knu ff eitjes als een eigen Moeder.
Ze speelt met ze, ze zingt met ze
en er worden iedere dag leuke
attenties gemaakt (waar de lijm
vaak nog afdruipt) voor lieve

mamma's, pappa's, oma's en niet
te vergeten de Opa's. Schrijver
dezes is één van die Opa's, die zijn

. kleinzoon iedere morgen voor
.,' kantoortijd even naar school

brengt en zich iedere keer weer
verbaast over de liefde en de
spontane inzet van Marjolein, die
nooit iets te veel is als het om
„haar" kinderen gaat. Wat een
fijne jonge vrouw, die zo enorm
veel begrip heeft voor alles wat
zo'n jong kinderzieltje kan bewe-
gen. Hoe vangt ze alles op, hoe
spoedig weet .ze soms de opko-
mende traantjes te drogen.

Marjolein heeft uitstekend gestu-
deerd om haar. diploma's te
verwerven. Maar haar' grootste
gave is-nogmaals gezegd-haar be-
grip voor het kind. Dat jonge
ongenuanceerde leventje, dat zij
nweg in deze grote maatschappij
nog moet vinden. Dat alle
„waaroms" en vraagtekens nog
moet invullen door het maar
langzaam rijpende verst n
Daar is geduld, eindeloos geduld
voor nodig en vooral begrijpende
liefde.
werden -allemaal door hulp-
vaardige Moedertjes o.itlioald op

..Juf" Marjolein heefl «ie waar-
dering en de dank van de ouders
op haar verjaardag op heel
bijzondere wijze mogen ervaren.
Er was een grote tafel met
cadcaux en bloemen. En we
mochten er allemaal even bij zijn,
alle Moedertjes en een Opa. En we

heerlijke koffie en cake (met het
praedicaat: cum Laude). En we

. mochten van harte mee instem-
men met hek onverwoestbare,
„Lang zal zij leven", waarbij
Opa's stem duidelijk aan de
onderkant van' de bas-sleutel
herkenbaar was.... En dat allemaal
temidden van een juichende
kinderschare, die niet ophield
„Juffie" te verassen met cadeau-
tjes. Ja, mijn kleinzoon mocht juf
ook een „dotic" geven. Ik zeg nog
tegen hem: Laat de Juf nu eerst

zelf kijken wat er' in zit. Kan je
begrijpen...Na een dikke pakkcrd
gaf hij het pakje en in één adem de
volgende toelichting: „En dit is
voor Juffie, oen tuk secp an een
tottib...." (Wôg verrassings-
effect). Zodat de overigens toch al
zeer fris opgende Marjolein mocht
begrijpen, dal hel met haar
douche te maken had. Kinderen
kennen .nog geen geheimen. En
dat is feitelijk ook maar oen geode
zaak.
Marjolein Hoefnagel werd gnbo-
ren op 18 januari 1957 in
Santpoort (gom. Vclsen), waar zo
zelf de kleuterschool bezocht. In
1966 kwam hot gezin van do
P.E.N.-ambtenaar J.L. Hoefnagel
naar Zandvoort, waar Marjolein
do Plesmanschool bezocht. Toen
zo solliciteerde als pcuterlcidster
bij het Wijkcentrum 't Stekkio"
werd ze tol haar vreugde bc-
noemd en zo mag ze nu de scepter
/.waaien over ruim 90 peuters tot

de leeftijd van vier jaar; En ze
hoeft er nog 45 op de wachtlijst
staan. 'Gelukkig krijgt ze van vele
jonge Moedertjes dagelijks do
nodige hulp en bijstand anders
zou ze hel alleen niel aan kunnen.

Ook die Moedorshulpcn verdie-
nen hior oen warm woord van
waardering! Dozo school kwam
voorl uit een particulier initiatief
on mag in haar opzet zeer geslaagd
holen. Waar oen Marjolein Hocf-
nager hel waar maakt, dat er ook
in deze tijd nog heel fijne dingen
mogelijk zjn. Door l iefde en
eendrachtige samenwerking in
een moderne nieuwbouwwijk.
Wat was hol niet leuk van
Marjolein toen zo een poosje
geleden met haar schooltje mec-
deed aan een wedstrijd van een
grote Nederlandse wasmiddelen-
fabriek. En laat ze nu de eerste
prijs winnen. Niet minder dan
f 500,--, die ze zelf in RottOrdam

mofsi, komen iialon. Zo kocht van
dit ' bedrag onmiddell i jk hol
prachtigslo speelgoed on oer
hoeveelheid leermiddelen voor
•„haar" sschatlcn en knuffeltjcs.
En dat hebben do ouders clan ook
allemaal weer echt weten te
waarderen.

Tot slot nog dit. Marjolein wil
graag gaan trouwen. Zo is al
geruime lijd verloofd en /.e
hebbon samen al zoveel gopro-
bccrd om een fijn eigen huisje te
krijgen. Do ouders van do
kinderen hebben or zelfs mol oen
handlckoningen-actic aan mee- •
gewerkt. We moeten zien, dal we
Marjolein in Zandvoort houden.
Laat ons Gemeentebestuur daar
nu écht eens wat aan doen. Want
als Marjolein ooit weg gaal v al t er
con zware slag in Niouw-Noord.
Daar is geen woord teveel aan
gezegd....!

Een tevreden opa.

wachlte van haar echtgenoot, de 60
jarige Minister Jaquet, gespeeld door
Honk Spioricus, spoelde haar rol op
waardige beheerste wijze, duidel i jk
laten u i tkomend, welk een hoge
posilie zij bekleedde. Ditzelfde was
het geval mei Henk Spiericus, die zich
oveneens ten volle bewust was van zijn
hoge funk l io . Toen cchler hun
dochler Annio (Marian van Holton) ,
hun zoon Gerard (Jello Sijtsma, het
dienstmeisje Thcrèse (Yvonne Nic-
meior) on de huisgenolo Madclcine
Lonanl (Henrié'lte Brokmcier) op hun
beurt kwamen vertellen dat or
eveneens gczinsuitbroiding op komst
was, bleek allo staligheid in het
Ministcrshuis to veranderen in de
meest chaotische toesland, die men
zich rnaar donken kan en do allcrdolsle
situaties.

Alsof dal alles nog niel genoeg was,
kwam in dc/o doolhof van vorwikko-
lingen do 82-jarige opa Jaquel nog
opdraven, gespoeld door Piclcr Jou-
slra. De gehele avond is hij nauwelijks

ei1 n kwartier op do planken geweest,
doch do wij/.e waarop hij deze rol tot
karaklerrol wist te maken, was niet
alloen verbazingwekkend, maar
maakte door hel weldoordachte spel
één indruk, die men niet gauw van
amalcurloncelspelcrs meeneemt. Hier
werd toneelspel gebracht op hoog
niveau. Dit was geen spel meer, maar
pure werkelijkheid die koslelijke
herinneringen naliel. Zo word het
geheel van beide opvoeringen voor
„Op hoop van zegen" een grandioos
sukses, waarop men met trots en
voldoening kan terugzien.

De voorzitster, Marian van Holten
sprak enthousiaste en dankbare
woorden tot slot en huldigde alle
medewerkenden met bloemen.
Zij deelde tcnslotle nog mede, dat
„Op hoop van zogen" in april a.s.
opvoeringen zal verzorgen in het
Cultureel Centrum aan hol Gasl-
huisplein. Do keuze is voor deze
avonden gevallen op Iwee éénactcrs.
De juiste data zullen nog nader
worden bekend gemaakt.

zei het beamen
geen winst

zonder redsnie
OPENBARE BIBLIOTHEEK

AANWINSTLIJST:
AKTIVITElTENBOEjs.
Allen, H., en M. Lee, Van Kop tot
staart; Asquith, C./M.E./. Bovenaard-
se beslommeringen; Beok, G. van, De
dia's van Andrea; Bergman, L,
Bergman over Bergman: Blokker, J.,
Ga direct naar do gevangenis, ga niet
langs af, u ontvangt geen f 200,--;
Soxorr. C.R., Jan Compagnie in
oorlof* en vrede; Bröggcr, S. Wogen en
dwaalwegen van do liefde; Buunk, B.
Jaloezie; CAT, De, k i jk t Karel u i t de
boom; Clifford, F.S., Wreker in de
nacht; Cordelier, J. La dérobade;
Feaver, W. Toon we jong waren;
Hamsun, Knul, Het laatste hoofdstuk;
flansen, J.H. Geschiedenis van het
kostuum in kleur; Hcdgecoc, J. Het
fotografiebock; Hemingway, E. Eilan-
dcn in de golfstroom; Herwijncn, J.
van. De krankzinnigen-tekeningen; J.
Higgins, Paspoort vour do dood; R.
Hoose, Zei t 'bier maken.
IMPERIALISME on onder-ontwikko-
ling.
Ja f fke , F., Speelgoed om zelf te
maken; Kompers,. R.T.W., Antieke
vuurwapens; King, C.E., Poppon en
poppenhuizen; A.K. Kossmann, Weer-
zien van oen e i land; Kruik, M., Bakken
zonder oven; Laenon, G. Loven
overleven; Lecnliousers, P. Het uur
van de mens, hot uur van de wereld;
Loroniontow, M.J. Een held van onze
ti j t l
M;ikibaka
Membrcchl, S., Dag Hans, dag Mirjam;
Mess-egué, M. Kruiden on gezondheid;
Meijsing, D. de kat achterna; Mulior,
\V.„ die mot. liet Move gezichtje is liet
vrouwtje"; Murray, F. Li/, en do lord;
N;il)okov, V. De gave; Niulzscho,
F./VY./., Morgenrood; Nieiiwenlniis,
II., en L. Vornödo, Klseviers gr i l lboek;
Plönges, K,. Hondi 'nachtcn; Quoen, E.
Met rode letters; Rey, P. De weduwe;
Rigby, R., De heuvel; Rogors, J.T.
Spelen mot uw rekenmachientje; .
Roy van /.uyclowijn, N. do, Verscnans-
te schoonheid; Schouten, A. De
zeeridder; Simonon, G. Een man als
ieder ander; Slnughter, F.G. Dr.
Grahani, Verleng do levens; Snydor,
Z.K., Doliokseii v;m. Wurm; Sücler-
liolm, M. Reis naar de zon; Spark, M.
Memento mori.
Supernova 2.
Terlouw, J., Oostrrscheldo; V;m
Gnor's reisgids voor Moskou, Lonin-
gracl; Vries, l), do. Do bc-ul ; on, Hot
geweren ge l i jk ; Vroman. L., 2G2
gedichten; Wealo, A. I-V n moderne
assepoester; Wolzon, J. van, 200
moderne dokatips, kleur; Westra, J.M.
Metselen; leer hel zolf. Wonderbaarli jk
diergedrag.
Wyndham, J. Chocky.

Afscheid direkteur
gein. sociale dienst
ZANDVOORT - In een besloten
bijeenkomst op het gemeentehuis
neemt do gemeente Zandvoort op 30
januari van 16.30 tot 17.30 afscheid
van de heer en mevrouw Van
Eijk-Mannes. Por l februari is de heer
J.C.M, van Eijk als direkteur van de
gemeentelijke sociale dienst eervol
ontslag uit gemeentedienst verleend.
Ruim 29 jaar was de heer Van Eijk in
gemeentedienst.

Raadsagenda
ZANDVOORT - Dinsdagavond komt
de gemeenteraad op het raadhuis in
openbare vergadering bijeen. De
agenda ziet er als volgt uit:
Ingekomen stukken:
1. voor kennisgeving aan te nemen:

a. Brief d.d. 19 december 1977
van burgemeester on weihouders
van Heemslcde, waarbij wordt
toegezonden con motie van de
raad dier gemeente m.b.t. de
uitbreiding van het Gewest Kcnne-
merland.mel de gemeenten Bever-
wijk, Heemstede Hillegom en
Vclsen. ''
b. Alsvorcn m.b.t. de verdere
ontwikkeling van het Gewest
Kenncnwrland.

Onderwijsgelcgonhedcn.
a. Vaststelling vergoeding per lokaal

on per kleuter bijzonder kleuter-
onderwijs over 1977.

b. Vaststelling administratievergoe-
ding bijzonder lager onderwijs
over 1977

c. Vaststelling oxploitalicvorgoeding
bijzonder lager onderwijs over
1977

d. Verhoging crfafscheiding Josina
van don Endcnschool

e. Beschikbaarstelling gelden t-b.v.
ui tbre id ing Beatrixschool meteen
lokaal

f. Aanschaff ing materialen gymnas-
liekonderwijs

g. Aanschaffing nieuwe loosmclhode
t.b.v. de Bentrixschool

Grond transacties
a. Vorkoop Achterom 3
* Invorder ing huurschuld
* Nieuwe privaatrechterl i jke ver-

gunning gebruik strand voor
exploitat ie

*, Verhoging subsidie t.b.v. aanstcl-
l ing conciërge wijkcentrum 't
Stekkio

* Plan tot reorganisatie van de
drinkwatervoorziening in de pro-
vincie Noord-Holland

* Verbetering verl ichting Do Favau-
geplein

* Verpachting parkeerterreinen
Zandvoort-Zuid

* Verhuur grond aan Zandvoorlse-
faan

* Salariëring gemecnlepersoneelper
1.1.78

* Aangaang vaste geldlening
* Subsidie V.O.S.-cursus

BENOEMINGEN ENZ.
a. Vervulling vacature schoonheids-

kommissie
Rondvraag.

k1i-i o>«ï «•*» .v '.v,
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r De Hartekamp zoekt ^%r
jonge mensen die
geestelijk gehandicapten
willen verzorgen en begeleiden
Wij hebben vacatures voor

leerling groepsleid(st)ers
Zij volgen de 3-jarige interne Z-opleiding voor het landelijk
erkende diploma Groepsleider Zwakzinnigenzorg.

De volgende cursus begint in september, duurt drie jaar en
leidt op voor het landelijk erkende diploma „Groepsleid(st)er
Zwakzinnigenzorg" (Verpleegkundige-Z).

Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet men minstens in
het bezit zijn van het diploma Mavo-IV, Inas o! KV/JV.

Hebt u belangstelling, meld u dan zo spoedig mogelijk aan.
Wilt u nu al in dienst komen om in september de opleiding te
gaan volgen, dan is ook dat mogelijk.

De minimum leeftijd is 17'/2 jaar.

Tijdens de opleiding bedraagt het bruto-maandsalaris exclusiet
de onregelmatigheidstoeslag:

eerstejaars / 1.309,16
tweedejaars ƒ 1.436.32
derdejaars f 1.612.16

Na het behalen van het Z-diploma bedraagt het bruto-
maandsalaris zonder onregelmatigheidstoeslag ƒ 1.903,20. Door
jaarlijkse verhogingen stijgt dit in B jaar tot ƒ 2.508,11.
Verdere groeimogelijkheden zijn aanwezig.

Vanwege de woningsituntie moeton wij ons beperken tot
kandidaten die wonen in Heemstede/Haarlem of de directe
omgeving.

Wilt u meer inlormatie, belt u dan aideling Personeelszaken,
tel. 02502-7647, tst. 214.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan
De Hartekamp, aideling Personeelszaken, Herenweg 5,
Heemstede (post B&nnebroek).

Een tocht vrij huis

J

dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!
Laat uw gashaard, c.v. of open haard niet langer opboksen tegen
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil.
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!

IJZERHANDEL

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV -1JMUIDEN
Tel.02550-1 4441

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

PARKETVLOEREN
• - . ' '' ,:,<•*••. '; ' ,-, • ,

• Zijlrrians v/h N. v. d Voort,
Zwanenburgerdijk 422, Zwanenburg.

telefoon 02907 5117-5788

PARKET reeds v.a. 37,- p. m2

Incl. het leggen,'de ondprvluer «n BTW

Tevens schuren wij oude vloeren en
leveren alle soorten Lamelle-parket.

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. f 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m' v.a. f 160,-
thuisgebracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl.7in voor-

raad zowel gedessi-
neerdals uni.

Heren- en juniornode.
Hoofdstraat 178. Hillegom,
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT-
WONING. ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETEHUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023-28 04 90
Binnenweg 73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Dd iK00cll0tii
AJice.i

SchaEchelstraat 27, •
Haarlem,

telefoon 023-327019.

hortefidorp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WV AS AUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorriikosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat62,
— hoek Kloosterstraat. -

DE HARTEKAMP HEEMSTEDE

VAKANTIE VIEREN
op
RIJN
MAIN
en
MOEZEL
Inlichtingen en reserveringen:
Rederijkantoor:
Amsterdamsestraatweg 14
HALFWEG (N.-H.)
Tel. 02907-22 51
of bij uw eigen A.N.V.R. Reisbureau.

k lholland
•cruise fi,

Hoofdweg 726, Hoofddorp

v. *».£»\-••'üSKSs<flito(fa...".-'<!ï -%.;.
W."> •:JW.,-.-£?c»£«sbSM

KOUD BRRRRRR.. 1
* MUTSEN-SJAALS
* HANDSCHOENEN

Uitgebreide sortering in diverse prijsklassen.

Tijdens de opruiming

10% KORTING
op de niet-afgeprijsde artikelen.

F. J. DAMAVE
Speciaalzaak dameshoeden

Zijlstraat 66 - Haarlem - Telefoon 310560

EENZAAMHEID
oplossen, vriendschap,
kennismaking, enz...

Géén inschrijfgeld!
(goedgekeurd d. R.v.T.). Inlichtingen: .

E.H.B.E., Postbus4S8, 's-Hertogenbosch.

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur....

Wegens verhuizing van enkele medewerksters zoeken wij op korte termijn
voor de afdeling Lancdurige Hulpverlening een

FULL-TÏME en een
PART-TIME LEIDSTER
Toi het takenpakket behoren de beoordeling van de hulpaanvragcn, de
begeleiding van de ieefccnhcden die hulp ontvangen, kontakten onder-
houden met andere instanties en het tot stand brengen van eventuele verwijzingen.
De begeleiding van gezinsverzorgsters/helpsters, zowel individueel als groeps-
gewijs behoort eveneens tot de werkzaamheden.
Daarnaast zoeken wij een

PART-TIME LEIDSTER
die belast zal worden met de verdere ontwikkeling van de afdeling Alpha-
Hulpverlening.
Speciaal tot het takenpakket van deze leidster behoort o. a. de beoordeling
van hulpaanvragen en het tot stand brengen van kontakten tussen hulpvragers
en hulpver leens terv
Binnen onze ins t e l l i ng wordt in teamverband gewerkt, terwijl voor koördi-
natie, begeleiding, deskundigheidsbevordering e. d. staffunktionarissen aan-
wezigzijn.
Vereiste opleiding:
De akten N - X H , N-XIX en N-XX. diploma M. B. O.. Sociale Akademie
of gelijkwaardige opleiding.
Ervaring in het gezinsverzorgingswerk strekt tot aanbeveling.
Rechtspositie en salariëring volgens C. O. A. M. -regeling.
Er bestaat een goede pensioenvoorziening en bij noodzakelijke verhuizing
wordt een vergoeding in verhuiskosten verstrekt.
Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is het bezit van een auto
noodzakelijk.
autokostenvergoeding volgens ambtenarenregeling.
Telefonische informaties worden verstrekt door de directeur van onze stichting,
de heer J. M. Mensink. telefoon 02503-12041 .
Sollicitaties, gericht aan de directeur, zien wij gaarne binnen 14 dagen tegemoet.

stichting voor gezinsverzorging
en gezinshulp haarlemmernieere.o.

BockyiiiL'rliun 2. HoofiKInrp. Tclctimti 02MN- 1 2041

On/i' instelling wcr
in dr j: i- m t- e n l c n
H a a r U-m nu-r mei-r .

r n Artls
Dit MM'
lundt'lijk yi'hicd ti-ll
ca. ini|.IWOinu"rUTv
Vjnuil Hnnfddnrp,
uuur on/L'
hiirnuklit hcUi-n /ijn
Ui'hnnvi'ntri'iTd* /:ijn
VnivtiTdnni. Haarlem

i- n l.t'idi'n uilvit'Kfnd
hiTfikhiur.
Vuur di- urdclin^cn

jn 16
li'idsliTN. u. n. tnki'U'n
part-timt' \*t'rk/,aam,
5(1 full-tinu- t-n .UU
purl-linu*

htlpstiTs

Deze week: de zesling
anf eboorte tot nu

• .-.Vs^^*. .,......,,-, '• t.'!ff-". ",'." • > » ; • > : . • . • - • : • " •

Priscilla, Ivo, Ramona, Mirella,
Dennis en Patricia Nijssen werden
geboren pp 18 september 1977.
Zes kleine hummeltjess gróót wereld-
nieuws. Hun complete geschiedenis,
van het prille begin tot en met de

gelukkige thuiskomst van de vijf die
bleven leven^ vindt u deze week in
Libelle. Voor het eerst: alles over de
zesling, in achttien kleurige blad-
zijden vol nieuws en foto's.

Met het verhaal
van de ouders

Corry en Simon wilden
dolgraag een kind Ze
kregen er zes tegelijk....
Samen vertellen ze in
Libelle wat er in al die
spannende maanden ge-
beurde, en hoe ze vol
goede moed beginnen vier
dochters en een zoon groot
te brengen.

Met de geboorte
™ W T^o -»r»t* Ir'ïïfnrv^rti-t \v\ i^^»*t\m»»».mwoom
en beeld

De zes kwamen in nauwe-
lijks één minuut ter wereld.
Een medische staf van 20
leden stond Corry bij.
Lees in Libelle hun ver-
slag van de bevalling, met
unieke foto's uit de zicken-
huisftlm. ,

MetScheherazade
peet-oma

Na 3 maanden couveuse mochten
de vijf naar huis. Peet-oma Schehe-
razade ging op kraambezoek, met
vijf lieve knuffelbeesten als cadeau.

/• >< Ook in Libelle: hoe u zélf die beesten
' --" kuntmakea

En nog veelme
w -

Volop voordelige mode. Interview
met Jules de Cortc en zijn vrouw
Thea. De plantenrubriek "Groene

1 Vingers". Een hele Libelle vol!

Zo gezellig is alleen Libelle
w w

1
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*Leerlingen zijn niet beter af

;Grote meerderheid docenten Coornhert
en Bronstee verzet zich tegen fusie
HEEMSTEDE - Moet en kan de openbare Bronsteemavo in
Heemstede zelfstandig blijven voortbestaan of dient de huidige
samenwerking met de Coornhertscholengemeenschap (op de grens
van Haarlem en Heemstede) uiteindelijk leiden tot een fusie? Na het
bekend worden van het ambtelijk rapport over deze materie heeft
zowel het docentenkorps van de Bronsteemavo als van de
Coornhertscholengemeenschap zich koortsachtig bezig gehouden
met de wenselijkheid van een volledige samensmelting. De
schoolleiding van het Coornhert acht een fusie „onvermijdelijk" De
overgrote meerderheid van de docenten zegt evenwel „nee" tegen de
plannen. Op de Bronstee-school, waar in 1976 nog bereidheid
bestond tot fusie onder bepaalde voorwaarden, is inmiddels nog
maar één leerkracht vóór. De overige leraren, onder wie de directeur,
hebben zich per brief van 13 januari '78 aan burgemeester en
wethouders van Heemstede tégen verklaard.
Beide scholen motiveren uitvoerig waarom zij geen heil zien in een
samengaan.
Kern van de bezwaren is dat leerlingen niet beter af zijn in een
zogenaamde brede brugklas, waarin dus zowel mavoleerlingen als
havo- en vwo-leerlingen zijn opgenomen. De resultaten op de
Spaarnescholengemeenschap, de enige school in de regio waarin
deze drie typen van voortgezet onderwijs samengaan, zouden dit
overduidelijk aantonen.
Verder spelen mee onzekerheid over de rechtspositie van de
flocenten en over de toekomstige accommodatie.

grote groepen leerlingen ernstig
benadeeld worden. En hoe komt dat?
De mavo-kinderen die het in de
brugklas niet meer zo zien zitten
gooien omstreeks kerstmis het bijltje
er bij neer. Ze rommelen verder nog
maar wat aan, halen alleen nog enen en
tweeën en op het eind van de brugklas
kunnen ze zelfs niet meer bevorderd
worden naar 2-mavo. Wat er na
selectie dan nog terecht komt in deze
tweede klas haalt 't toch niet vanwege
grote hiaten in de brugklas-kennis.

Brugklas
•De brede brugklas vormt al jarenlang
Een probleem op de Spaamescholcn-
Jemeenschap, zo zegt conrector
.Roders van de Spaarne S.G. in een
Traaggesprek met mevrouw J. Brack-
ïhan-Brugman, docente aan de Coorn-
liert S.G.
•in dit interview vertelt de heer Roders
jöat er inmiddels talloze systemen zijn
geprobeerd maar dat het aantal
zittenblijvers nooit lager is geworden
dan circa 25 procent. Een percentage
dat voor de invoering van de
mammoetwet als normaal werd
ervaren maar waarvan psychologen en
pedagogen steeds maar weer zeggen
dat het veel te hoog is. Alle systemen,
op het Spaarne geprobeerd, hebben
deze 25 procent échter niet kunnen
verlagen. En ookhet laatste systeem
lijkt weer te falen. Begin januari
hebben de docenten weer een
cohferentie belegd omdat de brugklas
zo slecht loopt. Aldus de heer Roders.

Twee klassen
WaJ: houdt dit laatste systeem in?
Er zijn twee klassen naast elkaar, met
geljjke leraren. De ene klasiszwak.de
andere beter. Theoretisch lijkt dit
systeem leuk, zo zegt de heer Roders,
zoals op papier al dezejdpeën leu'k'
lijken. : - '• -* - • - ' • •
De-zwakke klas krijgt meer uren in de
wc£k. Meer wiskunde, Engels, Neder-
lands en Frans. De keuze moet zo lang
mogelijk open blijven, iedere leerling
moet nog alle kanten op kunnen. Maar,
zol vervolgt de conrector, in de
praktijk komen de nadelen naarvoren.
Dan blijkt dat een mavo-leerling een
fundamenteel andere aanpak nodig
heeft en een veel concretere leerstof-
aanbieding. Andere boeken, nauw-
keïiriger controle, minder stof per
keer als huiswerk en bij bespreken
VW,O-Ieraren kunnen dit niet. Geven
zij in de mavo-klas les, dan zal ook het
mavo-niveau dalen. Omgekeerd kun-
neri mavo-leraren ook niet les geven
aaff VWO-leerlingen Zij gaan bijvoor-
beeld niet graag in op opmerkingen
vanuit de klas, hoewel deze zijpaadjes
vaak interessante dingen opleveren.-
Hij. concludeert dan ook dat één van
de 7 voornaamste problemen in de
bre'de brugklas is dat een deel van de
leerlingen niet de goede leraar heeft.

Niveau
Men houdt vast aan het idee dat ook
zwakkere leerlingen aan het eind van
de- brugklas nog moeten kunnen
overgaan naar 2-vwo en dit geeft
verlaging van eisen en niveau. Niet
voor niets legt het gymnasium het
loodje, zo meent hij.
Maar ook de resultaten in 2-mavo zijn
allerbedroevendst slecht, veel slechter
dan op de zelfstandige mavo's. We
zeggen „gelijke kansen", aldus Ro-
dcrs, maar in de praktijk ontdek je dat

De Bronsteeschool voor mavo te
Heemstede.

Politiek
In het interview komt ook even de
politiek om de hoek kijken. Roders
vraagt de Haarlemse wethouder van
onderwijs Voskuilcn eerlijk opening
van zaken te geven, met zowel (vaak
politieke) voorstanders als met kriti-
sche docenten. ;

De vorige wethouder van onderwijs,
Geluk, heeft er namelijk nooit een
geheim van gemaakt dat hij de Spaarne
Scholengemeenschap beschouwde als
het paradepaard van Haarlem op
onderwijsgebied, ook vanwege het feit
dat op deze school de discriminatie
van mavo-leerlingen zou zijn opgehe-
ven. Wie niet mee kon in de brugklas
van het vwo kon immers zonder van
school te moeten veranderen terug-
stappen in het mavp;hiveau?
Maar zoals Roders al.opmerkte in het
interview: op papier lijken alle ideeën
leuk, in de praktijk wijst volgens hem
uit dat leerlingen die een stapje terug
moeten doen dit toch ervaren als een
degradatie. Ze gaan bij voorkeur naar
een andere mavo. '
Overigens is op politiek niveau nog
niets beslist. Wel werd enkele jaren
geleden al duidelijk dat Haarlem zou
streven naar een eveneens sterke
scholengemeenschap in het rayon
zuidwest, als tegenhanger van de
Spaame-scholengemeenschap, die
kort na de opening van het nieuwe
gebouw aan de Zwemmerslaan in
Schalkwijk zo'n toevloed van leerlin-
gen te verwerken kreeg dat er houten
noodlokalen moesten worden bijge-
plaatst.
Deze toevloed werd in hoofdzaak
toegeschreven aan de brede keuze-
mogelijkheid op de Spaarneschplen-
gemeenschap. In het ambtelijk rap-
port worden nu echter ook twee
andere argumenten aangevoerd. De
prognose over een dalend leerlingen-r
aantal en de wenselijkheid van een
fusie omdat deze een stimulans zal zijn
voor de samenwerking met de scholen
voor lager onderwijs, ofwel de
toekomstige basisscholen, in het
rayon.

Continue begeleiding
Maar ook over deze samenwerking,
beter bekend onder de naam „conti-
nue begeleiding" zegt Roders sombere
dingen. ;

Totaal mislukt, vindt hij. „Ik was in
het begin een groot voorstander. Het
leek me goed om contact te hebben
met de basisccholpn. OTI te weten

waar de problemen liggen. In de
oorspronkelijke opzet zou er een
toelatingsexamen zijn plus een advies
van het schoolhoofd plus continue
begeleiding. Maar wat is er gebeurd?
Het toelatingsexamen is afgeschaft.
De dwang om een bepaald niveau te
halen verdween en van inslijpen van de
leerstof was geen sprake meer.
Geheugentraining in aardrijkskunde
en geschiedenis, het oefenen van
basisvaardigheden en het „instampen"
gingen van het tapijt. En wie zijn daar
de dupe van? Vooral de onderste
niveaus".
Roders pleit dan ook voor betere

de lerarenraad is ook dat het gesprek
met wethouder Voskuilcn weinig
„harde" gegevens heeft opgeleverd.
Aan de hand van recent cijfermateriaal
laten de opstellers zien dat de
voorkeur van de ouders én het
percentage leerlingen dat algemeen
vormend dan wel voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs gaat vol-
gen niet voorspelbaar zijn en geboorte-
statistieken alléén onbruikbaar. Want
op het Coornhert zijn momenteel
1159 leerlingen (voorspeld was 1024)
en de Bronstee telt er 268 (voorspeld
207).
Een onzekere factor vormt ook de

De Spaarnescholengemeenschap in
Schalkwijk, t,

didactische afspraken en afspraken
over een „maximum", want, zo zegt
hij, bij „minimum" weet niemand wat
er buiten die minimumstof besproken
moet worden. Continue begeleiding
zoals deze nu is noemt Roders
„continue misleiding".

Als het op de Spaarnescholengemeen-
schapnou niet goed gaat metde brede
brugklas, waarom zouden wijdaardan
aan beginnen? Dat is de vraag die de
docenten van het Coornhert zich in
meerderheid stellen. Sinds 6 septem-
ber 1977 (de datum waarop een
gesprek plaatsvond tussen wethouder
Voskuilen, schoolleiding, oudereom-
missie en niet-onderwijzcnd perso-
neel) houdt de lerarenraad zich er mee
bezig. Deze raad nam op een algemene
vergadering van leraren van de
Coornhert S.G. een resolutie aan
waarin een meerderheid van 49 tegen
14 stemmen (6 stemmen van do
schoolleiding vóór) zich uitsprak
tegen fusie omdat deze niet in het
belang zou zijn van de leerlingen en
van goed onderwijs. Ook van de
ouders bleek slechts 15 procent voor
fusie te zijn. Eén van do bezwaren van

behuizing. Momenteel heeft de Coorn-
hertscholengemeenschap nog de be-
schikking over het oude gebouw van
de voormalige MMS aan de Tempe-
liersstraat, waar enkele lagere klassen
zijn ondergebracht. In de toekomst
zullen deze echter in het Coornhert
moeten worden opgenomen. Als er
dan ook nog eens circa 200 leerlingen
van de Bronsteeschool bijkomen zien
de leraren daarvoor geen plaats. Nu al
voldoet het gebouw niet aan de
moderne eisen: kantine, bibliotheek
en gymnastieklokaal zijn beneden de
maat. Niet verwacht wordt dat het rijk
voor deze 200 leerlingen het Coorn-
hcrtgebouw belangrijk zal uitbreiden.

Het rapport van staatssecretaris De
Jong zou er op wijzen dat zelfs voor
kropeer- en fixcergcvallon geen geld is.

En voor heen en weer pendelen tussen
de diverse gebouwen voelen de
leerkrachten weinig.

Brugklas Coornhert

Op de Coornhertscholengemeenschap
fungeert de brugklas op basis van
samenwerking met drie mavo's: de
Gerhard in Haarlem, de Bronstoe in
Heemstede en do Gcrtcnbach in
Zandvoort. Tot de 12de december is
in allo brugklassen hot tempo gelijk.
Goede mavo-leerlingen mogen zó
overstappen • naar het Coornhert:
slechte havovwo-lcerlingen wordt
aangeraden naar één van de drie
genoemde mavo's te gaan. In geval van
twijfel vindt overgang havo-mavo lator
plaats;soms pas bij dcovcrgangsproco-
duro in juli. Verder komt een zeer
grote stroom van leerlingen met een
4-mavo-diploma in 4-havo of bij
uitzondering in 4-vwo. Door overleg
wordt deze stap zo goed mogelijk
voorbereid. Goede 4-havo-leerlingen
gaan soms naar 5-vwo;ook isovergang
5-havo naar 6-vwo mogelijk. Deze
overgangen zijn sterk afhankelijk van
het cakket van de leerling.

Do leraren vinden dat dit systeem
bevredigend workt en een brede
brugklas in elk goval niet in netbelang
is van alle betrokkenen. Ook di-
Haarlemse ondorwijsadvisour G.H. di>
Vries /.ou hebben bevestigd dat fusie
uit onderwijskundig oogpunt niol
noodzakelijk zou zijn (hetgeen deze
desnevraaRd ontkont).

Do nota noemt vorder nog een aantal
problemen op zoals do rechtspositie-
regeling van do leraren, de leiding (de

directeur van de mavo zou conrector
moeten worden, waardoor aangewe-
zcn conrectoren bij de Coornhert S.G.
en de Bronstce-mavo zouden moeten
terugtreden) en het feit dat bij de fusie
twee gemeenten zijn betrokken:
Haarlem en Heemstede.

Brpnstee
De nota van de Bronstee-mavo doet
minder afwijzend aan, ook al hebben
16 leraren zich tegen de fusie
verklaard (inclusief de directeur) on
slechts één leraar voor de fusie. De
bezwaren van het lerarenkorps van
deze school komen echter in hoofd-
zaak neer op een te groot aantal
onzekerheden. Het personeel is wel
bereid mee te denken over een fusie,
die echter niet op korte termijn zijn
beslag zou moeten krijgen. Gedacht
wordt aan op zijn vroegst l augustus
1981.
In do voorbereidingsperiode zou alles
nauwkeurig doordacht moeten wor-
den. Db ene docent die zich voor fusie
verklaart vraagt bijvoorbeeld een
uitgebreide studie van de brugklaspro-
blematiek, concrete toezeggingen van
zowel Haarlem als Heemstede over de
accommodatie en de invulling van-de

"gebouwen en een bevre'digênde oplos: .
sing van'de problemen op rechtsposi-
tioneel gebied. Deze docent meent
ook dat fusie tenminste niet zal leiden
tot een complete opheffing van de
Bronsteeschool tengevolge van hot
dalend geboortecijfer. ;

Tegen
De tegenstemmers vinden het moeilijk
nu „ja" te zeggen tegen een fusie,
waarvan zij de gevolgen nog niet
kunnen overzien. Verlangd wordt:
eerst meer duidelijkheid. Op onder-
wijskundig gebied, bijvoorbeeld ten
aanzien van brugklas, continue bege-
leiding en dus determinatie van de
leerling. Op organisatorisch gebied: de
toekomstige structuur van de scholen-
gemeenschap en de vulling van de
gebouwen. Op sociaal gebied: knel-
punten voor leerlingen, leraren en het
overige personeel. Op rechtspositie-
neel gebied. :

Getalsmatig bezien, zo zegt directeur
J.G. Gordijn van de Bronsteeschool,
zal de terugloop van het aantal
leerlingen niet zodanig zijn dat er een
situatie ontstaat waarin niet te werken
valt.
Maar, zoals gezegd, het personeel is
wel bereid mee te denken. In dit
verband wordt betreurd dat de nota
van de Coornhertscholengemeen-
schap, waarin een fusie zeer beslist
wordt afgewezen, „van opvattingen
getuigt die in do Bronsteeschool in het
algemeen niet als positief gewaardeerd
worden".
Van de gemeentelijke nota wordt
gezegd dat deze eenzijdig is in die zin
dat over genoemde onzekerheden en
de ermee samenhangende problemen

.met geen woord is gerept

Commentaar
Gevraagd om commentaar zegt mr. A.
Buiter, chef van de afdeling onderwijs
in Heemstede en lid van de ambtelijke
commissie die het fusie-rapport hoeft,
opgesteld, dat het slechts gaat om een
ambtelijk stuk, dat om advies zal gaan
naar de schoolraad, de onderwijscom-
missie, de oudcrcommissie en de
docenten van de Bronstneschool. Op
28 februari wordt het stuk behandeld
in oen (openbare) gezamenlijke verga-
dering van de commissie onderwijs en
do schoolraad. De sterke tegenwind
had hij niet verwacht omdat in 1976
do Bronsteeschool zich heeft uitgc-
sprokcn vóór fusie. „Maar nu het op
uitwerking aankomt denken de lera-
ren or blijkbaar toch anders over".
Naar de mening van de hoor Buitcr zal
de Bronslcomavo op dp duur niet
wlfstandig kunnen blijven voortleven
door het teruglopend lecrlingental.
Eon aantal van rond 200 leerlingen
acht hij te gering om voldoende
vrijheid in pakketten-keuze te garan-
deron. Voor hem is ook een vraag wat.
Haarlem /.al doen als Heemstede
afhaakt. Ben fusie met de Gerhard-
mavo (aan de Raaks in Haarlem) lijkt
hem dan nipt ondenkbaar.

Oe Coornhertscholengemeenschap
aan de Chrysanthemumlaan in Haar-
lem-zuid, grens Heemstede.

Brede brug
Haarlem is inderdaad voorstander van
een brede brug, zo bevestigde
Haarlems onderwijsadviseur G.H. de
Vries, die echter zei dat deze zaak
politiek nog volkomen open ligt.
Tijdens een commissievergadering,
vorige week woensdag, is gebleken dat
de meningen van de raadsleden in
Haarlem verdeeld zijn. Zelfs raadsle-
den die in principe voor een brede
brugklas zijn vonden dat de zaak eerst
van alle kanten dertege moet worden
bekeken en er uitgebreid gepraat moet
worden met alle betrokkenen. Of
Haarlem, als Heemstede afhaakt,
aansluiting zal trachten te bcwerkstel-
ligcn tussen het Coornhert en een
andere (Haarlemse) mavoschool valt
nu nog niet te voorspellen, aldus de
heer De Vries, (wethouder Voskuilcn
was, vanwege de b. en w. vergadering,
niet bereikbaar voor commentaar.)
Overigens karakteriseert de heer De
Vries het stuk van de Coornhert-

. scholengemeenschap en speciaal het
-interview..-met de heer Roders als

„gevaarlijk tendentieus". „Het we-
;melt van- onjuistheden, en vestigt de
indruk dat een brede brugklas extra
problemen oplevert. Dat is gewoon
niet waar en het valt ook getalsmatig
te bewijzen. Het zittcnblijverspercen-
tage dat de heer Roders noemt is niet
alleen onjuist- 25 procent is nog nooit
voorgekomen en er zijn jaren geweest
dat het zelfs maar tien procent was-, er
zijn kleine scholen waar een veel hoger
percentage voorkomt, zelfs 34 pro-
ct'nt. Je kunt niet aantonen dat er
verband bestaat tussen het percentage
zittenblijvers en brede brugklas. Ik
ben het er ook niet mee eens dat de
continue begeleiding mislukt is. Wél
moet er nog veel gebeuren maar we
zijn pas twee jaar bezig. In komende
vergaderingen zullen al deze onder-
werpen echter onderwerp van gesprek
vormen. Iedereen kan alles ter tafel
brengen wat hij nuttig en nodig vindt.
Zoals gezegd: er is nog niets beslist De
beslissing kan nog alle kanten
opvallen".

Geen leugens
Desgevraagd verklaarde de heer Ro-
ders dat mogelijk in het interview hier
en daar wat vrijpostige taal is gebruikt
maar dat hi j er inhoudelijk volkomen
achter blijft staan. „Ik beweer met
klem dat er geen leugens of
verdraaiingen in voorkomen, 't be-
hoeft echter wel toelichting. Ik hoop
ook dat ik in de gelegenheid zal
worden gesteld dit te doen. Als mijn
school, die ik overigens een zeer warm
hart toedraag, op ongunstige wijze in
de publiciteit is gekomen en daar
misschien zelfs schade van ondervindt,
dan betreur ik dat, maar hetdoet niets
af aan mijn goede intenties om
kinderen te beschermen. Met „spijt"
bedoel ik niet te zeggen dat dit
interview nu maar onder tafel moet
verdwijnen".

ALICEVERWEY.

Weer in trek
Het prachtige duinterrein ten
zuiden van Zandvoorl, wal in
beheer is bij de Dienst Waterlcidin-
gen van de stad Amsterdam, is ook
dit jaargetijde weer in trek.
Wij mogen echter veronderstellen,
dal elk jaargetijde zijn eigen
bekoring heeft en het voor de
liefhebber altijd weer nieuw is. Dat
neemt niet weg, dat ook voor de Iets
mindere natuurgonicter het zeker de
moeite waard is, om in dit
duingebied eens te gaan wandelen.
Het verdient aanbeveling, dat alle
inwoners van Zandvoort, die zich op
enigelci wijze met de gasten-indus-
trie bezig houden, zich ook eens in .
de duinen oriënteren. Op deze wijze
kan men zijn gasten eens een bezoek
aan dit gebied voorstellen.
Reeds een aantal jaren zijn de
entree-bewijzen voor de duinen

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - Voor de komende
week zien de hoogwaterstanden er als
volgt uit'
Donderdag 26 januari: 4.42-16.50
uur.
Vrijdag 27 januari: 5.15-17.24 uur.
Zaterdag 28 januari: 5.48-17.59 uur.
Zondag 29 januari: 6.23-18.38 uur.
Maandag 30 januari: 7.13-19.21 uur.
Dinsdag 21 januari: 7.49-20.11 uur.
Woensdag l februari: 8.37-21.08 uur
Donderdag 2 februari: 9.40-22.18
uur.
Springti j 26 januari

gelijke prijs gebleven. Echter zijn
ingang van dit jaar is een kleine
verhoging doorgevoerd. Een dag-
kaart is 75 cent jaarkaart (16 jr. en
ouder) f4,-, gezinskaart f8,50,
maandkaart (dit is nieuw) f 1,50.
Zoals u weel heeft het VVV-kan-
toor deze kaarten in de verkoop en
bij liet begin van het jaar is het o.i.
verstandig om een jaarkaart te
halen, men kan er een jaarlang
profijt van hebben.

Weekenddiensten
28-29 januari 1978.

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Riddcrbos. :

Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummer van de huisartsen.
Andcrson telefoon 2085; Drcnth
telefoon 3355; Flieringa telefoon
2181; Zwerver telefoon 2-199.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A. Morsink-van
Zutphen, Gasthuishoefje 27, Zand-
voort, tel. 02526-2791.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B. A.-Muldor, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hooni, Linnaeusstraat 3, flat 2.
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienstte
Haarlem, telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
3737.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager
geen kosten aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lom: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uu r.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
niag: geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uuren iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur.

Kerkdiensten
ZANDVOORT
Hervormde kerk. Kerkplein: 10.30
uur: Ds. C. Matahem (bevestiging
ambtsdragers. (Crèche aanwezig)).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uun
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00 uur:
Ds. H.D. de Wit van Lisse.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: „Samen kerk
zijn „Voorg.: Mevrouw Ds. W.H. Buijs
van Z andvoorU (N-H).
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 28 januari: 19.30
uur: Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 29 januari: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caeciliakcrkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostoliche kerk: Tto nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur; woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-N.
Nederlands Christelijke Gemenschaps-
bond: Maandagmiddag 30 januari
15.00 uur: samenkomst in huize
„Pniël, Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

BURGERLIJKEi
STAND (

ZANDVOORT

GEBOREN (buiten de gemeente):
Jeroen Svcn, z.v. R;J.F. Vrees en H. W.
van Dam; Dave, z.v. R.C. Paarde-
kooper en N.C. Hdering; Wendy, d.v.' (

R. de Kruijff en M. van Veen; Pauline |
Lorcnc, d.v. ;A.L.:Korper en A.M.P. '
Lochtcnberg; Oscra Bons, z.v. G.J.M.
vanderWoldeen C.S. Ekwebclem.

ONDERTROUWD:
J. Pcllerin en S. Rop.

OVERLEDEN (buiten de gemeente):
Gerrit Westers, 70 jr., goh. m. A. van
Leeuwen; Maria C. Teekman, 81 jr.
(Het huis in de duinen); Johanncô C.
Roukens, 72 jr., geh. m. E.F.K.
Helbig. :
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Met de Citroen GSpécial heeft u een auto die in feite
meer waard is dan zh prijs.
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AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN B
v^ri|penstemweg - hoek Leidsevaart-Westelijke Randweg

Haarlem-tel . 023-248221

M AZDA323

niet de eerste

DE BESTE!
Prijzen v.a. / 11.455,- inkl. BTW af l met 5-versnellmgsbak

impoMrice Uitvoeringen 323 EL 3-deurs. l ^^^^^^-.̂ ^-^
323 ES 3- en 5-deurs (ook leverbaar met l ^^ ÎgSË^^^BÏS

aulomaal )- ES 3-deurs ook leverbaar ' • l IBvSMiM^̂ C

Ga kijken bij de Mazda dealer.
De 323 staat te popelen om het u te bewijzen.

Dealer voor Haarlem. Heemstede en Zandvoort.

FA. E. DE GRAAFF
Dealer sinds 1967.

Koninginneweg 44-48. Haarlem, telefoon 023-314275.

t Mobil
SELF SERVICE STATION

ZANDVOORT
Expl. B. A. J. Oosterom

v. Lennepweg 4. telefoon 02507-5466,
privé 02507-6128.

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

AUTOBEDRIJF

IZANDVOOR
Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

;

OPELASCONA1978
Morgen kunt u hem zien
en ermee proefrijden.

van lef autobedrijven heemstede
Heemstede.

Showhal, Dreef 261.
telefoon 281550'

Zandvoort,
Kam. Onnestraat 15.

•"' telefoon 5346

Hoofddorp.
Hoofdweg 662.
telefoon 12779.

Alsmeer.
Oosleinderweg 110,

telefoon 20990.

START 1978 NOU'S
EEN STUK VOORDELIGER

Chrysler begint 't nieuwe isar Dat is dus nóg minder betalen
met verrassend lage pnjzen Tot en voor auto's die toch al veel waai
met 11 februari leveren wij uw voor hun geld geven
Chrysler/Simca - afhankelijk van Wacht met te lang. Want deze
'net type - met f 400,- tot f 2.000,- aanbieding geldt zolang de voor-
voordeel! _ __ raad strekt

Bijvoorbeeld:
Simca 1100 LE 3-deurs f 10.995,-
Simca 1100 LE 5-deurs f 11.595,-
Simca 1100 LX 3-deurs f 11.995,-
Simca 1100 GLX 5-deurs f 12.595,-
NIEUW
Simca 1100 LX Extra 3-deuis f 12.4S5,-
Simca 1100 GLS S-deurs f 12.945,-
(Incl. comfort uitrusting)

Simca 1100 Special 3-deurs f 12.695,-
Simca 1100 Special 5-deurs f 13.295,-
Simca 1100 Tounst LE 5-deurs f 11.995,-
Simca 1100 Tounst GLS 5-deurs f 12.895,-
Simca 1100 TI 5-deurs f 14.295,-

KOM VÓÓR 12 FEBRUARI NAARUW CHRYSLER/SIMCA DEALER.

utobedrijf

T/7 VERSTEEGE
WjLm

Pakveldstraat 21, Tel. 02507-2345
Zandvoort

fTAXI SCHRIJVEm
t TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S l

Grcepsvervoer tot 8 personen l
Srote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-26(Xy

Te huur gevraagd:

ZOMERHUISJE
voor echtpaar met
2 kinderen in het

dorp. Van 15-7/12-8.
Telefoon 020-942502.

Peugeot 104 GL: f 11.795

Dootvoor rijdt u
en zit u
zeer comfortabel

Kortom: daarvoor
heeft u een
echte Peugeot. >;

De nieuwe Peugeot 104-serië
. 4 onafhankelijk geveerde wielen met standaard radiaalbanden . fluisterende
lichtmetalen krachtige motor • wendbaar Idraaistraal 5 meter] • comfortabele

zit • filtrering van wegdekgeluiden,- daardoor zeer geruisloos

PEUGEOT
tmwondir op wielen

NEFKENS BV
• Münterslaan 2, tel. 249201,

Prinses Beatrixplein 18, tel. 333050, Haarlem.

-j. "'"' i JïïüJ „ . i ""'

t Carnaval
in Zandvoort

Mei Prins Du>s»crghast de XI. \brst \\ ilkni de Isfe en zijn
Raad van Kif. 4 februari vanaf 20.00 |iur in

sociëteit 444 duY&tcrgha&t
en in alk zakn van ZomertusJ Gasthuisplein 5. Zandvoort.

Met medewerking van "Het Sunlight Kwartet"

Voor de btstverkkden: grote prijzen
een J<laagse geheel verzorgde reis TOOT 2 personen naar Parijs
• cosmetica • draagbare TV • vele andere prijzen

Tn«sans/7,50P.p.

Voorverkixjp.- Restaurant Zomerlust » V.V.V. Zandvoort
Parl'umurie Hildéring • S.R.V. in Nieuw Noord.

De Brijzsn zijn baschikbesr gesteld door: flelsburo Frans Hals - Haarlem,

Parfumerie Hildéring, Sociëteit Ouystarghaat, M.A.C. - Zandvoort.

De dealer in uw
directe omgeving

is

ROVER Autobedrijf Fa.

J. HEINING
Mini
Allegro
Marina
Maxi
Princess
Triumph

Peugeot
305
504
304
104

Schulpweg 4-6.
Aerdenhout, tel. 242830.

AtfcomUtKmlita

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

MATRASSEN
Ubica en drakacel bij ons

verkrijgbaar in allo
maten.

Gevraagd

CHAUFFEUR
met groot rijbewijs voor binnen- en

buitenlands bloemenvervoer. HET KASTENHUIS
Soll. aan de heer G. M. Brinkhof,
Uithoorn, telefoon 02975-61955.

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

r Kom nu bij ons die
veelzijdige Volvo 343 van

alle kanten bekijken.
H. P. KOCIJMAN

Brederodestraat 6-10, Zandvoort,
telefoon 02507-3242.

OFF.VOLVO-DEALER

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies,
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Scholponploin - Tol. 50 68 • 38 12 • 25 18

Herenkapsaloh
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.
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auto-test Rover 3500

Rond de jaarwisseling blikt
men vaak terug op hetgeen
geschied is en kijkt men
vooruit naar de dingen die
komen. Wanneer je geassoci-
ecrd bent met automobielen
dan zijn zeker de maanden
december en januari belang-
rijk. In december de Auto van
het Jaar, waarover op deze
pagina al het één en ander
meer, in januari al weer de
eerste auto-tentoonstelling en
wel in Brussel. Voor de
maandelijkse test namen we
dit keer de Rover 3500. Al
veel eerder getest maar be-
waard voor deze pagina, om-
dat in dit nummer veel aan-
dacht aui de jaarlijkse au-
to-verkiezing besteed wordt
en de Rover 3500 het gehele
jaar door als „Auto van het
Jaar" bekend stond. Een bij-
zondere auto met veel kwali-
teiten en gezien het gebodene
beslist niet duur. het is erg
jammer dat de levering mond-
jesmaat is. Overal in Europa
moeten de gegadigden lang
wachten voordat hun Rover
afgeleverd wordt. Het is een
tendens die veel meer voor-
komt en bekende Duitse mer-
ken als Mercedes en BMW
hebben eveneens lange lever-
tijden.

De omwenteling by Rover be-
gon in 1963 toen de geheel
nieuwe geconstrueerde 2000 op
de markt kwam. Hypermodern
zowel qua techniek als in ui-
terlijke vormgeving. Varianten
werden geboren in de vorm
van de 3500 en de 2200. Het
was ook de eerste auto die het
vererende predikaat kreeg dat
de Rover 3500 in 1976 ten deel
viel en de Porsche 928 nu.

Aangepaste ophanging
De vorige modellen hadden

een zeer bijzondere wielophan-
ging. Vóór een systeem dat al-
leen door Rover toegepast
werd en achter volgens het
mooie maar constructief dure
Du D ion systeem. Nu wordt
voor gebruik gemaakt van Mc.
Pherson elementen en achter
van een starre as rr>,et torsie-
buis en schroefveren. De ach-
terschokbrekers hebben een
ingebouwde automatische nj-
hoogte-compensatie, waardoor
de auto bij zwaardere lading
niet naar achteren doordrukt.

De wegligging is onderstuurd
met een duidelijke richting
naar neutraal, wanneer ruime

bochten snel genomen worden.
De zeer direkte en sterk be-
krachtigde besturing maakt
het wegliggingsgevoel wat
minder positief. De bekrachti-
glng zou best iets minder mo-
gen zyn, waardoor iets meer
stuurgevoel zou ontstaan. Van
uiterst links naar rechts is
slechts 2.7 omwenteling. De
remmen bestaan uit schijven
voor en 'trommels achter, die
met behulp van fijne bekrach-
tiging een zeer behoorlijke ver-
traging geven.

De van oorsprong uit de
Buick fabrieken komende V-8
motor is een toonbeeld van
kracht en smeuigheid. Uit 3.5
liter inhoud komt 155 din pk.,
hetgeen in wezen helemaal niet
veel is. Levensduur en sou-

plesse staan by deze krachi-
auto hebben de stylisten zich
kunnen uitleven met als resul-
taat een heel aparte automo-
biel. Het voorfront met rech-
thoekige koplampen, die vloei-
end in de knipperlichten over-
gaan, de zSjflanken met de wat
gebogen en oplopende lijn naar
achteren en de achterzijde, die
zich door de grote achterlich-
ten laat markeren. Een profiel
in de achterlampen voorkomt
vervuilen. Afgekeken van Mer-
cedes. Een grote laadklep aan
de achterkant, meer een vijfde
deur, maakt van deze Rover
een wel heel luxueuze station-
car. De gebruiksmogelijkheden
zijn enorm. Comfortabel ver-
voer voor 4 a 5 personen, veel
'ruimte in de koffer en wanneer
heel veel bagage mee moet
kan de achterbank omgeklapt
worden. In deze klasse geeft

Vanaf maart 1978 wordt in
ons land de nieuwe Peugeot
305 aangeboden. In eerste oog-
opslag doet het wat vreemd
aan dat het eindcijfer geen 4
meer is maar een 5. Waar-
schijnlijk duidt de 5 op een
nieuwe generatie Pougeots die
voor de 80-er jaren gepland
zijn. In ieder geval is de 305
naar ons idee geen directe cp-
volger van de 404 en /.al het
ook geen vervanger voor de
góéd verkopende 304 zijn. Na-
dat de 204. uit de produktie
genomen is, hebben de 104 en
de 304 dit overgenomen.

Peugeot verwacht veel van
dit nieuwe model, dat m twee
motorische varianten aangebo-
den wordt. Du 1300 versie met
een 1290 cc. motor zal m twee
uitvoeringen geleverd worden.

Een GL en een GR, die qua
details verschillend zyn. De
sterkere versie heeft' een in-
houd van 1472 cc. en levert 74
pk. De type-aanduiding wordt
SR. Alle 3 zijn dus duidelijk
herkenbaar. Met de 305 komt
Peugeot in een druk bezette
middenklasse. Daarbij noemen
we o.a. 1307-1308 van Simca,
de Renault 14, de Fiat 131, de
Passat van VW, de Audi 80, de
Opel Ascona en de Ford Tau-
nus.

rij-impressie Peugeot 305
' ' " '

De techniek van de nieuwe
305 is voor een zeer groot deel
geënt op de 304. Het onderstel
is qua wielophanging gelijk en
ook de motor is overgenomen
uit de 304. Toch rijdt de auto
nog prettiger en is vooral de
wegliggingskaraktenstiek neu- •
traler. Comfort staat hoog ge-
noteerd en dat merkt men o.a.
ook nog aan de crote mter-

Rover de toon aan. Ook het
interieur- is van grote allure.

De voorstoelen en de achter-
bank zitten uitstekend. Het in-
strumentarium is een reen-
thoeklge doos die boven op
een plateau ligt. Met rechts-
stuur uitvoering wordt die unit
gewoon verplaatst. Alle in-
strumenten, 6 in getal zyn
rond uitgevoerd met ernaast
een aantal controlelampjes en
drukknoppen. De schakelaars
voor de electrische raambedie-'
ning zitten tussen de beide
voorstoelen met direct ernaast
de handrem. Het stuurwiel
heeft een aparte vorm en
draait iets uit het midden. De
gehele stoffering van het inter-
ieut en dat geldt voor de stoe-

len en de vloerbedekking, is
van een speciaal soort stof, die
volgens Rover apart voor hun
geweven is.

Zo is er over deze auto nog
veel meer te vertellen. Over
details, over rij-aspecten etc.
In zijn prijsklasse is het wel
één van de auto's met de mee-
Ste gebruiksmogelijkheden,
vooral vanwege de 5e deur.

Daarnaast zijn de prestaties
zeer goed, is het comfort hoog
te waarderen en heeft de auto
een plus aan technische facet-
ten om zowel de sportieve als
de wat bezadigde automobilist
volledig aan z'n trekken te la-
ten komen.

ieurruimte. De stoelen zitten
prettig en lange ritten zullen
geen vermoeidheid te weeg
kunnen brergen. Ook de kof-
ferruimte is ingesteld op veel
bagage, hetgeen het karakter
van een reisauto • benadrukt.
Het dashboard omvat een
grote snelheidsmeter in het
midden van een apart ge-
vormde console. Daarnaast
twee kleinere meters en een
aantal controlelampjes. Drie af-
legplateaux voor kleinere za-
ken vinden we rond het fraai
gevormde dashboard terug.

De carrosserie werd evenals
bij vorige modellen door Peu-
gcot in samenwerking met Pi-

.linfarina ontworpen. Veel na-
druk werd gelegd op veiligheid
en zowel de bodem als de
body werden op diverse plaat-
sen extra versterkt. De tank is
op de vloer tussen de achter-
wielen geplaatst, hetgeen één
van de meest veilige mogelijk-
heden is. De 1.5 liter versie
had een topsnelheid van ca.
154 km. per uur, hetgeen de
motor niet overmatig belastte,
liet schakelen ging gemakke-
lijk. De nieuwe Peugeots ko-
men van de band in de fabriek
te Mulhausen en de motoren
komen uit het moederbedrijf in
Sochaux.

Meer Ford
In november j.l. heeft Ford

een klein offensief op de Ne-
derlandse markt geopend met
het aanstellen van Hessing De
Bilt B.V. als distributor voor
de Amerikaanse modellen. In
tegenstelling tot andere Ame-
rikaanse merken zette Ford
niet veel af. Hessing geniet al
jaren een grote bekendheid
wanneer het Amerikaanse au-
to's gaat. Verder zyn zy impor-

modellen

Auto van SAM VAN LINGEN
Exclusief Alfa-dealer voor Haarlem en omstreken.

Delftstraat 50 - Haarlem - Telefoon 023-319138

teur van Rolls Royce en de
Tomaso. Gelijktydig met deze
uitbreiding zullen er veel meer
typen en modellen geleverd
kunnen worden. Kunnen léve-
ren betekent ook in voorraad
hebben of snel verkrijgbaar
zvjn. De contacten in van Hes-
sing in de States garanderen
dit. Fords, Mercury's en Lin-
colns zijn bekende uitvoerin-
gen. Daarby komen de Zephyr
en de Versailles, die onder
Mercury en Lincoln vlag varen.
By de presentatie waren heel
wat uitvoeringen te zien en
vooral de Zephyr en een daar-'
van afgeleidde versie de Mo-
narch bevielen ons wel omdat
ze een vry Europees uiterlijk

bron 'hoog aangeschreven.
Toch zyn de prestaties zee:
goed en heeft de motor een
koppel van 27.4 kgfm by een
toerental van 2500. Dat is een
imponerend cijfer. Van O tot
100 km. verlopen nog geen 10
sec. en de topsnelheid ligt net
iets onder de 200 km grens. Al
deze technische lekkernijen
dragen er toe bij dat de Rover
heel sportief gereden kan wor-
den, maar ook heel rustig. By
lage snelheid is de 4e versnel-
ling best bruikbaar en is de 5e
ingeschakeld dan nog protes-
teert de motor niet. By 100 km
in de hoogste versnelling is het
verbruik l op 10.5. Over het
algemeen zal men wat sneller
rijden en dat resulteert, dan in
l op 9. Gunstige cyfers wan-
neer men de auto qua grootte
en vermogen1 beziet. Deze Ro-
ver Is eveneens met automaat
leverbaar en dan liggen alle
cyfers iets ongunstiger.

veel stijl
Zowel het uiterlijk als de

aankleding getuigen van stijl.
De buitenzede is weer heel
apart. Geen confectie-styl, die
we al zo vaak zien. In deze

* Toyota Carina in
* een nieuw kleed
Ï
******>
***

Toyota is weer eens op het
vernieuwingspad. Werd recente-
lyk de Cressida geïntroduceerd,
nu staat de nieuwe Carina er
aan te komen. De Carina's die
door Louwman en Parqui hier
te lande geïmporteerd worden
zijn de 1600 de luxe 2-deurs en
een 4-deurs, een 2-deurs auto-
maat en een 1600 ST. Deze
laatste heeft een v\jfbak en
meer pk's. De motoren meten
1588 cc. In Duitsland wordt de
nieuwe Carina al sinds eind
november geleverd en daar
was het dat we de nieuwe uit-
voering al wat nauwkeuriger
konden bekeken. Een mooie en
zeer nuttige uitvoering is de
Carina stationcar met 5 deuren.

* Het Ujkt ons
*«, waarschyniyk dat dit model

hier ook geleverd zal worden
J • De stationcar heeft achter

bladveren in tegenstelling tot
** de sedans die schroefveren
»• hebben. De carrosserie is iets

breder geworden

De Celica's worden m januari
ook in een nieuw jasje ge-
bracht. Aangezien de techniek,
motorisch en qua ophanging
geen of nauwelyks wijzigingen
onderging, zal de auto t.a.v
het rijden niet veel veranderen.
Het is de aangepaste koets die
de veel gevraagde Carina voor
een aantal jaren weer up to
date maakt.

,

rij-impressie Porsche 928
Al van ver voor de 2e we-

reldoorlog is de naam Porsche
synoniem met de automobiel.

Als constructeur bij Oosten-
rijkse en Duitse fabrieken als
Austro-Daimlcr, NSU en Mer-
cedes maakte de toendertijd
op technisch gebied talent-
volle Ferdinand Porsche grote
naam. Zijn groolstc succes
was de constructie van de ke-
ver. In opdracht van de in de
dertiger jaren heersende dicta-
tuur ontwierp hij een Volks-
auto, die eenvoudig en goed-
koop te maken moest zijn. Het

ontwerp kwam klaar, de cer-
ste auto's werden gebouwd, de
grotere series waren voor het
Duitse leger en de burger ving
er naast. Pas na de oorlog,
toen het ontwerp al meer dan
10 jaar oud was, ging de toch
nog altijd moderne auto in
productie voor civiele levc-
ring. Dat het een succes zou
worden kon men in die jaren
niet bevroeden. Tot op heden
werden er bijna 19.500.000
exemplaren geproduceerd.

Porsche ging verder en in
1947 zag de eerste auto met
deze naam het levenslicht. Tot
op de dag van vandaag wor-
den de Porsches volgens het
principe motor achterin ge-
bouwd. Wel met veel wyzigin-
gen zowel constructief als ui-
terUJk. Het zyn in één woord
geweldige automobielen, maar
om bU de H)d te biyven moest
ook Porsche net als Volkswa-
gen 'de moderne trend volgen
van de motor voor. Natuuriyk
bUJven de .echte' Porsches nog
lang in productie en zal de
nieuwe uitvoering waarsclujn-
Ujk pas over jaren als een
echte Porsche gekarakteriseerd
worden.

sportwagen met de motor ach-
terin en de nieuwe 928 heeft
de motor voorin. Het tweede
grote verschil met de oude ge-
neratie is dat de luchtkoeling
vaarwel gezegd werd en water-
koellng z'n intrede deed. Dan
hebben we ook nog de 924,
een Porsche waarbij veel facet-
ten afgeleid zyn van de serie-
modellen Audi 80. Het oog
vraagt eerst aandacht voor het
uiterUjk van de 928. Dat is
heel opvallend gelijnd met
vormgevings-aspecten die in de
automobielbouw weer nieuw
zyn. Er zyn geen Italianen aan
te pas gekomen om de stile-
ring te accentueren. Het is
Porsches eigen chefstylist Ana-
tole Laplne geweest die in be-
langryke mate verantwoordelijk
is voor de heel aparte lijnen.

Het is gewaagd wat hjj deed
en zeker zal daardoor in de
toekomst, want Porches wor-
den voor lange tyd gebouwd,
het karakter gewaarborgd bUj-
ven. Je moet er echt ean wen-
nen wat hier tot stand ge-
bracht is. Nergens is er iets te
vinden van een abrupte afbre-
king van een Ujn, hetgeen juist
zo'n tendens is bij Italiaanse
ontwerpers. De Wnen en de
vormgeving zyn gebaseerd op

Achter de schermen wordt
al lang van te voren gewerkt
om de „Auto van het Jaar" te
kiezen. Ieder jaar komen er
nieuwe modellen aan de
markt en deze dingen mee
naar de begerenswaardige ti-
te). De keus is voor 1977 door
de internationale jury bepaald
en de geheel nieuwe Porsche
928 is het geworden.

Voor het miljoenen grote au-
to-publiek in Europa en voor
de fabrieken is het interessant
wanneer een model het wordt
waarvan in de verkoop grote
verwachtingen bestaan. De au-
to's worden beoordeeld op een
groot aantal facetten en heeft
een kleinere of een midden-
klasser het meeste aantal pun-
ten gekregen, dan is dat voor-
de fabriek die deze auto ont-
worpen heeft en fabriceert een
geweldige reclame. Lange tyd
blyft deze auto midden in de
publiciteit en de belangstelling
van het publiek zal zeker niet
onaanzieniyk zijn.

Natuurlijk is het ook voor
een fabriek als Porsche een
gebeurtenis om de uitverkoren
auto geconstrueerd te hebben.

Porsche heeft een geschiedenis
en een rénommee die voor
weinig merken weggelegd is.
De prestaties van dit merk op
de circuits, vooral in lange af-
standsraces, zijn niet meer te
tellen. We hoeven alleen maar
even terug te denken aan de
successen van Nederlands bes-
te coureur Gijs van Lennep,
die 2 keer de 24 uurs race van
Le Mans me.t dit merk won.
Nu heeft het nieuwe model 928
de trofee gewounen. Ter ere
daarvan in deze pagina een
rij-impressie.

Ook voor het komende auto-
jaar (1978) zullen er al weer
een aantal gegadigden zyn.
Recentelijk kwam de Peugeot
305 uit. lanceerde Alfa de
nieuwe Gmlietta. presenteerde
Daihatsu de fraaie Charade en
debuteert één dezer weken de
Chrysler Simca Horizon. Daar
zal het niet bij blrjven, maar in
leder geval weten we dat 1978
weer een interessant auto-jaar
wordt.

ronde vormen, waarby vooral
opvalt dat de bumpers in de
zin van hun normale functie
niet meer als zodanig opvallen.
Lampen, voorfront, ramen en
achterpaneel zijn volkomen ge-
intcgreerd in de carrosserie. Je
moet er heel lang aan wennen
om een gefundeerd oordeel te
kunnen geven.

Nieuwe V-8 motor
De kracht komt uit een ge-

heel nieuw ontworpen V-8 mo-
tor, die uit byna 4.5 liter in-
houd 240 pk levert. Dat is niet
zo veel, maar meer dan vol-
doendc om de ruim 1500 kg.
wegende auto heel goede pres-
talies te laten leveren. Nog
geen 8 sec. om op 100 km.
snelheid te komen, een tops-
nelheld van ruim 200 km. en
een wegligging die onovertref-
baar is. Een 5-bak brengt het
vermogen gespreid op de weg.
Een automaat is eveneens Ie-
verhaar. Constructief hebben
de Porsche technici hun kun-
nen uitgebreid In dit ontwerp
gepresenteerd. Zowel voor als
achter schroefveren en telesco-
pische schokbrekers. De as-
constructie is in z'n soort
éénmalig en wordt dan ook de
.Weissach Asche' genoemd.
Weissach Is het centrum van
Porsche waar op velerlei ge-
bied nieuwe ler.hrit'-«n ultge-

vonden en beproefd worden.
Rondom 5 schyfremmen met
gekoelde trommels en uiter-
aard optimaal bekrachtigd. Tot
op hoge snelheid een absoluut
veilige automobiel. Aan het in-
terieur is eveneens byzonder
veel aandacht besteed. Zitposi-
tie, stoelen, houding achter het
verstelbare stuur en nog vele
zaken meer maken het rijden
wel buitengewoon aangenaam.
Achterin kunnen in noodgeval-
len 2 mensen zitten, maar dat
is dan met veel minder com-
fort dan voorin. Voor 2 kleine
kinderen te doen.

Veel vraag
Porsche deukt vooruit, Por-
schc werkt vooruit Dat ge-
beurt natuurlijk overal. Maar
wanneer deze fabriek met de
928-thcorie en techniek niet zo
ver gevorderd was, dan had
deze Porsche nooit hel prcdi-
kaat „Auto van hel Jaar"
kunnen krijgen. Ruim 80.000
gulden is voor ecu auto enorm
veel Rcld, maar nel als in het
buitenland weel importeur
Pon niet hoe hij de klanten
tevreden moet stellen. Zoveel
vraag is er naar de nieuwe
Porsche 928. Een geweldige
auto met verfijnde techniek,
maar met ccn uiterlijk waar
men heel duidelijk aan wen-
ncn moei.

**•K
*
*
*
*
*
*
*
**
*
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-K
-K

*
*

-K
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ged. oude gracht 11b(t.o. de raaks) haarlom (023) 31 11 40
thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78

i Geepend: dinsdag t/m zaterdag
i van 11.00 tot 17.00 uur.
j PASSAGE 18-TEL. 78 78
l _ _--.

••dan Loonian nemen!!!
BPJLLENSPECIALIST

Erkend fonüsleverancier - Meester-opticien
Haltestraat 5 - Telefoon 2174.

E- EN
SSVOORLICH-

tsng Zaradvoort

Er is alsnog gelegenheid tot aanmelding
voer de volgende cursussen, die aanvragen
begin februari 1978 en werden gegeven in
het lokaal cp Tolweg 10 te Zandvccrt.

Handwerktechnieken
8 lessen op maandagmiddag

Haarverzorrjlng
4 lessen op donderdagochtend

feidvsrzorging
4 lessen op donderdagochtend

Voetverzorging
3 lossen op donderdagochtend

Keken; Chsnjnd.keuken
dc^ü cursus wordt gegeven in Hotel
Interlakon uan de Van Speykstraat 20.
8 Lessen op maandagavond.

Aanmelding on inlichtingen bij mw. R. v. d.
MijQ-Rollema, telefoon 4880.

januari 1978!

" bij de nieuwe Shell
Duinzicht en Boulevard,

Welkom bij Shell! Na een
ngrijpende verbouwing

zijn onze stations omgetoverd
tot uiterst moderne Zelf Tank
Stations. Met nieuwe, elektro-
nische apparatuur, met een grote
Shell shop en met een bijzonder
sfeervolle aankleding.

Natuurlijk laten we deze
feestelijke gebeurtenis niet
ongemerkt voorbij gaan.

Speciaal de komende zaterdag
is het de moeite waard om onze
stations te bezoeken.

De hele dag„Open Huis?
Zaterdag is het vanaf

's morgens 10 uur tot 's middags
3 uur „Open Huis" op onze
stations. Dus: welkom aan de
Dr. C.A. Gerkestraat 80 en op
de Boulevard Barnaart.
U kunt de gehele dag op uw
gemak rondkijken. Bij de pomp-
installatie én in onze Shell shop.

Er is heel wat nieuws te zien.
Daarbij serveren wij u graag
een hapje en een drankje.
.En natuurlijk kunt u ons alles
over onze nieuwe stations
vragen.

Niet alles is nieuw op de
stations. U zult onmiddellijk de
vertrouwde gezichten herken-
nen van de mensen die u als •
altijd met attente service van
dienst zijn.

s,In hun nieuwe om-
^ V geving staan de

heer Timmer
en zijn
medewerkers
graag voor u
klaar.

tanken ligt een kleurige poster
klaar. Ook in de twee weken
daarna zijn er nog leuke
geschenken voor u.

Bij een bezoek aan onze
stations kunt u dan nog in het
bezit komen van een handige
autothermometer en de
gedetailleerde Shell autokaart
van Nederland.

Zelf tanken, gemakkelijk
en voordelig.

Gratis
verlichtingskontrole.

Van 30 januari t/m 4 februari
kunt u gebruik maken van een
extra „Opening-service"
Het is 'n komplete kontrole van
uw autoverlichting. Gratis.
Met de modernste apparatuur.
Grondig en gedegen, zoals u van
ons gewend bent.

Wij doen er nog iets bij. Een
extra „Openingsaanbieding'.'
Ook de gehele week. Het is een
komplete reservelampenset,
voor slechts f 4,50.

Feest voor iedereen.
Aan iedereen is gedacht.

Voor de kinderen hebben wij iets
aparts georganiseerd:
een grabbelton met leuke
prijzen. De stations zijn feeste-
lijk aangekleed.

Daarom is een bezoek, ook al
bent u geen automobilist, de
moeite waard.

Shell Super Motorolie.
Doorsmeren en olie ver

verversen? Zó klaar op onze
stations.Wij gebruiken uit-
sluitend Shell Super Motorolie.
Voor minder slijtage en méér
kilometers.

Scherp geprijsde banden.
Banden van vrij wel alle

merken zijn op onze stations
volop in .voorraad. Dus ook voor
uw auto.

En u zult verrast zijn, als u
hoort hoe voordelig wij die
banden kunnen aanbieden.

Gratis leuke geschenken.
Voor iedereen die in de

openingsweek bij ons komt

Zelf tanken is erg eenvoudig.
Een kwestie van de slang pak-
ken en tanken. Dat gaat zonder
morsen. En verder ziet u op de
moderne pompbollen automa-
tisch hoeveel liters u tankt en
wat u bij de kassa moet betalen.
Dat is altijd minder dan op een
station met bediening. Want op
elke liter Super en Normaal
benzine krijgt u Zelf Tank-
korting. En u weet: Shell met
ASD, daar rijdt u zuiniger mee.

Shell shop.
Shopvolvoordeel.

Kijk, als u bij de kassa gaat
betalen, altijd even rond in de
Shell shop. Er zijn telkens
nieuwe voordelige aanbiedin-
gen.Niet alleen voor uw auto!
Ook speelgoed, snoep, dranken
en sigaretten zijn verkrijgbaar.

Shell Zelf Tank Stations Duinzicht en Boulevard.
Duinzicht: Dr. C.A. Gerkestraat 80, Zandvoort. Telefoon 02507-3287.
Boulevard: Boulevard Barnaart, Zandvoort. Telefoon 02507-5098. Exploitant: P. Timmer. Geopend: van 07.00 tot 23.00 uur.

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt

cassiere
Hoog loon. Zaterdag vrij.

Ook op parttime basis zijn mogelijkheden.

JAPANSE
AZALEA'S

Tevens zijn wij
voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal go-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

Kamerplanten.

Kom eens langs

Kwekerij
De Notedop

üandvoortsolaan 183,
naast ingang

Soockaniorsnest.

U bezit een auto, verzekeren moet
maar dan wel de juiste premie,

informeer eens bij:

KARL GRANNETIA
VERZEKERINGEN

\ Mr. Troelstrastraat 41A
Zandvoort, telefoon 02507-2150.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VLEESWAREN

GARNALEN SALADE
150 gram

ZALM SALADE
100 gram

SCHCUDERHAM
150 gram

VERS VLEES
Vrijdag en zaterdag:

1 kilo
RIBCARBONADE

500 gram
HAASCARBONADE....

500 gram
HAASFILET

GROENTE EN FRUIT

5 kilo 11
AARDAPPELS IJ g

Kilo
BANANEN

500 gram
WITLOF.

ZUIVEL

Melk HALFVOL

500 gram
BELEGEN KAAS

79 ct
4,99

12 % liter
SPAR PILS....

Liter LANDMIJN
wit • rosé • rood.

Draagkarton
ALL

WEEKEND
VOORDEEL

SP"5.50
3,45
6,50



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 JANUAR11978 PAGINA 11

Alex Heeseman
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zondag op eigen terrein
een verdiende 2-0 overwinning behaald op het de ranglijst
afsluitende Zaandijk. Door deze zege kon Zandtfoortmeeuwen twee
belangrijke punten verder weglopen van QSC, dat in eigen huis met
0-1 door HBC verslagen werd. Door deze nederlaag is Stormvogels
langszij QSC gekomen. De IJmuidenaren wonnen met 1-2 van
Nieuw Vennep. Koploper DWS maakte geen fout en versloeg GVO
met 0-1.

Meeuwen naar

Zandvoortmeeuwen maakte zondag
een fittere indruk dan een week
tevoren, toen er metwein ig inzet werd
gespeeld. De wil om te winnen was
weer zichtbaar aanwezig. Men name
Alex Heesemans demonstreerde-waar-
toe een goede mental i te i t kan leiden.
Als1 vervanger van de geschorste Teun
Vastenhouw was hij de onbetwiste
uitblinker. Werkend als een paard was
hij overal. Zo had hij een belangrijk
aandeel in de openingstreffer maar hij
was er ook toen de bal tot tweemaal
toe van de docllijn gehaald moest,
worden. De ploeg heeft hetsucces dan
ook voor een belangrijk deel aan zijn
optreden te danken.

De op rechts in de voorste lijn
opererende Ake Grootveld was actie-
ver dan de vorige week, al moet gezegd
worden dat deze technisch goede
speler zijn snelheid' nog te weinig
uitbuit. Hij is er nog steeds niet happig
op, om de bal op te halen. Dikwijls is
hij pas bereid om zijn kunnen te tonen
als het leer hem goed wordt
aangespoeld. Gelukkig voor de ploeg
beschikt men over dergelijke water-
dragers, met name Engel Koperen de
reeds genoemde Alex Heesemans.
Tegen Zaandijk was Zandvoorlmeeu-
wen duidelijk de sterkere ploeg. Na
vijf minuten zag doelman Michael
Snelders het eerste serieuze schot zijn
richting uitkomen. Kees Bruin deed
van grote afstand een poging. Met
grote snelheid suisde de bal rakelings
óver de lat. Door fouten in de
verdediging kwamen de Meeuwen
enkele malen in moeilijkheden. Zo
niaakle na tien minuten doelman
Johan Pellerin een pas teveel. De vrije
trap leverde de Zaandijkers niet het
gewenste resultaat op.

Vijf minuten later kwam de thuisclub
verdiend aan de leiding. Het instude-
ren van vrije trappen aan de rand van
het strafschopsgebied bleek niet voor
niets geweest. Pas op het moment dat
Alex Heesemans de bal richting
doelmond lanceerde sprintte op l inks
Albert Visser in het gat. Zonder ook
maar één moment te aarzelen plukte
hij met zijn schoen het leer uit de lucht
en nog geen seconde later was de
openingstreffer een feit: 1-0.
Vijf minuten later dreigde Zaandijk
langszij te komen, toen de bal richting
leeg doel rolde. Hannes Glansdorf had
de veel te ver uit zijn doel gekomen
Johan Pellerin omspeeld en ook de

laatste h indern i s in de persoon van
Alex Heesemans werd door hem
bekwaam genomen. Maar Cilansdorf
had er geen rekening mee gehouden
dat Alex Heesemans achter elke hal
aanloopt. Voor de bal dan ook over de
doell i jn rolde was Alex er alweer om
net op t i jd een treffer te voorkomen.
Tien minuten later moest Alex
opnieuw de reddende engel spelen,
nadat Richard Kerkman in de laatste
lijn was gepasseerd.

Even later was de toestand opnieuw
kritiek, toen Johan Pellerin onder de
bal door dook. Vrij voor een leeg doel
had Henk Fleur toen alle kans om in te
schieten, maar deze plotselinge kans
bracht hem zo in verwarring dat hij
hoog overschoot.
Na rust ging Zandvoort meeuwen goed
in het offensief, maar het zou toch nog
een half uur duren voor de tweede
treffer een feil was. Ken hoekschol
ging eraan vooraf. In eerste instant!"
wist doelman Michael Snelders de ba!
weg te werken, maar het was de
attente Piet Kerkman die in de
rebound scoorde: 2-0.
Acht wedstrijden resten nu nog. En
dat met twee punten achterstand op
koploper DWS. Drie ploegen onlmoe-
len de Meeuwen nog op eigen lerrein
en wel het lastige Stormvogcls, en QSC
en Beverwijk. Zondag gaan de
Meeuwen op bezoek bij KW In
Krommenie. ' Zandvoortmeeuwen,
Johan Pellerin, Richard Kerkman,
Chris Jongbloed, Alex Heesemans,
Wim van Staveren, Engel Koper, Piet
Kerkman, Albert Visser, Kees Bruin,
Aaldert Stobbelaar, Ake Grootveld.

Forse nederlaag
van Zandvoort
Na een eerste helft waarin
Zandvoort '75 en K.I.C. een zeer
aantrekkelijke partij voetbal speel-
den en de Zandvoortse ploeg het
betere van het spel, kreeg Z.75 in
de slotfase van de tweede helft
een zware 5-1 nederlaag te
slikken.

Hoi d c ploegen toonden iri de eerste
he l f t voi'l inzet PM het spel ging snel
heen en weer. .loop P;iap kreeg nneen
solo geen goede kans doch de bul ging
juist over do lat terwij l spits Dirk
Koper kort hierop de bal tegen de
Beverwijkse doelman schoot. Ook de
Zandvoortse doelman Reewijk moest
enkele malen goed in aktie komen.
Enkele prima . acties, van v.d. Vaart in
.samenwerking met Kaymond Keun ing
hadden stellig betere resultaten k u n -
ncn opleveren. Naarmate de eerste
helft vorderde groeide de kwal i te i t en
met veel inzet probeerden beide teams
tot scoren te komen, doch de beide
doelverdedigers waren het grote
struikelblok. Kust 0-0.
Ken belofte voor de tweede helf t ,
maar al spoedig bleek dat beide
ploegen uien toch kennel i jk te vee!
ingespannen hadden. Het liep niet
meer vlot en het leek of men zich bij

met een flitsend
schot brengt Albcrt Visser zijn ploeg
aan de leiding.

DWS
Zandv.
QSC
Slormv.
TYBB
HBC
Beverw.
N. Venn.
WSV'30
KW
GVO
Zaandijk

14-23
14 21
1217
1217
1314
1414
14 12
1411
1411

149
136
125

Zandvoort
bij nat. tite karate

Bridgeclub
ZANDVOORT - De stand na de eerste
wedstrijd van de derde kompetitie der
Zandvoortse Bridgeclub is als volgt:
A-lijn: 1. Fam. Heidoorn 58,33
procent; 2. Ds. Bcrrier-Hagen 54.17
procent.

B-lijn: 1/2: fam. Coops en hr.
Berrier-Wanna 56.25 procent..

C-lijn: 1. Ds. Baay-Trommc! 67.36
procent' 2. Ds. Bos-Schouten 55.56
procent,.

D-lijn: 1. Ds. v.d. Berg-Kiewict 72.62
procent; 2. Hr. Vulsma-V.d. Wende
58.33 procent.

Zandv. schaakclub
ZANDVOORT - Na de speelavond van
donderdag in hel Gemecnschapshuis
gaat bij de Zandvoortsc Schaakclub de
heer Vastenhouw riant aan de leiding
van de interne kompetilie. De
lijstaanvocrder ligt met 12 punlen
3 1/2 punten voor op zijn belagers de
heren K per, Van der Werff en
Zwerver.
In de jeugdkompetltie delen Koperen
Van der Werff de eerste plaats mei
8 1/2 punten, gevolgd door Clitcur
met 8 punten en Losekoot met 7
punten. Bij de externe wedstrijden
verloor hel Iwcede team van Zand-
voort met 5 1/2-2 1/2 van het vijfde
team van De Uil .

ZANDVOpRT - De in Zand-
voort gesitueerde karate vereni-
ging Academy for Asian Fighting
Arts, heeft zoals voorzien, geen
finale plaats kunnen bemach-
tigen bij de nationale kampioen-
schappen. Pech sloeg toe op deze
kampioenschappen. Had de Aca-
demy met 5 man ingeschreven,
slechts 3 man sterk kon deel-
nemen aan deze krachtmeting.

er Schulte, de zwaargewicht en
vechter, die op het vorige
toernooi een opvallende rol
vervulde, werd de afgelopen
woensdag voor het toernooi in
het ziekenhuis opgenomen.

Voor Zandvoort namen deel: Frank
Geerman, Arnold Schulte en Gerard
Poots, waarbij de laatsle Iwee zich
duidelijk geremd voelden en bewust

probeerden hun opponent niet te
raken om diskwalif icat ie te vermijden,
hierdoor Zichzelf forcerend en moei-
l i j k in de juiste vorm komend. Ook
coaching van de heren Koster en
Koopman kon hier niets ui tr ichten en
beiden verloren hun partij tegen
duidel i jk zowel fysiek als mentaal
zwakkere tegenstanders.
Voor Krank Geerman die hier zijn
eerste wedstrijd vocht, was het
meedoen een extra stimulans daar
deze kleine Zandvoortse karateka
bijna was uitgesloten van dit toernooi
omdat sportkeuring en het lidmaat-
schap niet aanwezig bleken. Voor deze
sporlkeuring had de vereniging zich al
gedurende de afgelopen maand inge-
zet, maar men was er niet :n geslaagd
dit rond te krijgen. Totdat dokter Mol,
zaterdagmorgen na telefonisch onder-
houd spontaan verklaarde de sport-
keuring op zich te nemen. En datniel
alleen, doch ook hel voorstel deed om

ZANDVOORT - Op 2 februari zal het 30 jaar geleden zijn, dat de
buurtvereniging „De Wurf" (met als centrum de Kerkstraat en
omgeving) werd opgericht. Een goede vereniging, die de belangen
behartigde van de daar gevestigde inwoners en winkeliers. Er werden
tal van uitstekende"initiatieven ontplooid en de toenmalige Wurf
kon bogen op den fijne verenigingsgeest. Toch is er in het midden
van de vijftiger jaren een zeker ver lo op gekomen in de vereniging
en was de tijd rijp voor een nieuwe koers, wilde de vereniging blijven
bestaan. Het was wijlen mej. Elisabeth Bakels, die toen voorstelde
om „De Wurf" het karakter van een folkloreverenigingte geven. En
dit is toen bijzonder goed aangeslagen. Overal kwamen de
oud-Zandvoortse kostuums en kappen uit de kast. En weldra was
„De Wurf" een vereniging, die zich volledig ging toeleggen op het
bewaren van de historische tradities en gebruiken van het oude
Zandvoort.

Elisabeth Bakels heeft dit zeer
krachtig gestimuleerd en zij schreef
bovendien-met vlotte pen een aantal
historische schetsen voor toneel-
uitvoering, die bij de bevolking warm
werden ontvangen. Zij wist door haar
rijke historische kennis en haar
bijzondere verbondenheid met de
Zandvoortse bevolking steeds de juisle
toon te raken en daardoor een brede
belangstelling voor onze folklore te
wekken. Ook gaf zij de eerste aanzet
tot de oprichting van een volksdans-
groep, die heden ten dage nog steeds

met groot sukses voor hel voetlicht
komt. :

Het is een goede zaak om bij dit
30-jarig jubi leum van „De Wurf" de
oprichtster, Elisabeth Rakels, met
grote eerbied te herdenken. Zij hoeft
Zandvoorters een grole diens bewezen
om door middel van „De Wurf" een
hechte band te smeden mot de rijke
historie van het dorp en allen, die
daarmee verbonden waren. En dat
juist in een jaar, waarin de badplaats
Zandvoort 150 jaar beslaat. Het zou
óók haar geactiveerd hebben dil op

gepaste wijze te gedenken. É

De Folklorcvereniging „De Wurf"
heeft in haar 30-jarig beslaan getoond
en bewezen een door en door
Zandvoortsc vereniging te zijn. Ge-
wortcld op de historische waarden van
onze dorpsgemeenschap, maar daar-
naasl ook sterk gericht op heden en
toekomst. Bij tal van gelegenheden is
„Do Wurf" dan ook gaarne aanwezig
om Zandvoort te representeren. En
dan zijn dal l a n g n i c l a l l i j d historische
aangelegenheden, maar vaak ook
•zaken die wel degelijk mol het,
(loekoinslig) welzijn van de badplaals
te maken hebben. De Openlucht-
vismaallijd die nu reeds voor hel 8ste
jaar wordt gehouden, is met een
knipoog naar het verleden - een
toeristisch belang van Zandvoort. Op
deze wijze draagt de vereniging gaarne
bij aan de belangen van toerisme en
rekreatie. Ja, ook buiten Zandvoort.
Tal van bezoeken in binnen- en
b u i t e n l a n d hebben de naam van
Zandvoorl op uitstekende wijze
uitgedragen en „De Wurf" heeft deze

Een vis-ofslag uit vroeger dagen
„Allegce, dio vis en gnrnael kope wulle
kommc an zee...." (Foto: Louis v.d.
Mije).

30 jaar

de gehele vereniging van een sport-
medische begeleiding te willen voor-
zien, inclusief cardiogram en fietscrgo-
metcr. Wanneer op deze uitnodiging
zal worden ingegaan, betekent dit dat
Zandvoort als eerste Nederlandse
karate vereniging kan beschikken over
een optimale begeleiding wat het in
samenwerking met de leiding mogelijk
maakt een individueel trainings-
schema op te stellen voor elk lid. '

Terug naar het toernooi. i 'ranK
Geerman dirigeerde het vechten met
snelle vuistlechnieken, die hij op het
lichaam van zijn tegenstander liet
neerkomen. Er was een Sai-siaio
(verlenging met nog een partij) voor
nodig om de beslissing te brengen.
Deze kwam toen de opponent door
vermoeidheid van het voortdurend
offensief van Frank één moment zijn
defensie verwaarloosde, waarop Frank
impulsief een kin-gcri (trap) in het
kruis van zijn tegenstander liet
ontploffen. Deze moest het gevecht
voor enige tijd staken maar gelukkig
werd er een protector gedragen en
leverde dit geen blessure op. Wel een
Hansoku Chui (diskwalificatie) voor
Frank.

representatie altijd met waardigheid
weten te vervullen. Op sociaal terrein
heeft „De Wurf" ook altijd gaarne
haar steentje bijgedragen, waar dat
ook maar mogelijk was. Er werd vaak
opgetreden in ziekenhuizen, revaü-
daticcentra, ontmoctingsbijeen-
komsten van zieken en bejaarden etc.
Verdienstelijke burgers, gouden
echtparen, verenigingsjubilea etc.
mochten en mgoen altijd op een
meelevend bezoek van „De Wurf"
rekenen. En dat „De Wurf" nooit
met lege handen komt, is genoegzaam
bekend.
Zo staal „De Wurf" na 30 jaar nog
allijd in de warme belangstelling van
de Zandvoortse volksgemeenschap.
Als een schakel tussen historie en
toekomst. DR jaarlijkse (steeds uil-
verkochte) toneel-avonden bewijzen
óók de onverflauwde belangstelling
voor het werk van „De Wurf". Maar
het is dit niet alleen, dat de zalen tot
de laatste stoel bezet doen zijn. Het is
de gemoedelijke sfeer, de ongebonden
gevoelens van een écht avondje ui t , die
de inmiddels tot een jaarlijkse tradilie
geworden „Wurf-avonden" ken-
merken. Daar wordt door jong en oud,
rijk en arm naar uitgezien. Vaak
worden al maanden vooruit pogingen
gedaan om een entree-kaartje te
bemachtigen. Het „bal-na" is de
formule voor een bijkans spontane
bruiloftsviering, waar iedereen ook
iedereen kenl. Zo gezien is er alle
reden om ook aan dit 30-jarig
jubi leum tóch even aandacht te
schenken. Het 25-jarig jubileum in
1973 werd uiteraard op meer
feestelijke wijze herdacht. Maar het
bestuur meent terecht aan deze
30-jarige herdenking toch zonder
bijzondere ophef voorbij te moeten
gaan. '

Wél is men het Genootschap „Oud
Zandvoorl" zeer erkentelijk voor de
ruime aandacht, die tijdens de
expositie in hel Culturele Centrum
aan het Gasthulsplcin (13-29 Jan. a.s.)
samen met de Kon. Roddinf;smnal-
schappij, aan liet werk van de Wurf zal
worden geschonken. Ken hommage,
een eerbetoon, een schouderklopje,
men mag hel zien zoals men wil , maar
deze geste is uitstekend gevallen bij
„De Wurf" en het bestuur spreekt
hiervoor gaarne zijn dank uit.

De samenwerking nv.'t het Genoot-
schap „Oud Zandvoorfop het terrein
van de Zandvoortsc historie heef t in
het verloden reeds vele goede vruchten
mogen afwerpen. Dal deze samen-

Elisabeth Bakels, oprichtster van „De
Wurf".

werking in de toekomst bestendig
moge blijven is de wens van beide
besturen!

En nu op naar het 35-jarig bestaan!
Moge hel zó zi jn, dal vele leden van de
vereniging dit , nog allemaal mogen
meemaken en beloven. En dan denken
we in het bijzonder aan de oudere
aktieve leden, die vaak vanaf de
oprichting, hun hoste krachten aan de
vereniging hebben gegeven. En dal zijn
dan cie zeer gewaardeerde Tante Jani
Keur (80), tante Pie Draver (79),
oud-regisseuze mevr. Gansner- v.d.
Bos (79), mevr. Termes-Dorsman
(79). Piet van der Veld en zijn vrouw
(75) en tante Jans Bakkenhoven-
Zwemmer (72), die tevens vanaf dn
oprichting bestuurslid is! Daarvoor
een apart woord van hulde! Enkele
van deze hoogbejaarde maar nog alt i jd
actieve leden zullen - Deo Volcn te - in
februari weer op de planken staan! Ze
zullen dan nog a l t i j d de zaal weten te
boeien door hun spel en hun
enthousiasme. Overmocid ondanks
het klimmen der jaren

Ja, dan mogen we verwachten, dal

door hun prachtige voorbeeld en
trouwe verenigingsliefde de W u r f nog
vele, vele jaren zal blijven bestaan.
Temidden van de Zandvoorters,
temidden van ons dorp aan de zee!

Do jongen- garde van „De Wurf" is niet
minder enthousiast en /.iet het als een
eer om straks het werk van de ouderen
te mogen voortzetten. Hun spontane
inzet en saamhorigheid is mede een
waarborg voor de tockomsl van de
vereniging. Zij zijn het, die „de Wurf"
straks moeten voortstuwen, zij zijn
het ook, die de doelstelling en het
streven van de vereniging moeten
bli jven waarmaken en uitdragen.

En dan weten we ook, dat de
vereniging zal voortgaan in de geest
van hen, die de W u r f in de loop der
jaren door do dood onlvallen zijn. Ook
bij dit 30-jarig j ub i l eum past het deze
leden weer voor de geest te roepen en
te danken voor alles wat zo voor „De
Wurf" deden. In t rouwen liefde voor
hun geboortedorp. Hun nagedachtenis
wordt, in hoge ere gehouden. Deze
herinnering bij hel 30-jarig jubileum
vervuil hel. bestuur met grole
erkentelijkheid en dankbaarheid.

Voorzitter Steen,
„De Wurf".

een 0-0 stand zou neerleggen. Toen
kwam K.I.C. op 1-0. Maar het werd 5
minuten hierna door Kaymond Keu-
ning weer gelijk. 1-1. Toen echter de
Boverwijkse spits opeen simpele wijze
zijn team naar 2-1 kou t i l len, was
Zandvoorl '75 aangeslagen. Als nood-
maatregel ging men op buitenspel
spelen, hetgeen enkele malen mislukte
en K.I.C. lust ig kon scoren. Toch-
kr'••;;" Zandvoort '75 in de laatste
10 m i n u t e n ook nog enkele malen
gelegenheid tot scoren maar het zat
toen niet, mee.

Moeiteloze
zege Lions
ZANDVOORT - Het heeft Lions
afgelopen vrijdag weinig moeite
gekosl om Cycloons uit Haarlem een
nederlaag te bezorgen.

Cycloons, waarvan Lions vorig seizoen
nog onverwacht verloor, had dit, keer
geen enkel verweer op het offensief
dat de leeuwen op Cycloon openden.
De Haarlemmers werden de eerste
he l f t volslagen onder de voet gelopen.
Was de ruststand reeds 7(! )-59, na de
hervatling gingen de Lions nog even
door tot 7-67, waarna de tegenpartij
mocht meedoen. Dank zij Hoofl 0-18
en Stouten 0-9 werd de schade
enigszins beperkt voor de Cycloons.
Eindstand 49-125. Topscorers Lions
Pim Schön 13-0. Lcx Kroder 12-4,
Marco Tcrmes 2-14.

VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag
Zandv.m. 1-5.V.B. l 2-3
B-jun.: :

St.vogcls 1-Zandv.m: l 3-0
C-ju n. :

Zandv.m. 1-"V.S.V. l 0-0
Zandv.m. 3-Concordia 2 2-0
Haarlem 6-Zandv.m. 4 3-2
S.C.W. 3-Zandv.m. 5 5-1

Zondag
Zandv.nvZaand. 2-0
Zandv.m. 2-D.C.O. 2 0-1
T.H.B. 2-Zandv.m. 5 1-0
Beverwijk 4-Zandv.m. 5 1-0
D.C.O. 7-Zandv.m. 5 1-4
D.I.O.S. 7-Zandv.m:7 3-1
VelsenlO-Zandv.m. 8 2-2
T.Y.B.B. 10-Zandv.m. 9 3-6
Zandv.m. 11-O.G. 13 4-1
Zandv.m. 1-DSS12 4-2
A-jun. •
Zandv.m. 1-T.H.B. l 4-2

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag
d.s. Tonegidol-Zvm.l 11-1
h.s. GVOl-Zvm.l 8-15
d.j. Umondl-Zvm.l 12-17
h.j. Full Speed 1-Zvrn.l 15-18
j.a. n.-nondl-Zvm. l 11-33
m.p. Blinkcrtl-Zvm.l 5-9
j.p. Wijk a. Zeel-Zvm.l 7-6
m.w. ;Blinkert2-Zvn.l 3-13
j.w. BSMl-Zvm. l 1-2

programma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag
Renova 1-Zandv.m.' l
B-junioren
Zandv.m. 1-TYBB l
Zandv.m. 2-Haarl. 3
C-junioren
IJmuiden 1-Zandv. l '
Zandv.m. 2-TZB l
TYBB4-Zandv.m.3 :

Zandv.m: 4-DCO 6
Zandv.m. 5-NAS4

Zondag
KVV.Zandv.m.'
Beverwijk 2-Zandv.m. 2
Hoofdd. 3-Zandv.in. 4
Zandv.m. 5-HFC 5
R.C.H. 7-Zandvtm.6
Hilleg. 8-Zandv.m. 8
Zandv.m. 9-ADO 20 17
Zandv.m. 10-Tcrrasv. 10
OG 13-Zandv.m. 11
Junioren
DSS 1-Zandv.m. l

ZAND VOORT'75
Zandv. '75 1-Telefonia l
Halfweg 3-Zandv.'752
Zandv. '75 3-SIZo 6
Zandv. '75 4-J. Hercules 6
Kennemerl. 9-Zandv.'75 5
Kenncmerl. 10-Zandv.'75 5
IJmuiden A2-Zandv. Al
DSK B2-Zandv. bl

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag

d.s. Zvm.l-Wijka.Zeel
h.s. Zvm. 1-IJmondl
d.j. Zvm. 1-Hoofddorpl
h.j. Zvn.l-Desiree/Odinl
m.a. Zvm. 2-Blinkert 2
j.a. Zvn. 1-Concordial
j.p.Zvm. 1-Blinkertl
j.w. Zvm. 1-BIinkertl

14.30 u.

14.00 u.
14.00 u.

13.45u.
14.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

14.30 u.
10.00 u.
12.00 u.
9.4 5 u.
9.45 u.
9.30 u.

12.00 u.
9.4 5 u.

14.30 u.

12.00 u.

14.30 u.
12.30u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
15.15U.
10.00 u.
14.00 u.

13.00 u.
14.00 u.
16.10u.
15-lOu.
10.00 u.
12.15u.
10.45u.
11.30 u.
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* diverse Japonnen

prijzen
HALVE PRIJS

* HEMDEN,

LEREN JASJES

* PULLOVERS.

3t * BLOUSES

2 voor

1,25

25,00

Kerkplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507-4828

Zandvoorise Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

KeesomstraatSI, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Nu 40 tot 60% korting op
BEHANG

Vanaf f 50,- gratis thuisbezorgd.

Loop rustig binnen, er is meer dan u denkt. Natuurlijk bij:

Zijistraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

NIEUWSBLAD
KantoorrGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren: •
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf werden verzorgd.

KEUKENINSTALLATSEBEDRUF

Showroom Pïwadijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Voorde ware eiken-liefhebber:
geloogd massief eiken.

In de Meubelfabriek Oisterwijk wordt een traditie van eeuwen voortgezet.
Wij maken onze meubelen nog steeds zoals dat vroeger ging.
Van massief Europees eiken.
Want alleen Europees eiken kun je logen, zodat de prachtige tekening
van het hout helemaal tot z'n recht komt.

En zo handhaven we nog wel meer goede
meubelmakerstradities die de kwaliteit ten

goede komen.

Degelijk vakwerk.
In onze werkplaats doen
mensen het werk. Meubel-
makers die nog weten hoe je
een muurvaste pen-en-gat-
vcrbinding maakt. Die elk
stuk hout door hun handen
laten gaan om er ten slotte
het mooiste deel uit te kiezen.
l>at kost natuurlijk extra tijd
Maar het levert wel meubelen
op van een weergaloze kwali-
tcit.

Ongekende service.
De Meubelfabriek Oisterwijk
biedt nóg een keihard voor-
deel. Als er iets is met een
meubel van onsj komt een
van onze eigen meubel-
makers bij u langs om het
probleem uit de wereld te
helpen. En dat kost u... niets!
Kijk, dat is nou echte service.

12 jaar garantie.
Doordat de Meubelfabriek
Oisterwijk alles in eigen hand
houdt, kunnen wij een kwali-

In deze sfeervolle
katalogits staan alle

meubelen die wij maken.
U krijgt 'rn gratis in al onze.
toonzalen.

teitsgarantie geven die onge-
loqflijk klinkt in deze moder-
ne tijd Bij de aflevering van
de meubelen ontvangt u een
bewijs, waarin wij garantie
geven tegen mogelijke ge-
breken in het hout en de
konstruktie. Hierin staan uw
naam en de datum van af-
levering. Gedurende 12 jaar
hoeft u zich geen zorgen te
maken over uw meubelen.

Onze meubelen zijn in geen
enkele andere winkel te koop.
U vindt ze uitsluitend op
onderstaande 10 adressen
waar u zich vrijblijvend kunt
oriënteren. En waar u onder
het genot van een kopje koffie
alle inlichtingen krijgt over
onze unieke kollektie meube-
len van geloogd massief
Europees eiken.

Meubelfabriek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkcl (Z.H.), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670 Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74,

tel. 08380-16203 Hcerenvcen, Dracht 142, tel. 05130-25540 Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762 Valkenburg (L), Rcinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavondcn

Weggevlogen
2 parkieten

ter grootte van een papegaai
zwarte kop en een gele ring

in de nek, verdere kleur groen.

Gaarne inlichtingen:
Grote Krocht 24, tel. 02507-2301.

Hang- en legkast (wit)
f 149,- .

170x100x50 (hxbrxd).

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

TEKOOPAANGEB.
NESTJE

KARELISCHE
BERENHONDEN.

Pups, met
prima stamboom.

Telefoon OS994-4544.

fotolitho drommel bv
zoekt

parttime krachten
die bezorgwerk kunnen doen per

NS of per bedrijfsauto.

Bijvoorbeeld een 65 + 'er.
Bel 3046 of kom langs,

Flemingstraat 100, Zandvoort.

Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN

GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,-
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547

9SSSSS3SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS3S38SS3SSSSSSSS

^ een feestelijk 8

bloemetje voor elke
gelegenheid.
ruime keus bij:

Ck IK f f* O
\* • l \Ji VI

Nu voordelig naar Mallorca
op basis van vol pension in

hotel 'Tal' te El Arenal
2 persoons = lx half geld
3 persoons = lx gratis.

REISBUREAU
KERKMAN

GROTE KROCHT 24.
ZANDVOORT.

Grote Krocht 20. Zandvoort
telefoon 0250/-25&0
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Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
de abonnementsprijs van het
Zandvoorts Nieuwsblad met :

2 cent per week worden ver-;
hoogd. Hiervoor is toestemming
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon-
nejnent op het Zandvoorts.
Nieuwsblad zal per 1 jar.uari '78
per bezorger f 20,70 per jaar
gaan kosten.

Hoofdkantoor :
AnlsmecT. Stationsweg 38
Telefoon 02977-251 -51 (5 lijnen)
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Afscheid direkteur Van
sociale dienst

ZANDVOORT - Per l februari jl.
werd op zijn verzoek na een
29-jarige dienstperiode, eervol
ontslag verleend aan de heer
J.C.M. v. Eijk, directeur van de
Gemeentelijke Sociale Dienst,
onder dankbetuiging voor de
vele door hem in de loop der
jaren bewezen diensten, niet
alleen voor de gemeente doch
ook in tal van belangrijke
nevenfuncties.

In een besloten vergadering werd de
heer van Eijk, vergezeld van diens
echtgenote Mevrouw van Eijk-Mannes
in de kamer van B. en W. maandag-
middag om halfvier ontvangen door
het voltallige college van B. en W. Hij
werd daar toegesproken door burge-
meester Machielsen en de wethouder
van Sociale Zaken, de heer K.C. van
der Mije Pzn. Zij schetsten de grote
verdiensten van de thans vertrekkende

(Adv. Inge/.. Mcdcd.)

Aan onze abonnees
De girokaart die u heeft
ontvangen met als opschrift
Randstad Publicaties heeft
betrekking op het abonnement
van Zandvoorts Nieuwsblad.

H. W. COSTER
Makelaar o.g. ffl

LidNBM.

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

BEL 6255
glazenwassen] en

schoonmaakbedrijf

„SNOEKS"
. Keesomstraat 181 Zandvoort

{**i
b l̂ Wij geven u
kJ deskundig advies bij
.̂  de verkoop van uw
2- nu's
^1 MAKELAARSKANTOOR

J van Rand wij k bv
J^H Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,
«H telefoon 023-241224.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw.
Verbouw:
zoals hot uitbouwen van uw kamer
ol keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk:
zoals ramon en deuren, eikenhouten
tafels, tuinmeubelen.
telefoon 02507-6091-3086.

LANGS DE VLOEDLIJN

Ik heb nog nooit een masker
voor een gezicht gezien,
zonder dat ik in de verlet-
ding kwam het afterukken.
Alf red de Vigny
(1799-1863).

directeur, die door zijn tactvol en
vriendelijk optreden aller harten in
Zandvoort wist te winnen in een xeker
niet benijdenswaardige functie, die
veel van de mens vergt. Met tal van
voorbeelden wist vooral uiteraard
wethouder ; n de Mij dit alles in
een helder licht te zetten. Hij schonk
daarna mevrouw Van Eijk fraaie
bloemen, terwijl de heer Van Eijk een
geschenk onder cou ver t ontving.

Van halfvijf tot halfzes volgde hierna
een afscheidsreceptie in de raad/aal.
Op uitdrukkelijk verzoek van de
afscheid nemende directeur werd hier
niet officieel gesproken, terwijl er ook
in de pers geen bekendheid aan was
gegeven. We hebben zode indruk,dat
het echtpaar Van Eijk geschrokken is
van de overweldigende belangstelling, \
die voor deze receptie bestond. Ruim
een uur lang was het een komen en
gaan van mensen uit alle lagen van de
Zandvoortse bevolking.
Gemeentepersoneel, hoofden van tak-

Aanbestedingen
ZANDVOORT - Binnenkort zullen
twee aanbestedingen plaatsvinden in
het kantoor van de dienst publiek
werken te Zandvoort. Het betreft hier
het maken van een wegverbrcding in
de Zandvoortselaan nabij Nieuw-
Unicum, en wel op vrijdag 17 februari
om 10.00 uur, terwijl de aanbesteding
voor de sloop van de voormalige
Julinaschool plaatsvindt op vrijdag 10
februari om 15.00 uur.

ken van dienst, oudcollega's oud-
wethouders, gemeenteraadsleden en
oud-gemeen teraadsleden, vertegen-
woordigcrs van vele verenigingen, zij

Diefstallen
ZANDVOORT • Inbrekers hebben een
drukke nacht gehad in de Kostverlo-
renstraat Er werden tenminste op
woensdag 25 januari drie inbraken
gemeld. Door forcering van een
raamafsluiting werd toegang verkre-
gen tot een kamertje waaruit vermoe-
delijk enig buitenlands geld wordt
vermist. In een volgend huis werd
toegang verkregen door het boren van
een gaatje in dn raamlijst. Hier werd
een bureau opengebroken en kasten
onderzocht. Buit plm. f 400,-- Ook

v in een derde woning werd op dezelfde
wijze toegang verkregen. Kasten
werden doorzocht. Omdat de bewo-
ner met vakantie is kon niet worden
nagegaan of er iets uit de woning
wordt vermist. Verder werd er in het
Dr. Plantinghuis op dezelfde wijze
ingebroken. Hier wordt een geldkistje
met ca. f 70,-- vermist. Op vrijdag
werd bij de politie aangifte gedaan van
diefstal van f 40,-- en een spaarvarken
uit een café en in een tehuis voor
jongeren werd een geldkistje met
f 270,- ontvreemd. Inmiddels is door
de politie een 33-jarige man uit Keulen
aangehouden. Hij was in het bezit van
enkele ontvreemde voorwerpen. De
verdachte heeft inmiddels wel een
drietal diefstallen in Zandvoort ge-
pleegd bekend.

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

300

MORRIS
bèforeyoubuy

lamsvacht en bontjassen

20% KORTING
s u ede, n appa, tweed & regen kleding

hoge kortingen^
geopend;9.00 -18.00,uur(maandag. 13.00 -18.00)

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596

yaf ^̂ •̂̂ •̂*̂ •Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WÎ »î ^̂ ^̂ r̂ra\\e vloertalles óók de prijzen
sötfte*.. alleen in liliaal Anegang

kwaliteits-matrassen v.a.49.—
donszachte dekbedden v.a. 49.-

wollen ruitplaidsv.a. 15.95
veren kussens v.a. 14.75

veren baby-kussentjes 6.7OJ
dralondekens 39

HAARLEM: Gen. Cronjéstraat 4 - Grote Houtstraat 166 • Anegang 27a

HEROPEND
Het is gelukt. Na bijna drie maanden verbouwen kunnen
wij onze gasten weer ontvangen.
Het is een schitterend interieur geworden. De intieme
sfeer en het luxueuze kader werden gecreëerd door de
volgende architekten en bedrijven, waarvoor onze
hartelijke dank en waardering.
Architekt: ir. C. J. Wagenaar en medewerkers, Zandvoort
Binnenhuisarchitekt: P. Terstall
Aannemersbedrijf: A. J. de Rooy, Zandvoort
Inter Shop Center Interieur, Woudenberg
Nihot Luchttechnieken, Amsterdam
Elektr. Technisch Bureau: L. Drommel, Zandvoort
Gebr. Grapendaal cv en sanitair, Haarlem

GEBR. VAN HOUTEN
RESTAURANT LA REINE

ZANDVOORT
TELEFOON 02507-2253

allen kwamen de scheidende directeur
de hand drukken. Ook doktoren on
personeel van kruisverenigingen zagen
wij onder de aanwezigen. Talrijk
waren de bloemen en geschenken, die
zij ontvingen. Het móet voor het
echtpaar nog heel lang in hun
herinnering '/.al blijven voortleven.

Slippartijen
ZANDVOORT - Ook in Zandvoort
vonden afgelopen maandagmorgen
enkele slippartijen plaats tengevolge
van de gladheid. Op de Zandvoortse-
laan raakte een personenauto in een
slip en ramde een papierbak. Minder
gelukkig was een 19-jarige fietser die
in de bocht van de Dr. C.A.
Gcrkestraat/Zandvoortselaan werd
aangereden door eenslippcntieauto-
mobilist. Meteen pijnlijke knie kon hij
zijn weg vervolgen. In de Bredcrode-
straat kwam een automobilist tot
stilstand tegen een geparkeerde auto
en het hekwerk van een tuin, terwijl
een andere automobilist plotseling een
halve slag" ronddraaide in dezelfde
straat en daarbij een boompje kapte.
Persoonlijke ongelukken deden zi n
niet voor.

Burgemeester Machielsen in nieuwjaarsrede:

"Wij blijven niet met de
Armen over elkaar zitten"

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Wethouder K.C. van
der Mije Pzn. (sociale zaken en
volksgezondheid) is verhinderd op
woensdag 8 en 15 februari spreekuur
te houden. In verband hiermede zal
het spreekuur op woensdag 22
februari aanvangn om 2 uur tot 5 uur.

ZANT) VOORT - In de komende
tijd zal het Zandvoortse kollege
niet met de handen over elkaar
blijven zitten en afwachten wat
er gebeurt. Deze uitspraak deed
burgemeester Machielsen van
onze gemeente, tijdens zijn
nieuwjaarsspeech voor de raads-
vergadering afgelopen dinsdag-
avond.

Hotel • Café - Restmrant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

Burgemeester Machielsen.

Met name roerde de burgemeester het
Streekplan Zuid-Kenncmerland aan
en de beperkingen van dat plan. Hij zei
dat het overbodig was en nutteloosom
die hele voorgeschiedenis in geuren en
kleuren op te ratelen. „We weten wat
voor de komende tijd de ruimtelijke
mogelijkheden zijn, of beter gezegd de
beperkingen. Dat geld met name voor
onze gemeente.
Ik kan wel zeggen: veel verwachtingen
zijn de bodem ingeslagen. Verheugend
is daarnaast ook weer dat gedepu-
tccrde Van der Knoop zich bereid
heeft verklaard met de minister nog
eens te gaan praten over de
woningbouw op het terrein van het
caravanpark De Zeereep.
Bovendien komt de ruimtelijke orde-
ning van ons beleid opnieuw aan de
orde in 't kader van het immens grote
streekplan Amsterdam-Noordzee-
kanaalgcbied.
Wij blijven dus aan het streekplannen,
maar het zou onjuist zijn om in
afwachting daarvan met de armen over
elkaar te gaan zitten. Integendeel, wij
zullen met verenigde krachten aan 't
werk moeten", konklucleerde hij.
Over het hcrinrichtingsbeleid in
Zandvoort zei hij, dal het voetballen
wordt op vierkante meters. „Daarvoor
moet je over een gave techniek
beschikken en veel inventiviteit . Voor
zover wij in onze gemeente daar niet
over beschikken, zul len wij die
moeten „huren", in aanvul l ing op
onze mogelijkheden. Daarom is de
keuze van een stcdebouwkundig
bureau van grote urgentie. Dit bureau
zal als onze coacli moeten fungeren.
Wij zullen straks een antwoord
moeten geven op een groot aantal
vragen, zoals d t- woningbouw, de
infrastruktiuir, het bewaren wat de
moeite waard is, do herstructurering
van het Stationsplein, de vcrkecrs-
afwikke l ing en onze visie op de
economische struktuur en de daarmee
samenhangende vraagstukken van dag-
cn verblijfsrekreatie".

Welzijn
Verder ging Machielsen nog in op het

beleid dat gericht moet zijn op het
welzijn van de bevolking in al zijn
geledingen. Essentieel vindt hij de
woningbouw om do woningzoeken-
den in de gemeente letterlijk en
figuurlijk onder dak te helpen. En
benadrukte dat het aantal woning-
zoekenden nog altijd bijzonder groot
is in de gemeente.

Hij voegde hier aan toe dat sinds l
januari • werd begonnen met de
registratie van de woningbehoeftigen,
zodat het gemeentebestuur duidelijke
cijfers krijgt over de kwantitatieve en
kwalitatieve woningnood. Woning-
zoekenden moencn zich ten alle tijden
wenden tot de gemeente om inge-
schreven te staan als woningzoekende.
„Daarnaast is het uiteraard verstan-
dig," zo zei hij, „zich als lid te laten
inschrijven bij een woningbouw-
vereniging zoals E.M.M. Ik zeg dit zo
nadrukkelijk omdat het gemeente-
bestuur in het overleg met de
provincie over eigen woningbouw-
plannen en over regionale bouw-
plaatsen, harde cijfers op tafel moet
kunnen leggen. Anders komen wij
tussen wal en schip terecht".

Burgemeester Machielsen zei in
zijn speech niet alle belangrijke
zaken te kunnen belichten. Niet
omdat ze minder belangrijk
zouden zijn, maar terwille van
een kort beloog.
Want natuur l i jk zal het gemeen-
tebestuur zich in de toekomst
buigen over het beleidsplan
van de openbare bibliotheek, de
samenhang van de aktiviteiten
op sociaal cultureel gebied in de
verschillende akkommodaties,
het onderwijsbeleid, het parkeer-
beleid, het plannen van een
nieuw politiebureau, de kom-
pensatie van het verlies van de
verniakelijkheidsbelasting, de
nadelige saldi van de zoge-
naamde rekreatiebegroting en de
regionale samenwerking bij po-
litieen brandweer.

TAXI SCHRIJVER]
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk
op maar 1O plaatsen te koop:

Amsterdam, Bcrkcl (ZH), Beverwijk.
Ede, Heerenveen. Hengelo (O).
Oisterwijk, utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
l Oisterwijk

Beverwijk, ParullcIWL-ci U>0. l«.-i. 025'iO-26923
nul t m ?n 9-KS'iur

WULLDM v. d. WURFF

S .WURF-PRAET"
Zanvert zet'em op in 't
kom mende carnavals-
weekeind. Zorg dat 't hele
land over Zanvert praet. Alaaf!
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KEUKENPRINS
verdedigt uw

vrije keukenkiesrecht
In het keukenland

van Keukenprins zijn alle
beperkingen afgeschaft

Het maakt helemaal niets meer uit hoe uw eigen keukendomein is
gebouwd of begrensd. Aan de hand van een plattegrondje stippelt de
Keukenprins het strategische plan voor een privé keukenpaleisje uit.

Geheel naar uw hart, uw smaak, uw vrije keus. En zónder dolle
aanslagen op uw beurs, want Keukenprinsprijzen zijn Burgerprijzen:

de laagste in het land, met vorstelijke vrijgevigheid gegeven.

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen lopmorken met een
ore-llntje
Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de
(opmerken in keuken-apparatuur. Zoals AEG, ATAG, BAUKNECHT,
NEFCO. PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken.

Speciale hof-adviezen voor doe-hel-zeH vrl| van kosten
Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting,
zogezegd van slopen tot koken. Maar de doe-het-zelver is ons even
lief als iedere andere klant. En dus staan we hem hoffelijk bij met raad
en daad, voor helemaal niets.

Opstelling Mazarin

Lengte 270 cm. Kompleet met
aanrechtblad en spoelbak.
Inbouw-gaskookplaat. koelkast en afzuigkap.

In kunststofuitvoeringen ƒ 2.589,-
!n eiken uitvoering ' ƒ 3.095,-

Elders,... U zou gek staan te kiften!

LET OP
.Alonzekastdeuren

zijn voorzien van
stalen scharnieren
en de laden lopen

«lescoopgelejöers.
,0e meeste eiken

Keukens worden

Opstelling Bretagne

Lengte 285 cm. Kompleet met
aanrechtblad en spoelbak.
Ingebouwde koelkast. Inbpuwoven
met gaskookplaat en afzuigkap.

In kunststofuitvoeringen / 2.926,-
In 4 eiken uitvoeringen / 3.370,-
Elders,... we durven het niet te zeggen!

Opstelling Burgund

Afm. 255 x 210 cm. Zeer kom-
plete uitvoering. Kasten met
korven, wandkaslen waarvan één
met glas-in-looddeur. inbouwkoelkast,
inbouwoven met gaskookplaat, afzuigkap,
ingebouwde keukenradio, gezellige nisjes en
vakjes onder de bpvenkastjes. Lichllijst met
armaturen, kranslijst op bovenkasten. Zijkanten
en plint in frontkleur.

In 5 eiken uitvoeringen ƒ8.391,-
Elders,... ach, vraagt u maar een prijsopgaaf!

Ironlkleur.

Ckeukenprinsj
(ZJVLaakt u het hof met Sprookjesprijzen

Kleine Houtweg 7, Haarlem. Telefoon 023-312548

LCENTRUM Ziekenfondsleverancier

Grote Krocht 29

telefoon 6957

Gevraagd een jonge

schilder-
glaszetter

in bezit van rijbewijs
B-E

Fa. Keur en Zoon
Paradijsweg 20,

Zandvoort,
tel. 02507-5602, na

18.00 uur 02507-6089.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Zandvoortse Uitvaartverenig
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREOFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en O VERG O RD» JNEN
WANDBESPANNINGEN

TE KOOP:

vw
1968, f 250.-

Te/efoon 02507-2668.

FORDGRANADA- benz. en diesel

KOOUMAIMS
FORDOTO

Zandvoort,

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),

Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.

Ford verkoop en service.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop on opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot Uuur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

FA. WATERDRINKER
Soustorraln

Do Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur

TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Insf allaf ie bureau
OPOIMHTIIM BM.
*Centrale ver war mina
+Aircoruf tttonina - <Av

* 5,. f *;•

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

l TEL. 02507 58 45J

38

CADEAU PROBLEMEN?
geef eens een bloemetje

of een mooie plant.
Wij hebben ruime sortering.

Ok §* l /"* £1 GROTE KROCHT24,
^> l l \Jf fUl ZANDVOORT.

NATUURLIJK
IN KLEUR

Gelukkig maar!
Dat u eraan gedacht heeft om ook pla-
muur in huis te halen. Geen enkele verf-
klusisafzonderplamuur. Flexa heeft drie
plamuursoorten:
Flexa Kwastplamuur, makkelijk te ver-
werken en geschikt voor hout binnen.
Flexa Putty, voor hout en metaal, binnen
en buiten.
Flexa 15 Minutes Putty, zeer snel dro-
gende plamuur voor hout en metaal
binnen.
Tip: éérst gronden dan plamuren.

Fa. KEUR en ZOON
VERF - GLAS - SCHILDERWERKEN

Winkelverkoop: Paradijsweg2-
Zandvoort - Tel. 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

. Behandeling volgens afspraak.

Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

GRANDIOZE OPRUIMING VAN

BEHANG
EXTRA AANBIEDING:

Tijdens de opniming voor NIETS een
| WITBORSTEL bij emmer VEEGVASTE
MUURVERF van 4 kilo a / 6,50

Alleen bij

SCHILDERSHAL

C. J. Paap
Hofdijkstraat 24 - Zandvoort

Tel. 02507-22 06
(nabij ons zwembad)

DeVW-Gotf
De verleidelijke wereldver

overaar. Méér dan een
miljoen mensen zijn al
voor hem „gevallen".
En zijn zegetocht gaat nog
steeds voort l

achterdeur
en wegklapbare achterbank.

Om grote zaken te vervoeren.
Temperamentvol maar niet spilziek.'

U begrijpt 't al.
Met al die pit
toch slechts 1 op

12,5 (volgens DIN)
normale benzine

(50 DIN-pk uitvoering).

staat voor u klaar bij:
GARAGE H. STRIJDER

Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565

Ruimte voor 3 volwassenen
op de achterbank. En toch
maar 3,71 kort. Met
royale

Volkswagens staon
bekend als

economische auto's.
U kun) hel zelf conlro-
leren: tarieven voor

onderhoud en
reparaties liggen vast.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen
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parkeermeters in de
Zuid met 200 uitgebreid
ZANDVOORT - In Zandvoort Zuid komen nog eens ruim
tweehonderd parkeermeters voor het zogenaamde langparkeren.
Dinsdagavond noteerde de raad het hiervoor benodigde krediet van
f 132.000,-. De meters zullen geplaatst worden aan beide zijden van
de Brederodestraat vanaf de aansluiting met de Boulevard Paulus
Loot tot het Ir. Friedhoffplein. Voorts langs de Prins Mauritsstraat
en de Prins Hendrikstraat.
Mot deze uitbreiding van de parkoer- Burgemeester en Wethouücrs oen
motors verwacht het college van aanmerkelijke verhoging van het

gunstige ('(Trol van do langparkeer-
mt'tors op de parkeersituatie in do
Zuid.
Vorig jaar plaatste de gemeente oen
aantal parkeermeters aan beide /ijden
van de boulevard en do Thorbccke-
slraat. Van deze „proef" verwachtte
men dat een intensiever gebruik
gemaakt zou worden van de goed-
kopere parkeerterreinen en de vorder

"GEMEENTELIJKE DEMOKRATIE FAALT"

Koper stapt uit raad
ZANDVOORT - De radikaal Lou Koper is sinds dinsdagavond geen
raadslid meer. Tijdens de raadsvergadering deelde hij aan het begin
van de rondvraag mee, dat hij besloten had het raadlitmaatschap op
te geven na drieënhalf jaar. Lou voerde een tweetal argumenten aan
die hem tot dit besluit hadden gebracht. Hij voelt zich niet meer
verbonden met de PPR en voorts is hij het vertrouwen verloren in de
gemeentelijke democratie.

Wat zijn verbondenheid met de partij
betreft merkte Lou Koper op het
bestaan van PPR als overbodig en
nutteloos te zien sinds de partij op het
laatste congres een andere koers in
ingeslagen. Maar er was meer, dat
volgens Lou Koper in de afgelopen
drie jaar veranderd was. „Geloofde ik
drie jaar geleden nog in de gemeentelij-
ke democratie, thans denk ik door
ervaring wijs geworden daar anders
over „aldus Lou Koper, die de
praktische en theoretische democratie
in de gemeente mijlen ver uit elkaar
ziet liggen. Hij brachl het als volgt
onder woorden:
De praktische en theoretische demo-
cratie liggen in de gemeente mijlen ver
uit elkaar. In theorie is de raad het
hoogste orgaan in de gemeenschap,
het lichaam dat de beslissingen neemt.
De praktijk ligt duidelijk anders.
Enerzijds door de grote hoeveelheden
aan B. en W. gedelegeerde beslissingen
anderzijds door het grote verschil een
afstand gegroeid die nauwelijks meer
te overbruggen is. Door deze groei is
democratie, in mijn ogen een door
argumenten gedragen beslissing van de
meerderheid) verworden tot een strijd
om de helft plus een. En is dat bereikt
dan is de demoncratie bereikt, en
neemt de meerderheid de beslissingen.
Ik kan nu de machtstrijd om de college
zetels ook beter begrijpen, en do
bereidheid die sommige mensen
toonden om alle daarvoor uitgespro-
ken ferme woorden te vergeten. Ik ben
voor mezelf niet langer bereid in dit '
spel een figuranten rol mee te spelen."
Burgemeester Machielsen kon /ich
Kopers argumenten wal de PPR
betreft wel voorstellen, maar de wijze
waarop de radikaal de gemeentelijke
democratie zag had hem getroffen. De
afstand die volgens Koper tussen raad
en college gegroeid zou zijn zag hij niet
en had hij ook niet ervaren. In
tegenstelling tot Kopers ideeën, was
Machielsen verder van mening dat
kleine parlijen wel degelijk actief mee

kunnen spelen. „Ik betreur het dat u
met deze bittere nasmaak niet meer
meespeelt in het spel en ik hoop, dat
mensen zoals u en dat bedoel ik
jongeren, actief mee zullen blijven
doen en niet aan de kant gaan slaan en
staan kankeren", aldus een ietwat
geïrriteerde Machielsen.
Machielsen noemde Koper een actief
raadslid en hij dankte hem hartelijk
voor de wijze waarop hij had
deelgenomen aan de raad. Dat het
werk van 'een raadslid niet altijd door
een ieder in dank wordt afgenomen
behoorde volgens Machielsen ook lot
de democratie.

Lou Koper
opvolger.

Dick Gerrilse

van zee gelegen parkeerplaatsen. Nu
gedurende een seizoen van de/.e
parkoormeter.s gebruik is gemaakt
meent hel college te mogen zeggen dat
do proef geslaagd is.
De raadsleden .Inuslra on Van As
dachten daar anders over. De l iberaal
Joustra herinnerde hel college er aan
dal in het polit ierapport weinig Ie
merken is van een geslaagde proef.
Immers oen parkoermeter zou de
doorslroming moeten bevorderen en
van die doorstroming is volgens de
korpschef van politie geen sprake.
„Zandvoorl Zuid zit potdicht on hel is
zelfs 7.0 erg dal. hulpver lenende
organisaties er niet door k u n n e n . Do
duinen zijn voor een brandweerman
alleen nog per fiets bereikbaar," aldus
.loustra. De liberaal gaf toe dal geen
parkoermetors ook geen oplossing
vormden. De enige goede oplossing
zag hij in hel zogenaamde visgraals-
gewijs parkeren aan één /ijde van de
boulevard, terwijl het parkeren aan de
andere kant onmogelijk zou moeten
worden gemaakt door middel van een
verhoogde stoeprand.

Wethouder Aukema gaf toe, dat de
proef slechts gedeeltelijk geslaagd was,
omdat na hel plaatsen van parkeer-
meiers op de boulevard de achterlig-
gonde stralen volgeparkeerd worden.
„Op drukke dagen hebben we er dan
ook niets aan. Dan slaal alles vol, maar
op zonloze dagen is hel gewenste
effect wel degelijk „merkbaar. Dan
namelijk bli jf t de boulevard vrijwel
autovri j op die enkele „richard" na en
in dat opzicht is de proef wel geslaagd
„aldus Aukema".
Ook wethouder Van der Mije sprak
over een gedeeltelijk geslaagde proef.
Nu alle smalle zijstraat'es volgcpar-
keerd werden sprak hi j over een

onjuis te ver . schu iv ing van de parkeer-
toivluod." Ik geloot' (lat we er mot
geslaagd /ijn tot oen oplossing te
komen. Men hoeft geen t ient je voor do
parkeermotor over on e v e n m i n oen
knaak voor hel parkeerterrein. Men
uil gratis parkeren ook al moet men
helemaal naar de Kazantcnstraal
„aldus Van der Mije.

Misschien was do gedachte \an de
socialist Webor dan nog niet eens /o
gek om de parkeerterreinen i n de zuid
na 1981 gra t i s open te stollen voor
parkeerders. Eerder kan het niet
omdat de raad bij hol volgende
agendapunt de parkeerterreinen tot
die li jd heeft verpacht aan de
exploi tant van het grote IjP-parkcer-
lerrom.

Om de au tomobi l i s ten naar de'/e
parkeer te r re inen te t r e k k e n is in de
pachtovereenkomst do voorwaarde
opgenomen dat de gemeente do
boulevard en Brederorieslraal zou
voor/ion van dure parkeormolers voor
langparkeordois. Mot de/e voorwaarde
was Van As hel niet eens. HIJ voelde er
dan ook niets voor om oen grole
investering Ie doen voor een parliou-
lier. Liever had Van As gezien dal de
gemeente de parkeerterreinen in eigen
behoor houdt. „Aan do ene kant welen
we niet hoe we de kosten moeien
dekken, terwij l we aan de andere kanl
hol gewoon weggeven door f 31.000,--
to vragen voor oen terrein waarop
1700 auto's kunnen," aldus Van As.
Joustra kwam met de tussenoplossing
door een minimale vaste pacht te
vragen, aangevuld met oen variabele
pacht in do vorm van twee kwartjes
per auto. Dit zou voordeel opleveren
voor de pachter hij een slecht seizoen,
towijl de gemeente bij een mooie
zomer mee /ou profiteren. Voor deze
oplossing zei wethouder van financiën
Aukema niets te voelen, aangezien het
ministerie had laten weten geen
hef f ing van toeristenbelasling toe Ie
staan op geparkeerde auto's.

Karnaval het Scharregat
ZANDVOORT - Het Scharrevolk zal het grote feest dat de
Scharrekoppen op de zaterdagavond en zondagmorgen sinds jaren
pleegden te organiseren niet missen. Zowel Duysterghast als De
Noorderlingen hebben uitstekend ingehaakt door datgene te doen,
wat de Scharrekoppen dit jaar voor het eerst niet organiseren,
namelijk het houden van een groot carnavalsfeest. In plaats van het
houden van een gekostumeerd bal trekken de Scharrekoppen er nu
zelf in het Scharregat op uit om zich op vele plaatsen onder de
hossende en feestvierende meute te begeven. Nieuw is ook weer de
gekombineerde intocht-kinderopt.ocht op de zaterdagmiddag. Om u
een goed overzicht te geven van hetgeen er zoal in het Scharregat
tijdens het carnaval georganiseerd wordt volgt hieronder het
programma van dag tot dag.

VRIJDAG.
De Scharrekoppen openen carnaval
'78 met een dweiltocht langs vele
horecabedrijven. Voorafgegaan door
Hofkapel De Kwalletrappers beginnen
prins en zijn raad van elf hun
kroegenlocht om 11.11 uur in café
De Saloon in de Halteslraat. Waar het
eindpunt zal zijn is nog niet bekend.
Gestreefd wordt om vijf uur in de

uitgereikt. Na de officiële ontvangt op
het bordes van het raadhuis trekt de
stoet verder via Kerkstraat naar het
Dolfirama, waar de jeugdprins van de
Carnalenpiepers en de Scharrekoppen-
prins prijzen zullen uitreiken aan de
leukst verklede kinderen. Zaterdag-
avond kunnen de feestvierders op
twee plaatsen terecht voor een
gekostumeerd carnavalsbal.

ochtend te halen. Het is de bedoeling In gebouw De Krocht is men tegen
k 17 zaken te betaling van vijf gulden te gasl bij De

De plaats van Lou Koper zal worden
ingenomen door Dick Gerritse uit
Nieuw Unicum.

om in dit tijdsbestek
bezoeken. Dezelfde avond wordt in
sociëteit Duysterghast een intern
carnavalsfeest gehouden. Een soort
generale voor het gemaskerd bal van
een dag later.

ZATERDAG.
Gekostumeerde kinderoptocht. Ver-
zamelen om 13.-15 uur in de Burg.
Nawijnlaan bij het Huis in het
Kostvcrloren. De kinderen maken doel
uit van do stoet onder meer veel
praalwagens, showkorps prins Willem
Alexander, drumband Damiate.diver-
se majorettepeletons, hofkapel de
Kvvalletrappers en wegens ziekte van
Scharrekoppenprins Vic de elfde, de
reserve en oud prins Ed de tiende.
De stoet gaat via Kostverlorenstraat on
Haltestraat naar het raadhuis waar Ed
de Tiende de sleutel van Zandvoort
door burgemeester Machielsen krijr'

betaling . ..
Noorderlingen Dansorkest De Preten-
ders, boerenhofkapel De Hoeken
Klauters Bancl en majoretlepolelon De
Metronet les zijn er ook . Voor do
mooist verkleden /.ijn hier fraaie
prijzen te winnen.
De carnavalsvoreniging van Duystor-
ghast ziet het nu de Scharrekoppen
afhaken min of meer als een plicht om
een groots gemaskerd bal te houden
voor heel het Schprrevolk. Iedereen is
welkom tegen betaling van f 7,50.
Voor de muzikale opluistering heeft
men het Sunlight orkest uit Brabant
aangetrokken. Er wordl feesl gevierd
in alle zalen van Zomcrlusl. Ook hier
/.ijn fraaie prijzen te verdienen voorde
beste kostuums. Hoofdprijs is een
geheel verzorgde drie-daagse vliegreis
voor twee personen naar Parijs. Ook
/ijn er grocpsp rijzon in do vorm van
diners in een Zandvoorls restaurant.

Het feest begint om 20.00 uur, ingang
Gasthuisplein.

ZONDAG.
Do gehele dag word», het feest
voortgezet in vele etablissementen in
het dorp. Voor de kinderen van de
soosleden van Duysterghast is er om
twee uur in de sociëteit een
kindercarnaval met hutspot met
klapsluktoe.
Om halfncgen in de avond kan men
opnieuw in gebouw De Krocht bij de
Noorderlingen terecht op het gekos-
tumeerd carnavalsbal. Ook nu weer
fraaie prijzen.

MAANDAG.
Eigenlijk kan men zeggen, dat het
gekostumeerde hal van de Scharre-
koppen verschoven is van de Zaterdag-
naar de maandagavond. Traditie-
getrouw wordt dan carnaval in Nieuw
Unicum gevierd in de loop dor jaren is
dit festijn uitgegroeid tot één der

Vele Scharrekopjcs zijn zaterdag-
middag ingegaan op de uitnodiging om
in zwembad De Duinpan carnaval te
komen vieren. De jeugdraad van de
garnalcnpicpers en de raad van elf van
de Scharrekoppen waren er om de
stemming erin te brengen hetgeen
uitslekcnd lukte, met de hulp van
hofkapel De Kwalletrappers. Van de
uitnodiging om met carnavalskleding
en al het bad in te duiken maakten
maar weinig kinderen gebruik. Du
meesten hadden hun zwempak onder
hun prctpak aangclrokken. Waar-
schijnlijk wilden zij de outf i t schoon
en netjes houden voor de kinder-
oplocht van aanstaande zaterdag-
middag.

hoogtepunten van het carnaval in hot
Scharregat. Vorig jaar waren ruim
clui/.ond Scharrekoppen naar Do Brink
van Nieuw Unicum gekomen. Do
toegang is gratis, hot bier goedkoop on
hot feest begint om halfacht .

Met oog en oor
de badplaats door

Zwembad direkteur-loos
Hot zwembad .,I)e Uuinpan" raakt
b innenko r t /onder directeur. Ue
huidige, algemeen bekende en
gewaardeerde W. van don Boom
vertrekt nl. por 17 maart. Hij kon
oen belangrijke positie-verbetering
kri jgen in Zoelermecr.

Officieel treedt hij daar l j u n i a.s. in
dienst , maar hij had in landvoor!
nog zoveel vakantiedagen tegoed,
dal zijn vertrok officieel is vast ge-
stel d op 17 maar t . We k u n n e n hom
dus moeil i jk in Zandvoort vaslhou-
den, maar /ijn er wel van over tu igd ,
dat zi jn vertrek in brede k r i n g /al
worden betreurd. „De Duinpan"
/onder Wim van den Boom is haast,
ondenkbaar. Van 's morgens vroeg
lot 's avonds laat was hi j ermee
bezig. We /uilen er dus • /ij hel
noodgedwongen - in moeien berus-
U't). Tegen do lijd van zijn ve r t r ek ,
(want hij gaat toch niet heen met
stille trom? ) Komen we er nog wel
nader op terug, doch wensen hom
intussen namens /eer velen vast veel
succes in zijn nieuwe werkkring.

Zomerconcert
De directie van het Noordhollands
Philharmonisch Orkest hooft don-
derdag 29 j u n i vastgelegd voor hel
jaarlijkse zomerconcerl in Zand-
voort m de Hervormde Kerk.
In verband met het Schuborl-jaar zal
op dit concert de Symfonie No. 3
worden uitgevoerd terwijl, wat hel
verdere programma betreft, men
zich voorstelt uil te voeren o,m. hol
dubbolconcerl voor viool en hobo
van .Joh. Seb. Bach. Hot volledige
programma zal zo spoedig mogelijk
worden bekend gemaakt. Maar
voorlopig ziet hel er al aantrekkel i jk
uit. Veelbelovend voor dit concert is
ook, dat het winterconcerl dil jaar,
voor het eerst in Zandvoorl gegeven,
wat de opkomst betreft, zulk een
succes was. Hel Irok een zeer grool
aantal bezoekers.
Moge dit tweede belangrijke concert
dit jaar de inzet zijn van een
regelmatig terugkerende serie. In
Zandvoort bestaat er heus wel
belangstelling voor en de grond-
slagen ervoor zijn door deze beide
concerten zeker wel gelegd. In heel
vroeger jaren waren dergelijke
concerten een doodgewone zaak,
b.v. in „Groot Badhuis". En al zijn
we hier thans bij lange na nog niet
aan toe: wat niét is kan komen!

Subsidies
De Contactcommissie Culturele
Belangen zal op donderdag 9 maart
's avonds om 8 uur gaan vergaderen
in het Gemeenschapshuis, onder
leiding van de heer H. Hildcring.
Tijdens deze vergadering zullen o.m.
de subsidie-verzoeken van de op
cultureel gebied werkzame vercni-
gingen in Zandvoort, worden behan-
deld.
In verband hiermede zullen ook de
penningmeesters van de betrcf-
fende' verenigingen voor deze
vergadering worden uitgenodigd,
teneinde de subsidie-verzoeken na-
der toe te lichten. Een belangrijke
vergadering dus, want ui te indel i jk
gaal hel loch maar om de centjes!
En deze bijeenkomst wordt nóg
belangrijker, wanneer we bodenken,
dat het subsidie voor 1978 door de
gemeenteraad werd verhoogd van
f 18.000,-- tot f 2-1.000,--. Op de
toekenning van eventuele voorscho-
tten kan dit well icht reeds van
invloed zijn.

Volkstuinen
Een hobby of .sport, die de eeuwen
door in Zandvoort zeer in trok is
geweest en op grote schaal werd

beoefend, zij hot ook dat het in
vroeger eeuwen door armoede on
gebrek aan grote noodzakelijkheid
was, hetgeen thans „o lukk ig niet
moer het geva l is, l i jkt zich vooral de
laatste jaren weer op bij/onder
snel le vvij/.e te gaan on twikke len on
in (ie algemene belangstel l ing Ie
komen. Dal /.ijn de Volkstuinen,
thans voor het merendeel onderge-
bracht bi j do Volkstuiiulersveroni-
ging „Zandvoort" on waarvan do
ledenl i j s t nog steeds groeit.

Op woensdag 8 lenruari , (a.s.
woensdag dus) houdt men weer do
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring om 8 uur in de hotel Keur.
Periodiek aftredend zijn do 2de
voorzitter P.C. van der Lans.de 2de
penningmeester A. Koper, de 1ste
secretaris J. A. Steen on de commis-
saris M.L. Verhoeven. Zij stollen
zich allen woor herkiesbaar. Er
zullen mededelingen volgen van de
inkoopcommissie, en een benoe-
ming en aanvul l ing van oen bouw-
commissie en luincommissio zal
plaats hebben. Voorts zal de
ui t re ik ing plaats vinden van de
Wethouder Atlcma-wisselbcker en
andere prijzen voor de mooiste en
moest verzorgde tuin. Het bestuur
stelt ook voor, de contributie voor
dit jaar te verhogen van f-15,- tot
M8,--. Voor de kandidaatlcden
b l i j f t deze f 17,50 per jaar.

Het belangrijkste lijkt mij punt 15
van de agenda luidende: Medode-
lingcn betreffende het bestuurs-
beleid mede met betrekking tot de
binnenkort te verwachten uitbrei-
ding van het complex met ruim 60
tuinen en eventuele bouw en
financiering van een eigen vcreni-
gings-onderkomen en andere voor-
/.ieningen. Voor die uitbreiding met
60 tuinen zijn al weer meer
gegadigden, want de wachtlijst is
groot. In elk geval blijkl wel uit hel
een en ander dal bier van een
springlevende en zich gestadig
uitbreidende vereniging sprake is.
En dat alleen al is een verblijvend
verschijnsel.

Karnaval
Het komende weekeinde zal staan in
het leken van carnaval. Het zal het
aanzien van Zandvoort/oker enkele
dagen lang grondig veranderen.
Op een andere plaats in dit blad treft
u het volledige carnavalsprogramma
aan en dal is niet mis. Hol grote
verschil met het carnaval van dit jaar
en dat van vroeger jaren is, dat men
thans in alle daarvoor in aanmerking
komende /aken voor het carnavals-
feest terecht kan. Dat was vroeger
wel anders on met heimwee denk ik
nog altijd aan die eerslc carnavals-
jaren in hotel Bouwes, waar vrijwel
alle carnavalsleut /ich concentreer-
do, nadat dit hot eerste jaar in het
Badhotol was georganiseerd door de
hoor J.J.Pas.
In zekere /in wordt hot dit jaar dus
een experiment en ik vraag mij af,
hoe dat zal ui tpakken. In elke geval
/al hot wol een hossobosserige boel
worden, maar we houden het netjes
en binnen de perken, dat hebben \ve
vantovoren al afgesproken. Ik wens
on/.o carnavalsviorders veel loul en
veel gein. Volgende week pralen we
over do resultaten nog wel wat na.
Voorlopig Alaat'! ! !

C. Kuijper sr.

In zwembad De Duinpan deelde de prins van de Carnalenpiepers prijzen uit aan
de mooist verklede Scharrckopjes. Door "klachtenadvertentie" PvdA

Grotere agressie klanten
bij Gem. Sociale Dienst
ZANDVOORT • De advertentie die de plaatselijke afdeling van de
Partij van de Arbeid onlangs heeft laten plaatsen met betrekking tot
de werkwijze van de Gemeentelijke Sociale Dienst heeft volgens
Burgemeester en Wethouders onder meer geleid tot een agressiever
optreden van enkele cliënten tegen de ambtenaren van de/e dienst.
Dit schrijft het kollege in haar antwoord op vragen van de liberale
raadsleden Joustra en Anderson.

Onder de koprogol „Klachten gemeen-
tolijke sociale dienst" doelde hot
bestuur van do PvdA in de bewuste
advertentie mee steeds moor k lach ten
to krijgen over do behandeling van
cliënten bij do gemeentelijke sociale
dienst. De PvdA beloofde daar wat aan
Ie gaan doen. „Het is oen onvorloer-
bare zaak" /.o stond in de advertent ie
te lezen", dal inonson, die hot door
hun omstandigheden al moei l i jk
gonoeg hebben, op vaak i r r i t a n t e w ij/.o
benaderd worden. Alsof /e daar voor
hun lol komen".
Met name de/e kol lckt icvo wi j /o van
benadering acht hot kollege var .
Burgemeester on Wethouders gr ievend
voor alle modovuTkors « a n do diens'
die /.ich hiertegen niel kunnen

verweren. „Ken dergelijke wij/e van
aklievoeron mogo hel goed f u n k l i o n e -
ren van do Gemeentel i jk Sooialo
Dienst dan well icht n ie t in ernstige
male belemmeren, hel maakt de tunk
van do GSD-medcworkcrs. wol mooil i j -
ker", aldus hel kollege. Burgemeester
en Wolhouder lielon voorts nog welen
dal do ambtenaren als sleeds alert
bl i ivon op oen goede boiu.rtoring van
de hij de- dienst om h u l p en bijstand
komende personen.

„Indien men k lach ten heeft", /.o
an twoord t hol kollege, dan is de enig
juiste vuj/.o / ich to r ichlcn lol hot
hoolV van de dienst, die immer
bemkbaar en bereid is eventuele
klagers Ie ontvangen. Mocht men

daarna nog van mening /.ijn niet naar
behoren of naar genoegen te /ijn
behandeld, dan kan men /ich alsnog
wenden tot de wethouder die do
portefeuille van do desbtretïondo
dienst beheert". Tot slot her inneren
K en W. er aan dat voor wat do
toepassing van sociale regelingen
betreft, er voor do cliënt do weg open
staat van hol indienen van een
bezwaarschrift bij hot kollege, vervol-
gons tot hot instel len van bero.'p bij
Gedeputeerde Stalen, lo rwi j l men /.ich
in laatste instantie nog kan richten tol
de Kroon.

Kwaad Geweten
ZANDVOORT • Op /.ondag 22 januari
jl. meldden twee /ich twee vi j f t ien-
jarige knapen op hot politiebureau die
bekenden op 21 december, 31
december, 2 j anuar i en •\ januar i jl. in
verschillende scholen in Zandvoort en
Aerdonbout to hebben ingebroken.
Bovendien bleek één van hot te samen
mol oen andere v i j f t i e n j a r i g e Zand-
voorlor nog brand Ie hebben gesticht
in een school to Zandvoorl in februari
1977. Na onder/ook en verhoor
worden do jongens naar huis gestuurd.
Wellicht verveling in do kerstvakan-
tio?

( A d v . lii(!iv. Mtxleil.)

ZANDVOORT - Op woensdag 25
j a n u a r i kwam er h i j de polilie hol
bericht binnon dal. oen lovende
/et-hond ti r hoogte van de Thorhecko-
straal Boulevard Paulus Loot was
aangespoeld. Hel bleek slccht-s een
kort bo/ock|e te 7.i|n, want toen de
po l i t i e Ier plaatse arriveerde was do
zeehond alweer in zee verdwenen.

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

Tel.02507-45 65
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» Heden ~ijn in liet huwelijk getreden:

Li Po Kan
gcb opSumalra

en

Ma Mi Dell
gcb ie Gibraltar

Wij geven ons feest op zaterdag
4februari 1978 in Soc. Duysterghast,

Casthuisplem 5, Zandvoon, vanaf 21.30 uur.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL • Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.

Mcl droefheid geven wij u kennis, dat heden uin on*,
is heengegaan mijn l ieve man en OPA: iorp/ami \.idcr
en opa

Hendrik Fransiscus Kroese
cchlgenool van Grcct Visber

m de leeftijd van 87 jaar

Zandvoorl
C Kroese-Vibber

Australië
K i t t v Groot-Kroesc
Rob

Amslerdam
\V Kcmmcnaar
M. Kemmenaar-Ipenburg
Pucl
Jan

Zandvoort
V Ipcnburg
B Ipenburg-Drommc!
Inge
Frcd

Zandvoort. 26 januari 1978
De Favaugcplem 55hs.

De teraardebcstellmg heeft inmiddels maandag plaats-
gehad op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Er zijn nog voldoende
8-9- 11 en 12 daagse reizen,

om met de P AA SDA GEN
naarMAJORCA te gaan.

AUTOBEDRIJF

IZANDVOORTI
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

Geheel onverwacht is van ons heengegaan. orue lieve
moeder, behuwd - en grootmoeder

Ahvina Maria Louise Fischer
weduwe van Hermanus Johannes Verburg

in de ouderdom van 70 jajr

Zandvoort
H. Verburg
G. M. Vcrburg-Schrama
Marjan en Hans
L J. van Andcl-Verburg
J .van Andel
Michel en Raymond
J. Verburg
M. C. Vcrburg-Blad
Havo en Brenda

Zandvoort. 29 januari 1978
Dr. C. A. Gcrkcstraat 14 zwart.

De tcraardebestclhng heeft inmiddels plaatsgevonden op
de algemene-bcgraafplaats te Zandvoort.

Langs deze weg wil ik u allen harte-
lijk danken voor de vele blijken van
medeleven, ontvangen na het over-
lijden van mijn vrouw.

Zeestraat 61
Zandvoort

W. Bosch Evers

SLEUTEL VERLOREN?

Laat dan uw slot veranderen
of vervangen.

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Groentenzaden,
zaaigrond,
zaaikisten,
jiffy pots
en dergelijke.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Voor de vele bewijzen van hartelijke belangstelling en
oprechte deelneming tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze geliefde man en vader

deheerG.J.HUIJGEN
zeggen wij u zeer veel dank.

Zandvoort 1978
Brederodcstraal 13

Uit aller naam:
S. H. Huijgen-van Deelen

tpoooooot X3OOOBOCX

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN

'l Complete woning-inrichting sinds 1923.
Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens

ZAAK- HALTESTRAAT 27 .
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759

Tapijten
Cocosartikelen
Llnoloums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertost
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostormoubelen
29. tel 2596, Zandvoort

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN 5 kilo

STOMEN b.v. PANTALON.

STOMEN b.v. JAPON

LAKENPAKKETwasserij
Snel, Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 638, Zandvoort, tel. 4417.

HANG- EN
LEGKAST
170x50x100
v.a. 149,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

DEUTE
KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Gevraagd:

slaapbank
met bergruimte v.

dekens enz.
Ouderwetse leren

herenstoel
Tel. 02507-4598.

De dr. Joshua Biererstichting,
de Meent, Hoogweg 36 te Zandvoort vraagt

BEGELEIDSTER.
Deze job die uit een volledige dagtaak

bestaat met wisselende diensten houdt in,
naast de te verrichten huishoudelijke
werkzaamheden, het verzorgen en
begeleiden van onze cliënten. Enige

ervaring in de verzorgingende sektor strekt
tot aanbeveling.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na
telefonische afspraak met de hr. Lammers,

telefoon 02507-4341.

De uitverkoop is voorbij!

We nebben nu al veel nieuws binnen
Komt u eens langs.

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 7878

met

wat

wilkes

elektrisch
ebied

ged. oude gracht llblt.o. do roaks) haarlem (023)31 11 40
thorbeckestraat 15 ll.o. hotel bouwcs) zandvoort 33 78

f 30,00 per dag premie

Schildersbedrijf
„DE BOET"

Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

Met bloemen en
carnaval de meeste
lol, dus haal ze bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v h v. d Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 2060.

P.S. -Alaaf, alaafalaafü!

LUCKYMEAT
SLAGERIJEN

vraagt voor haar filiaal in de DAGMARKT
Stationsplein 9, Zandvoort

NETTE VERKOOPSTER
Eventueel de vrije dag op zaterdag.

part-TIME VERKOOPSTERS
voor de zaterdag.

Voor goede krachten bieden wij een uit-
stekend salaris.

Heeft u interesse om te werken in een
goed teamverband, belt u ons dan even
op voor het maken van een afspraak.
Tijdens kantooruren 071-893702, na 20.30
uur 071-89 44 66.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

MANAGE RUCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark
Zandvoort, telefoon 02507-2885.
CLUBLESSEN: di.-wo.-dond. en vrijdag,
's Avonds van 19.30-22.30 uur, 10 lessen
f 120,-.

' JEUGDLESSEN: woensdagmiddag van
13.30 -16.30 uur. Zaterdags van 9.30-11.30 en
van 13.00-17.00 uur, 10 lessen f 100,-.
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN:

strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit plm. 1 '/2 uur f 20,-.

Eigen parkeerterrein. Orig. ingerichte saloon.
Prachtig terras + kinderboerderij. Div. con-
sumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.
Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

Snackbar De Bolle
Haltestraat24-Tel.32 01

HUZARENSALADE, v.a 1,00
ZALMSALADE, v.a 1,50
RUSSISCH El, v.a 2,50

Fraai opgemaakte schotels
tegen scherpe prijzen.
Inlichtingen aan de zaak.

Geopend van 12.00-20.00 uur.
Dinsdags gesloten.

VAN
LENT's

OCCASIONS

Opel Ascona 1600,
bruin met radio
Vauxhall Chevette de Luxe
rood

Opel Kadert City, oranje
Opel Ascona 16S de Luxe
met. groen

1975
Opel Ascona 1600, rood
Vauxhall Viva Special, geel
Austin Allegro 1300 Special
geel

Opel Kadett Special,
okergeel

Opel Rekord 1700 de Luxe
beige

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering G M AC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Mobil
SELF SERVICE STATION

ZANDVOORT
Expl. B. A. J. Oosterom

v. Lennepweg 4, telefoon 02507-5466,
privé 02507-6128.

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

G. KOL
Schuitengat f lat 7

tel. 3212
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

Te koop in verband met verhuizing

nieuwe zonwering
korting 50%.

2 x knikarm schermen (oranje), 340 breed,
uitval 170 cm; 1 x knikarm scherm (oranje) 260
breed, uitval 170 cm; 1 x glijarm scherm (oranje)
340 breed, uitval 170 cm; 1 glijarm scherm
(oranje), 280 breed, uitval 170 cm.
Ook 50% korting.

Telefoon na 19.00 uur 02507-4986.

Atelier M. Valk /
GLAS IN LOOD RAMEN

GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,-
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547

Ook bij de
HEMA

vindt u een
grote sortering

CARNAVALSARTIKELEN

HEMA
RAADHUISPLEIN -ZANDVOORT
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Mavo-leerlingen maken dertiger
jaren tot een kostelijke tijd
ZANDVOORT - Toen na de
finale van een door leerlingen
van de Wim Gertenbach Mavo
opgevoerde revue de werkers
acnter de schermen door direc-
teur Nijboer naar voren werden
geroepen bleken ze allemaal
grijze haren te hebben gekregen.
Geen wonder, want wat zij in een
kleine drie maanden tot stand
hebben weten te brengen loog er
niet om, en dan praten we nog
niet eens over de spanning van
drie uitvoeringen achter elkaar.

Op 25, 26 en 27 januari lieten
leerlingen van genoemde school m
gebouw „De Krocht" de dertiger jaren
herleven en dat zij dit voortreffelijk
deden kunnen de ouderen onder de
aanwezigen bevestigen. Voor de pauze
speelden de diverse programma-
onderdelen zich af in het kantoor van
theater-directeur Joop Overloop, die
zelf met een uitstekende act de spits
afbeet. Maar de diverse artistendiebij
hem auditie kwamen doen wees hij
stuk voor stuk af en eigenlijk was het
dan ook zijn eigen schuld dat hij
failliet ging. Dat hij zangeres Lcna de
Wït niet engageerde kunnen we ons
nog voorstellen, en ook Koos was tot
niet veel meer dan de grond aanvegen
in staat, maar de twaalf dansers
zouden hcmvolle zalen bezorgd
hebben en dat kostelijke nummer van
jeuffrouw Jansen, die met haar één en
tachtig jaar zo moederziel alleen was,
tot een oud mannetje uit de zaal het
trapje naar het podium opstrompelde
zou een kasstuk geworden zijn.
De onzekerheid die de jaren dertig
tekende werd in het programma ook
tot uiting gebracht en wel door een
expressiegroep, bestaande uit zes
dansers, begeleid door nogal macabere
muziek en dito belichting. In onze
ogen heel geslaagd, maar natuurlijk
weer niet in die van Joop Overloop en
het enige is dan dat hij zijn oude vak
van goochelaar maar weer opneemt.
Koos assisteert hem en dan komt er
een kostelijk goochelnummer met
bananen. Na de pauze beleerden we de
crisistijd in een Nederlands gezin.

Moeder sloven, vader stempelen, geen
beker melk bij de boterham, hoog-
stenseen scheutje in de thee, breien bij
een klein lampje omdat elektriciteit zo
duur is en een rijwielplaatje met een
gaatje er in. En daarnaast dezelfde
periode in Amerika, met als enige
beperking de drooglegging. Een
nachtclub, klandestiene borrels aan de
bar, gedempt licht, de dames gekleed
volgens de toen heersende mode:
japon op kniehoogte, lage taille,
afwerking met franje, het geijkte lange
parelsnoer en de over het voorhoofd
gedragen haarband. De charleston
kwam weer tot leven, twee meisjes
dansten striptease, gooide heel wat
geraffineerde zwarte kledingstukken
uit, maar in plaats van zich van de
allerlaatste te ontdoen kwamen ze met
een bord „Ja, wij zijn daar gek! "

Een uitstekend nummertje ragtime
pianospel, vierhandig, plus een solo
van de manlijke helft, die ook nog over
een leuke stem bleek te beschikken,
zo den voor de nodige afwisseling,
evenals de act rond de Banana Boat.

Op de redactie van de

Amstellandpers
is per 1 april a.s. plaats voor een

sportredacteur
Voor deze funktie in teamwork noteerden wij op de
bordjes, die na de rust verhangen zijn, de volgende
eisen:

O leeftijd 20-30 jaar
O middelbare schoolopleiding
O interesse voor het lokale en regionale sportgebeuren
O ruime kennis van de diverse veld- en zaalsporten
O woonachtig m Amstelveen of directe omgeving.

Schriftelijke sollicitaties aan: Eindredactie Amstellandpers, post-
bus 51, Amstelveen. Voor telefonische informatie en/of af-
spraak: 020-45.15.15 toestel 25 en 29 (hr. ten Bokum en hr.
Buskermolen).

ZANDVOORT - De m de openbare
bibliotheek aan de Prinsessewcg 34
ondergebrachte film Inn presenteert.
op vrijdag 3 februari om 21.00 uur
L'importanco c'est d'aimci* niet
Romy Schneider. Kabio Testi,
Jacques Dutronc, ClaudeDaulunen
Klaus Kinski.
Van zoet naar bitter.
Door haar Sissi rol is Romv

Het oprollen van bandieten die hun
geheime jeneverstokerij wilden verde-

digen leverde nodige spanning, en
hoewel aan het eind van de diaserie
vermeld werd dat elke gelijkenis met
bestaande personen op puur toeval
berustte, meenden wij toch wel een
paar bekenden te zien, terwijl ook het
belegerde gebouw en de omgeving ons
niet helemaal vreemd waren. Resu-
merend, een uiterst genoegelijke
voorstelling die (wij waren er de 27e)
behalve door de wethouder van
onderwijs, de heer Aukema en zijn
echtgenote, door tal van vroegere
leerkrachten werd bijgewoond, voor
wie deze avond dus tevens een
gezellige reünie werd. Tot slot de
creatieve geesten achter de revue: de
heren Kuift, Hokke, Schrage (choreo-
grafïe), Swanink (auteur toneelstuk),
mevrouw Venema (kostuums) en Ben
Fijma, die zowel make-up als kapsel
uit die tijd goed wist te treffen.

Drinkwater
Reorganisatie
ZANDVOORT - In de dinsdag
gehouden raadsvergadering is beslo-
ten hetdoorgedeputeerdcstaten van
Noord-Holland ontworpen plan tot
reorganisatie van de openbare
d r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g i n
Noord-Holland af te wijzen. Tevens
kwam men overeen in beginsel te
besluiten tot het verlenen van
medewerking van het samenvoegen
van de afdeling waterdistributie van de
waterbedrijven van de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Velsen en
Zandvoort teneinde één regionaal
waterbedrijf voor Zuid-Kennemerland
tot stand te brengen op basis van een
gemeenschappelijke regeling

Zandvoort gaf ƒ 12.000,
voor leprabestrijding
ZANDVOORT - De Zandvoortse
werkgroep „Lepra kan de wereld
uit" kan terug zien op een
succesvol 1977. Dankzij de
geweldige medewerking van de
bevolking. Heeft zij ruim 12.000
gulden kunnen verzamelen ten
bate van de leprabestrijding voor
het publiek Kasulu in Tanzania.

Van dit geld wordt 10.000 gulden
besteed voor de aankoop van degelijke
microscopen diiï bij het openveldwerk
gebr ikt worden. De werkgroep heeft
hierover rechtstreeks bericht
ontvangen van de Nederlandse arts
Joop van Wijnen, die met zijn vrouw in
Kasulu werkt. De rest van het geld
wordt uitgegeven aan transport-
middelen die dringend ge wenst zijn bij
de enorme afstanden in het district
Kogoma waarin Kasulu ligt. Het geld is
goed besteed, omdat de bestemming
voldoet aan de eerste eisen die gelden
bij de leprabestrijding. Dit houdt in:
de lepraziekte in een /.o vroeg mogelijk
stadium vaststellen en de patiënt een
dagelijkse behandeling garanderen. Bij
een totale bevolking van 250.000 die
dan ook nog zeer verspreid woont, is
dit geen kleinigheid.
Zondag werd in Nederland de zilveren
wereldlepradag gevierd. Al 25 jaar
wordt er op de laatste zondag van
januari speciale aandacht gevraagd
door de leprabestrijding. De lepra-
werkgrocp beschouwt ook deze dag
als de start voor haar aktiviteiten in
1978. Do begroting voor het Zand-

voortsp projekt bedraagt voor dit jaar
73.000 gulden. Deze koslen, die
gezien de grootte van het projekt zeen
laag zijn, worden per jaar minder
omdat de regering van Tanzania steeds
meer zelf betaalt.
Van l tot en met 7 mei wordt,
behoudens de gemeentelijke goed-
keuring, weer de jaarlijkse kollektc
gehouden. De werkgroep rekent
hierbij weer op de extra hulp van o.a.
de scholen, kollektanten en kerken.
Zij zal dan ook weer een beroep doen
op het gemeentebestuur voor een-
speciale bijdrage. In 1977 is hiervoor
4.000 gulden gegeven in het kader van
de ontwikkelingshulp. Dit is mogelijk,
omdat in Tanzania de leprabestrijding
een onderdeel is van de totale sociale-
en gezondheidszorg.
Begin april is er een informatie-avond
in Zandvoort, waarvoor ook dr. Van
Wijnen is uitgenodigd die dan
waarschijnlijk met vakantie in Neder-
land is. Op l mei zal er weer een
tentoonslcllingsstand op de Koningin-
nemarkt staan met de laatste foto's
van het Kasuluprojekt. Voor dit
project is een speciale bankrekening
geopend bij de Nederlandse Midden-
standsbank, Zandvoort onder
nu mmcr 69.61.42.880; postgiro:
14.798.73.
De peningmeester de heer A.G.
Burger, Frans Zwaanstraat 64, wil
graag aanvullende informatie verstrek-
kcn. Kollektanten worden daar ook
graag genoteerd per telefoon 2543. De
werkgroep nodigt kandidaat mede-
werkers uit om te komen bij de

Daar onderaan die trap
ZANDVOORT - Hoe men er in
het verleden toe gekomen is
om de opgang van de Spoor-
buurtstraat naar de Zeestraat
kippetrap te noemen is ons een
raadsel. Als we de letterlijke
betekenis nemen lijkt de

stenen trap niet in het minst
op die lat metdwarslatjes, die
kippen plegen te gebruiken als
ze zich naar hetnachthok
begeven en evenmin kunnen
we de figuurlijke betekenis
eraan geven als zijnde een

kleine trap met weinig treden.

Nee. de benaming slaat neigens op
en wc konden ons alleen maar
gelukkig prijzen, dat rle hindernis
(want dat is het, als je aan de voet
ervan de opening van een bar hebt
meegemaakt) voozien is van hulp-

stukken in de vorm van een leuning
en ten breed platform, waarop het
precies halverwege de bestijging
even heerlijk uitblaxen is. Voorts
kan men op dit rustpunt krachten
verzamelen voor de laatslc etappe
naar de Zeestraat.
Waarom zo moeilijk als het 70
makkelijk kan, oorzaak drank
zullen we maar/.eggen. De bar is
namelijk ook gelijkvloers Ie
bereiken. In de Haltestraat bij
visrestaurant Dwvonvoorden even
het straatje in en om het hoi'kji1 ligt
daal aan hel eind van de Spoor-
buurtslraal aan de voet van
Kippetrap „Her-Man's Bar". Binnen
zonder kloppen is rr nipt bi|. Do
portier wil nu eenmaal graag weten
wip er in huis is. Eenmaal binnen
staat men in de niimle die pens heeft
dienst gedaan als pakhuis van
slijterij Lefforts die er zich eens
boven bevond. Hot pand is nu van
het echtpaar S.B. Ta n van het schuin
er tegenover m de Zeestraat gelegen
chinees restaurant I'ong Lie. Na al
eerder een boetiok in het pand
geraliscerd te hebben openden do
heer en mevrouw Tan vorige week
hun „Her-Man's Bar". Aan de lange
U-vormige bar Kan men behalve
drankjes vlees van de grill bestellen,
van saté en tournedos tot zelfs grole
garnalcn. Een dansje behoort ook
tot do mogelijkheden, terwijl dt>
disc-jockey uw ver/ockplaatje graag
draait. Hor-Man's Uar is geopend van
vi j f uur 's middags tot drie uur in de
vroege morgen.

De nieuwe Her-Man's Bar.

werkbespreking op 8 maart 20.30 uur
bij de heer Burger.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - Voor deze maand
staan de volgende aktiviteiten bij
Vrnmuon iran Nu OD het programma:
Dinsdag 7 februar. iCorit2ktcc''tena.
Aanvang 10.00 uur m Zomerlust.
Adjudant W.A, Boon houdt lozing
betreffende voorkoming misdrijven.
Opgave mogelijk voor Keramiek
cursus. Kosten 8 lessen f 50,-. Er
worden verschillende technieken be-
handeld met onderwerpen als pollen,
schalen, beeldjes, fantasiedieren,
tegels en plastieken. Malenaal en
gebruik van oven inbegrepen. Dit alles
o.l.v. mevr. Clara Nijssen. Opgave
mogelijk voor excursie in maar, koffie
toneel Cultureel Centrum.
Donderdag 9 februari: Wandelen naar
de „Bokkedoorns", verzamelen Ro-
tonde. Vertrek 10.00 uur. U kunt zich
ooklaleraansluitcn.
Woensdag 15 en 22 februari: Wande-
len naar hel „Karrewiel", evenoes
verzamelen Rotonde. Verlrok 10.00
uur.
Vrijdag 10 februari: Lezing on dia's
over orchideeën! Dhr. Paul zal ons
vertellen over deze prachtige, exo-
tischc bloemen. Aanvang 20.00 uur in
het Gemcenschapshuis. Verloting van
5 orchidceplanten.
Maandag 13 februari. Keramiek
cursus o.l.v. mevr. Nijssen. Aanvang
14.00 uur in de Martaschool.
Donderdag IC februari: Mevr. Klaas-
sen koml alles vertellen overSlimming
International. Na do feestdagen
afslanken om do /omer tegemoet te
gaan. Aanvang 10.00 uur in Zomcr-
lust.
Dinsdag 21 februari. Dia-avond over
oud Zandvoort verzorgd door dhr
Steen. Aanvang 20.00 uur m het
Cultureel Centrum.
Vrijdag 2-1 f eb rua r i ' Lodomorgade-
ring. Daarna zal dhr. Davids dia's
vertonen over o.a. hot St. Nicolaas-
feest. Aanvang 11.00 uur m Zomer-
lusl.
Zondag 26 febiuarr Kolfio-lonoel-
Maandelijkse kol'lio in hol Culturool
Centrum. Doze maand speelt do
toneelgroep Samen „In do holte van ie
arm" van Dimiln Fronkol Frank-
Aonvang 11.30 uur. Entrpp f l,50mcl.
kolfio. Vanal 11 uur bont u vvolkom
op do koffie. Opgave uitsluitend on
alloon op do konlaktochten op 7
februari.
Vaslo ovononionlon Kngi-lsi' los doi'.
Dhr. v. Ede dondeidag 19.00-20.00
uur en 20.00-21.00 uur Zomorlust.
Franse los doe. dhr. Smko maandag
19.00-21.00 uur Kon. wrg 19.
Spaanse los doe dhr. Solomma-
Cabollo vujclag l H. 15-20 15 uur Hotel
Keur.
Bridgo v . gov. o.l v . dames Stor on van
Orden donderdag l 1.00 uur Holol
Keur. Bndgo-los o.l .v. dames Kaboron
Cats donderdag 20.00 uur Zomorlust.
Cursus poppon maken start vvoor ha l f
februari. In l icht ingen on opgave bij
mevr. Schopois

Meer Licht
ZANDVOORT - E r /u l londr io n ieuwe
hchtmaston gpplaatsl worden op liot
Do Favaiigeplein. Tot dit besluit
kwam do raad dinsdagavond, nadat
goblokon vv.is dat do huidi^o ver-
lichting mot voldoende was. Do Kosten
voor do aankoop, plaatsing, aanslui-
ting en/, van do liclilmaslen wordt
geraamd op f 7.000,-- mcl. O.B

Schneider tijden lang vereenzelvigd
geweest met de kitscherige keizerin
van Oostenrijk. Dat zij deze image is
ontgroeid is met alleen te danken
aan haar nogal turbulenle leven
Maar even zoveel aan het aantal
karaktcrrollen die zij later heeft
vcrtolkd. Over do vijfentwintig jaar
waarin Romy Schneider fi lmt zegt
/.ij zelf: „Ik hi-b er pas laat icls var.
bcgrepp: En dal men mijn
aclccrprestatics vooral pas do laatste
jaren is gaan erkennen komt mede
doordat ik gedurende mijn hele
loopbaan niet bepaald prgcns voor
mijn npk heb uitgesloken. Romv
Schneider heeft zich na Sissi niet
laten bepcrkon door rollen te spelen
die haar werden opgedrongen. Zo
heeft Hollywood bekeken en issnc;
weer opgestapt. Hel Beierse meisje
van toen is nu een werkende
volwassen vrouw met een grote
persoonlijkheid waarvan o.a. films
als; Une fpmme a sa fcnêtre
I'Importance c'esl d'aimee, er
groepsfoto van oen dame getuigen.
In L'Importance c'est d'aimee
speelt zij een minder begaafd actricu
met een impotenle echtgenoot, die
gedoomd wordt in pornofilms te
spelen om aan haar geld en haar
gerief te komen. Een fotograaf
wordt verliefd op haar en heeft e-
alles voor over om haar te later
schitteren in oen grote toneelrol
Hior begint het in monsplijK
Iragische verhaal waarop relaties
kunnen uitlopen. Hol is pijnlijk om
to /.ion hoe mensen dodelijk kunner
/ijn ?ondcrhun masker.
Hel is wellichl nog pijnlijker om hè/
met te zien.

Bars open
tot 5 uur
ZANDVOORT - In verband met
karnaval mogen alle horecabedrijveii
in de gemeente op zaterdagmorgen en
zondagmorgen tot vijf uur geopend
zijn. Voor maandagmorgen en dins-
dagmorgen is een algemene ontheffing
van het sluitingsuur verleend tot drie
uur.

De Nachtuil
Programma \an „De Nachtuil'^van,
februari tot en met 10 februari,
zaterdag l februari: 20.00 tot 24.00
uur: Disco voor leden voor de leeftijd
van 16 tot 30 jaar, toegang f 1,-
20.00 tot 21.00 uur: Disco voorde
leeftijd van 14 tot 16 jaar, toegang
f l,--.
zondag 5 februari. 11.00 tot 18.00
uur: Disco \oor leden voor de leeftijd
van 16 tot 30 jaar, toegang t'0,50
14.00 lot 18.00 uur - Disco voor de
leeftijd van 14 tot 16 jaar, toegang
l 0,50.

maandag 6 februari. 20.00 tot 22.00
uur: Dansavond voor de leeftijd van
16 tot 30 jaar, toegang f l,-- \oor
leden f l ,50 voor niet lodon.
dinsdag 7 frhruarr 19.30 tot 23.00
uur - Klaverjassen voorde leeftijd van
16 tot 30 jaar, toegang g l,-.
woensdag 8 februari ' 16.00 tot 18.00
uur: Scholieron-café voor de leeftijd
van 11 tot 30 jaar, toegang gratis,
donderdag 9 februari: 20.00 lot 23.00
uur: Doka groep voor de leeftijd van
16 tot 30 jaar, toegang nog niet
bekond.

vn idag 10 li-bruan: 16.00 tot 18.00
uur bcholioron café voor de leeftijd
v a n 14 lot 30j,iar, toegang gratis.
Voor inlichtingen Ton de Vries,
Oranjestraat 2a, Zandvoort, tel. 7433

Kerkdiensten
ZANDVOORT.
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.30
uur: Ds. Mataheru, Bediening H. Doop
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur:
Jeugdkapel.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. Van Hall, 19.00 uur:
Ds. D. van Santen, van Sassenheim.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: Ds. S.L.
Vcrheus, Doopsgcz. prcd. te Amstcr-
dam.
Rooms Katholieke Kerk.
Parochiekerk Si. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 4 februari: 19.30
uur: Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 5 februari: 8.45 uur: stille
Eucharistieviering.
10.45 uur: Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caecilia-
krrkkoot (hoogmis).
Nieuw Apostolische k(rk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur woensdag 20 uur diensten
in gebouw Madocrastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gcmocn-
schapsbond: maandagmiddag 6 fe-
bruari 3 uur samenkomst in huize
„Pnicl" Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Weekenddiensten

4-5 februari.
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bonman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg, tel.
2633. Verder inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artscn. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver, telefoon
2499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. T. Dijk,
Lorentzstraat 435,telefoon 2382.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek N.
van Bcrkel, Zeestraat 71, tel. 3073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.

H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.
DIERENARTS: bij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF-
telefoon 3737.
POLITIE: telefoon 3043.
BRANDWEER: telefoon 2000.
TAXI: telefoon 2fiOO.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT.
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuren
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 uur tot 8.00
uyr. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
ledere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's avonds 7.00 uur. Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening geeft advies,
hulp en informatie. Alleen telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373 in
Zandvoort van maandag tot en met
vrijdag van. 11.00 tot 12.00 uur en
iedere zondagmiddag van 16.00 tot
17.00 uur.

Ver. v. Huisvrouwen
ZANDVOORT - Bij de plaatselijke
aldclmg van de Nederlandse Verem-
ging van Huisvrouwen ziet de
maandagenda er als volgt uit:
dinsdag 7 februari: 2.00 uur: Zomer-
lust : KoftnMniddag.
woensdag 8 februari: 13.25 uur: Bus
naar Mr. Enschedeweg, wandelen naar
Middeiiduin. Terug naar verkiezing
met bus via Bloomendaal of met de
trein vanuit Ovcrvoen.

BURGERLIJKE/
STAND '

ZANDVOORT.
GEBOREN: Thijs, z.v. P. Feenstra en
M. A. Visser.
GEBOREN buiten de gemeente:
Terry, v.d. F. Looscn J. Keur; Gert en
Dirk, zonen van A. de Heer en E. van
Eyk; Torn, z.v. A.J. Krol en S. Brink;
Berna Wilhelmina, d.v. A. Paap en
S.W. Loos.
GEHUWD: J.W. Vermaas en C.E.
Grimbergen.
OVERLEDEN: Hcndncus F. Krocse,
87 jaar, geh. govv. m. J. Schuuring.
OVERLEDEN buiten de gemeente:
Johanna E. Hulsbergen, 69 jr. «ch.
gew. m. F. Ph. Smit; Wiggortje J. van
Leeuwen, 78 jaar, geh. gew. m. W.R.
Dórr, Sara J. van der Linde, 81 jr., geh.
gcvv. m. G.L. Overink, Dirk van Duijn,
70 jr. geh. m. J. Schilp/.and.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - Voor de komendp
wook /.ien de hoogwaterstanden er als
volgt ui t:
Donderdag 2 februari 9.40-22.18uur;
vrijdag 3 februari 10.56-23.40 uur;
zaterdag 4 fobruan 12.14-12.22 uur;
/ondag 5 fobruan 1.04-13.29 uur;
maandag 6 februari 2.02-14.22 uur;
dinsdag 7 fobruan 3.00-15.16 uur;
woonsdag 8 februari 3.17-16.00 uur;
donderdag 9 fobruan '1.29-16.41 uur.
Sprmgtij 9 februari, doodtii 3 februari
voor hot borckenen van do laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
tijden acht uur en drie minuten bij te
tellen.
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Als u maar één kostuum nodig heeft...
Ook geen probleem. Neem gerust 'n
familielid, vriend of buurman mee.
Die kiest het tweede, gratis kostuum en u
deelt de kosten samen. Zo simpel is dat
bij Metro!
2 Kostuums samen al vanaf f 248,-

AALSMEER Kruisweg 2a
Vrijdag koopavond.
Ook woensdag
de hele dag open.

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419

Bus 65 en 66, halte Laan Walcheren

Donderdag koopavond

AALSMEER o ALPHEN A/D RUM „ AMERSFOORT. AMSTELVEEN • DELFT « LEIDEN . PURMEREND • ZAANDAM • ZEIST

Te koop aangeboden:

Tourcaravan
KIP 350

bouwjaar 1972 met
grote voortent en

luifel.
Prijs f 4500,-.

Tel. 02977-26716.

Gevraagd:
aardige

huishoudelijke hulp
voor 1 dag per week.

Salaris n. o. t. k.
Tel. 023-28 33 30

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

© O

dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop'
Laat uw gashaard. c.v. of open haard niet langer opboksen tegen
weer en wind die vrij spel hebben door kieren en naden van
ramen en deuren. Maak uw huis tochtvrij. Voor uw eigen bestwil.
Met tochtprofielen. Dat gaat gemakkelijk, snel en goedkoop!

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Garage Biesheuvel
Off. Toyota-dealer

Aalsmeerderdijk 484
Rijsenhout - Aalsmeer

HOUTBLOKKEN
Voor uw open haard, tegen de

scherpste prijzen.
Alleen eike- en/of beukehout

Per zak of per m* ook bij u thuisbezorgd.
Inlichtingen: 01721-9522. Afhalen, iedere

zaterdag van 9.00-17.00 uur,
op Rijnlanderweg 638, Hoofddorp.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER, ETAGE. FLAT-
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJE TE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

RANDSTAD PUBLICATIES
uitgeef ster van acht nieuwsbladen en deel
uitmakend van Weekmedia, vraagt in verband
met toenemende aktiviteiten:

aktieve advertentie-verkoper
(leeftijd pi.m. 22-26 jaar).

Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling,
doch is niet vereist.

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van
kontakten met bestaande relaties en het werven van
nieuwe. Pioniersgeest is daarom belangrijk.
Wij denken dan ook aan iemand die geheel
zelfstandig zal gaan functioneren.

Wij bieden de juiste man een
- aantrekkelijk salaris
- 8% vakantietoeslag
- ruim vier weken vakantie
- onkostenvergoeding.

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt,
schrijf dan naar ons hoofdkantoor:
Dorpsstraat 8, Aalsmeer
(t.a.v. B. Lodewegen).

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden'
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren- en juniormode,
.Hoofdstraat 178. Hillegom,
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

Elko werkdag van
hall negen lot half fifin
en van hall twee tol

Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur

10 00 -12 00 uur.
U ocnt welkom.

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

/de ridder & stri Jbis b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50*

Eerste kwaliteit -_
handgekloofd ~

OPENHAARDHOUT
v.a. / 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m'v.a. f 150,-
<huisgobracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
3211 65.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

levens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIOUE
HOQGENOQORN

Zijdstraal 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

POSTZEGELS
Verzamelingen on partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zsndvoortselaan 325, Bentveld/post Aordenhout,
tel. 023-244983 Ib.g.g. 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

HOEKSTRA OFFSET CV
vraagt voor direkt een

(ca. 30 jaar), met ervaring.

Voor montage/kopie en SORK./GTO ter
uitbreiding van ons team (3 man).

Bel voor een gesprek van 9.00-18.00 uur
02526-3971 na 20.00 uur 02503-17488.

EENZAAMHEID
OPLOSSEN !

vriendschap, kennismaking, enz... Géén
inschrijfkosten! (Goedgekeurd d. R.v.T.)
Inlichtingen:

E.H.B.E.,
Postbus 458, 's-Hertogenbosch.

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

•NOORD-HOLLAND',
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

HOTEL BOUWES
DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maandag) met een fijn orkest. Kompleet
3-gangen menu reeds vanaf .' 25,-. Elke zondag matinee.
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen.
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).

In Bouwes Palace kunt u in het
Panorama Restaurant op 70 m hoogte
voortreffelijk eten en tegelijk genieten
van een magnifiek uitzicht. Ook ideaal
voor recepties e.d. 2- en 3-kamer-
appartementen beschikbaar met spe-
ciale wintertarieven.
In de grote feestzaal in western style
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels- of
verenigingsavond.

BOUWES ZANDVOORT, telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend

golden •
tulip hotels
Holland -

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Vooreen gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITEN RESTAURANTS

KEUZE UIT.
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LcsJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

Girale* Het Witte Hy is'

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zandvoórt

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11. 00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

_4L

BISTRO
'LA BERGERIE'

Franse speciliteitcn
Menu a ƒ 35,-.
CONSOMMÈ HENRIIV

heldere grocntcbouillon
K

BOUCHÉE SAINT- HUBERT
wildpastcilje
w,

BROCHETTE LA BERGERIE
spies van verschillende soorten vlees

met gebakken kricl-aardappclen, sla, rijst,
aardappelkrokclje, groenten en saus.

PARFAIT DE LA MAISON
likcurijsjc met slagroom.

U kunt bij ons natuurlijk ook a la carie dineren.
Dagelijks geopend vanaf 17.30 uur.

Kerkplein 16, Bloemendaal. tel. 023-257736.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

\&» HONG - KONG ^

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort, Tel. 02507 - 78 97

GcH'puml van l? 00 lot ,V 00 uur

Maandag gesloten.
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TZB-SVIJ 2-1
ZANDVOORT • In een technisch op
middelmatige niveau gespeelde wed-
strijd kwam T.Z.B, zegevierend te-
voorschijn. T.Z.B, startte zonder
Berck Beclenkamp die ziek was en
Kees Molenaar die wegens vakantie
afwezig was.

S.V.Y. opende zelfverzekerd het
offensief waar T.Z.B, do cersto 20
minuten geen antwoord op had. Via
een aantal missers kwamen S.V.Y.
ietwat gelukkig aan de leiding via Jan
de Wolf. Henk Bos was kansloos, 0-1.
Doch dit tegondoclpunt prikkelde
T.Z.B, en het herstelde zich. Een door
het midden gespeelde bal belandde bij
de altijd alerte spits Hanno v. Essen die
de bal op handige wijze meenam en
rustig langs de keeper van S.V.'Y.
schoof, 1-1.
T.Z.B, rook zijn kans om S.V.Y. tp
overtroeven naar het duurde tot de
35ste minuut voordat dit tot uit ing

kwam. Het was opnieuw Hanno v.
Essen dip goed reageerde op een fout,
van de verdediging en de bal lussen de
keeper en de laatste man het doel in
kopte, 2-1. Bij deze stand ging ook de
rust in. Na rust oen onveranderd beeld.
T.Z.B, bleef heerser wat niet verander-
de tot. het laatste kwartier. Intussen
had bij T.Z.B, een wissel plaatsgevon-
dpn. Henk de Reus die een slechte dag
had werd vervangen door Jack
Berkhout die verdienstelijk spel liet
zien. S.V.Y. probeerde van alles om de
stand een gunstiger aan/ion te geven,
doch door goed ingrijpen van de
TZB-verdediging bleef het bij pro-
beren. T.Z.B, daarentegen kreeg nog
enkele goede kansen via Ab Bol en
Hanno v. Essen en de vaak opkomend?
Jaap Lammers. Dit drietal slaagde er
echter niet meer in het doelsaldo
verderop te schroeven.
Langzaam maar zeker kruipt T.Z.B,
weer omhoogop de ranglijst.

Sportavond rond 10
Pellikaanhal

Irene
Heintjes
wint
burgm.
Nawijn-
beker

ZANDVOORT • Onder grote belang-
stelling vond zondag in de Prinsessehal
de finale plaats van de onderlinge
gymnastiekwedstrijden van O.S.S.
Door vertraging bii de verplaatsine

naar de v. Paggphal vonden de
ondciiingo wedstrijden van de oudste
meisjes eerst 24 januari plaats. De
verkorte uitslagen hiervan luiden: 1.
Edith Meijer, 30.9 pt.; 2. Jolanda

Kraaijenoord, 30 pt.; 3. Lilian
Kraaijenoord, Mirjam Bruins, 28.7 pt.
In zijn welkomstwoord bij de
finale-wpdstrijdcn wees voorzitter
Brink er op dat bij de oudste meisjes
de burg. Nawijn-beker en bij de jeugd
de titel jcugdkampioen op het spel
stond. Bovendien zijn deze wedstrij-
den van belang om i.v. m. hel
ophanden zijnde 75-jarigc bestaan, de
technische kommissie een richtlijn te
geven bij het vaststellen van de
wedstrijd/demonstratie ploegen voor
o.m. het vcrenigingsoptreden. De
declnemenden moesten verwerken
een oefening op de brug met ongelijke
leggers en evenwichtsbalk, een sprong
over de kast en een vrije of lange mat
oefening. De jury bestond uit de
dames Voolstra, da Costa en de heer
Nusse.
Oudste meisjes. De verkorte uitslagen
luiden: 1. Irene Heintjes, 33,2 pt.,
(winnares oud burg. Nawijn-bekcr);2.
Jolanda Kraaijenoord, 29,4 pt.; 3.
Chr. Rubeling,29,2pt.
Jcugdsclectie: 1. Iris Kuijken, 30.7 pt.
(jeugdkampioene); 2. Anja v.d. Bos,
30.3 pt.; 3. Titia Sioswerda, 30 pt.
Voorzitter Brink reikte met enige
toepasselijke woorden de prijzen uit,
waarbij echter de oud-kampioene, Nel
de Rooij, de wissclbeker met een
stevige omhelzing overhandigde.

In Kult. Centrum

Volle bak bij
kinderfilms

jaar
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de sporthal
Pelikaan wordt op 10 februari
voorafgaand aan een receptie, die om
tien uur begint een feestelijke
sportavond gehouden. Aan deze
avond nemen de in de sporthal aktieve
Zandvoortse sportclubs en vcreni-
gingen deel. Het programma ziet er als
volgt uit:
20.00 uur: basketbal tussen de
herenjunioren onderling van The
Dons; 20.20 uur: badminton tussen
de jeugd van B.C. Lotus en senioren
rekreatiesnolorc van Sportinn Club

Zandvoort; 20.40 uur: volleybal
tussen de heren onderling van
Sporting/O.S.S.; 21.00 uur: tennis,
een enkelspel tussen de heren W.
Brandseen D. Wiersma, spelers van het
Ie team van Tennisclub Zandvoort;
21.20 uur: zaalhandbal tussen de
damesjunioren onderling van Zand-
voortmeeuwen; 21.40 uur: zaalvoet-
bal tussen de zaalvoetbalteams van
Rinko en Nihot; 22.00 uur: einde na

een korte pauze is er gelegenheid in
het restaurant van de sporthal de
receptie te bezoeken.

'Jazz-koffie' in
Kult. Centrum

ZANDVOORT - Het op zondag 22
januari in het Cultureel Centrum
gehouden jazz-concert door de band
„Lazy mama and her crazy pappas"
was een geweldig spektakel. De
belangstelling was niet zo groot als
verwacht, maar toch, of juist daarom
was de sfeer bijzonder ontspannen en
geïnspireerd. Enkele handleden von-
den het tijdstip van 11.30 uur op
zondagmorgen wat vroeg, maar waren
na enkele nummers helemaal inge-
pceld en wilden na afloop van het
anderhalf uur durende concert het
liefst nog uren doorgaan. Karel Polack
op trompet, Eugène Gerritsen op
trombone, Hil Rijsewijk en Marcel
Salomon als rietblazers, Peter Doll-e
sousaphone, Peter Stöve de bajoist en
Bas Nieuwenhuizon aan de drums
vormden de „crazy pappas", terwijl

VOETBAL
ZAND VOORT'75
Zaterdag
Zandvoort'751-Telefonial 5-0
Zandvoort'753-S.I.Z.0.6 3-4
Zandvoort'754-Jong Hercules 3-1
Kennemerl. 9-Zandvoort'75 5 4-2
Kennemerl. 10-Zandvoort'75 0-2
UmuidenA2-Zandvoort'75Al 3-1

TZB
Zaterdag
B. Junioren
T.Z.B.A.-N.A.S. l 0-5
C. Junioren
Schalw. 5-T.Z.B. 2 1-4
A. Pupillen
Ripperda 1-T.Z.B. l • 0-1
B Pupillen
T.Z.B. 1-D.S.K. 2 0-4

Zondag
T.Z.B.I.-S.V.Y.I. 2-1
H.Y.B. 2-T.Z.B. 4 4-3
De Burg 5-T.Z.B. 5 1-3
T.Z.B. 6-Nw. Ven. 7 afg.
A. Junioren
T.Z.B.I-O.G.I. 3-1

HANDBAL
ZANVOORTMEEUWEN
d.s. Zvm. l-Wijk aan Zee l 6-8
h.s. Zvm. 1-IJmond l 13-13
d.j. Zvm. I-Hoofddorp l 8-6
h.j. Zvm. 1-Desiree/Odinl 31-11
m.a. Zvm. 2-Blinkert 2 1-7
j.a. Zvm. 1-Concordia l 22-13
j.p. Zvm. 1-Blinkert l 8-6
j.w. Zvm. 1-Blinkert l 1-2

VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag
Zandv.l-Hillegoml 14.30 u.
B. Junioren:
R.C.H. 1-Zandv.m. l 14.00 u.
C. Junioren
Zandv.m. 1-H.F.C. l 14.00u.
R.C.H. 2-Zandv.m. 2 15.15 u.
H.F.C. 5-Zandv.m. 3 14.00 u.
Hoofddorp 6-Zandv.m. 4 12.30 u.
T.Z.B. 2-Zandv.m. 5 14.00 u.

Zondag
Zandv.m.-E.D.O. 13.00 u.
Kompetitie:
Zandv.m. 2-A.D.O.'20 3 10.00 u.
Wijk a. Zee 2-Zandv.m. 3 11.30 u.
Zandv.m. 4-A.D.O.'20 6 12.00 u.
Waterloo 5-Zandv.m. 5 12.00 u.
Zandv.m. 6-E.H.S. 6 12.00 u.
Zandv.m. 7-Schoten 7 9.45 u.
St. vogels 10-Zandv.m. 9 9.30 u.
Zandv.m. 10-V.V.B.9 9.45 u.
Zandv.m. 11-H.F.C. 15 12.00 u.

ZANDVOORT'75
Zaterdag
Haldwegl-Zandv.'751 14.30 u.
Zandv.'75 2-S.M.S. 3 12.00 u.
Kennemers3-Zandv.'753 12.00 u.
V.V.R.A.5-Zandv.'754 10.00 u.
S.M.S.6-Zandv.'755 12.00 u.
Zandv.'756-S.M.S.7 12.00 u.
Zandv.'75 Al-Vogelenz. Al 14.30 u.
E.H.S.B2-Zandv.'75Bl 14.30 u.

TZB
Zaterdag
B. Junioren
Ü.I.0.1-T.Z.B. l 14.00 u.
C. Junioren
H.F.C. 3-T.Z.B. l 14.00 u.
T.Z.B. 2-Zanv.m.5 14.00 u.

A. Pupillen
T.Z.B. I-De Brug l 11.00 u.
B. Pupillen
T.Z.B, l-De Brug l ll.OOu.

Zondag
T.Z.B.-Heemstede 14.30 u.
H.Y.S. 1-T.Z.B. 2 12.00 u.
T.Z.B-. 3-Heemstede 3 - 12.00 u.
T.Z.B. 4-Cariocas l 12.00 u.
Vogelenz. 5-T.Z.B. 5 12.00 u.
v. Nispen 6-T.Z.B.6 ll.SOu.
A. Junioren
H. Schoten 1-T.Z.B. l 12.00 u.
T.Z.B. 2-O.G. 2 14.30 u.

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag
j.p. IJmond 1-Zvm. l 13.00 u.
j.w. Full Speed l- Zvm l 11.30 u.

Zondag
d.s. Concordia (H) 1-Zvm. l 14.00 u.
h.s. Hoofddorp 1-Zvm. l 13.25 u.
h.j. Blinkert 1-Zvm. l 12.25 u.
m.a. A.D.0.1-Zvm. l 15.20u.
m.w. O.G. 3-Zvm. 2 12.40 u.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 21
januari waren de kinderfilmvoorsU;!-
ïingen in het Cultureel Centrum weer
een groot succes. De zaal was zowel
om 2.30 uur als om vier uur tot aan de
nok gevuld met enthousiaste kinde-
ren, en van het programma, dat films
omvatte van Rin tin tin, de Boefjes,
enkele korte tekenfilms en „In de
brand en uit de brand" van Stan
Laurel en Olivicr Hardy werd door de
kinderen uitbundig genoten. Omdat
de kaartjes al te snel uitverkocht
waren en daardoor enkele kinderen
onvcrrichterzake naar huis gestuurd
moesten worden, /.al er bij de volgende
gelegenheid op vrijdagmiddag tussen
halfvier en v i j f ' uu r een voorverkoop
\an de kaartjes worden georganiseerd.
Bovendien zullen er dan drie in plaats
van twee voorstellingen worden
gegeven. De eerstvolgende kinderfilm-
voorstellingen vinden plaats op zater-
dagmiddag 18 februari om twee en om
vier uur en op zaterdagmorgen een
extra voorstelling om elf uur. De
hoofdfilm heet „Tarzan van de apen"
het voorprogramma zal bestaan uit
een filmpje van de boefjes en
tekenfilmpjes van Goofy en de drie
biggetjes. Elk kind krijgt bij het kopen
van zijn kaartje een gratis poster mee
naar hu is.

„lazy mamma" Irene Polack het
pianowerk voor haar rekening nam.
Zangeres Wil Dolle gaf de gezongen
nummers een geheel eigen kleur mee
door haar opvallend lage en volle stem.
Er werden afwisselend instrumentale
en vocale nummers gespeeld uit het
oud-zwarte jazz-repertoire uit de 20er
jaren, die door banjoist en arrangeur
Peter Stöve in een nieuw jasje waren
gestoken. Waarschijnlijk zal deze
voortreffelijke band deze zomer
opnieuw in Zandvoort te zien en te
horen zijn.'Het eerstvolgende koffie-
evenement in het Cultureel Centrum
zal plaatsvinden op zondagmorgen 26
februari. Onder de titel „koffie-
toneel" speelt dan de Schager
toneelgroep Samen „In de holte van je
arm" van Dimitri Frenkcl Frank. U
kunt koffie komen drinken vanaf 11
uur, de aanvang van de voorstelling is
om 11.30 uur, de entree bedraagt
f5,-.

'Vroege
Pasen'

ZANDVOORT - De Federatie Han-
dclsvereniging Hanze Zandvoort heeft
zich in november al met een verzoek
tot het college van B. en W. gericht om
in verband met de dit jaar „vroege
pasen", nl. 26 en 27 maart; de
win kelsluitingswet aan te passen.

In de dinsdag gehouden raadsvcr-
gadering was dan ook een voorstel
ingediend om voor het jaar 1978 op
eerste paasdag 26 maart 1978 de
winkels en daarmede gelijk te stellen
handel van 9.00 tot 20.00 uur en de
werkdagen 28, 29, 30 en 31 maart tot
22.00 uur ontheffing van de winkcl-
sluitingswet te verlenen. Gezien de
positieve reactie ontvangen op dit
verzoek van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Haarlem en
Omstreken waren er geen bezwaren
aanwezig en werd aldus besloten.

De ene helft van de wereld kan de genoegens
van de andere helft niet begrijpen.

Jane Austen (1775-1817)

* « *
Maar niemand kan de genoegens begrijpen
verbonden aan het bezit van een uurwerk.

afkomstig van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sonhiawea 4-Tel. 23 07
vóór men er een bezit. Een bezit voor het leven!

U beleeft er altijd aenoegen aan.
Komt u eens kijken in zijn showroom. '

't Is een belevenisl Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

voor

bi

FROMAGERIE
KAAS- EN WIJNSPECIALISTEN

ECHT EIKEN
MINISET198,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751.
Zandvoort.

500 gram JONGE GOUDSE

10 Verse SCHARRELEIEREN

3,95
2,45

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

KLAVERJASCLUB NOORD
Wy kunnen nog nieuwe leden plaatsen.

Wij hebben een gezellige club met een
mooie maandprijs en veel verlotingen enz.

Het klaverjassen is elke donderdag, aanvang
20.00 uur. Contributie f 1,50 per week.

U kunt zich aanmelden bij mevr. A. Driehuizen
secretaresse, tel. 02507-5523.

Kerkstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-61411

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelponploin -Tel. 50 68-36 12-25 16

ZANDVOORT,
Bilderdijkstraat.

Middenstandswoning. in zeer goede staat van onder-
houd, met vrijstaande stenen schuur.
Voorzien van c.v. gas. Ind.: hal, toilet, woonkamer
(3 x 12 mtr.) voorzien van open haard. Ie verd. 3 slaap-
kamers, badkamer met bad en toilet. 2e verd.; 2 slaap-
kamers, bereikbaar via vaste trap.
Vraagprijs f 187.500,-k.k.

hl.- mak. o.g. H. W. COSTER
Telefoon 02507-5531.

BERNINA
NAAIMACHINES
Het Zwitserse top-
produkt en 3 jaar gratis
onbeperkt service en
les bij u thuis.

Inruil en financiering.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507 -67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set

AlSért '
SchagchelstrMt27,

Haarlem.
telefoon 023-327019.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Grote sortering

DISCO MEUBELS
v.a. 89,-

eiken en modern

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23.

telefoon 7751,
Zandvoort.

Te huur: vrij gemeubileerde

ZIT- en slaapkamer
badkamer, met kookgelegenheid.

Vlak bij strand, voor dame of h«ef b.b.h.h.

Telefoon 02507-4980.

voor Z'

Nieuw van de karweibfturs,
bekend van televisie

FIBRON
(vloeibaar wandtapijt)

29,90
per bus van 2 vierkante meter.

Uit voorraad leverbaar in 6 kleuren.

Verkrijgbaar bij:

FA. VERSTEEG E
IJZERHANDEL

Pakveldstraat 19 - Zandvoort -
Telefoon 02507-2554.

ZANDVOORT- Van de achtervolgers
van koploper DWS is Zandvoort.-
meeuwen er als enige in geslaagd de
aansluiting te behouden.

KVV werd met 1-3 verslagen.
DWS kte in eigon huis twee
uiterst belangrijke punten door QSC
met 2-1 te verslaan. Ken /eer gevoelige
nederlaag voor QSC, aangezien hij
winsl de ploeg op papier nog gelijk had
kunnen komen met de Amstrr-
dammers. Kn dan is er nog Storm-
vogels dat, op eigen terrein nog wel,
een punt verspeelde legen het veel
lager geplaatste WSV'30.i
Tegen KVVheeft Zandvoortmeeuwen
het alleen in de beginfase moeilijk
gehad. Do gastheren kwamen toen
enkele malen tot reële scoringskansen,
maar of ze werden niet benut, of daar
stond een goed op dreef zijnde Johan
Pellerin tussen de palen. Naarmate de

Bridgeclub

Zandvoorlor.s beter in hun spel
kwamen werd liet aan de andere kant
van het veld ook gevaarlijker. Het was
Alberl Visser, die na oen half uur de
voor het doel staande ."Vilderl
Slobbelaar aanspeclde. Opnieuw be-
wees Aaldert mol dergelijke kansen
wel raad Ie weten: 0-1.

Na rust voerde Aaldert .Stobbelaar de
score op door met het hoofd eendoor
Chris Jongbloed genomen vrije trap te
verlengen: 2-0.

One minuten later verkleinde Van
Dijk de achterstand via een snelle
u i tva l : 1-2. Na deze te"entreffer kwam
Zandxoortmeeuwen in de verdruk-
king. Wim van Staveren moest zei I's de
bal van de d u e l l i j n koppen om de
gelijkmaker te voorkomen. KW bleef
aandringen en de Zandvoorters bleven
het moeilijk houden. Pas drie minuten
voor het cindsignaal ging er een zucht
van verlichting door het Zandvoortse
kamp toen Kees Bruin uiteen voorzet
van Albert Visser een eind maakte aan
de illussies van de Krommenieé'rs.

ZANDVOORT - De stand na twee
wedstrijden van de derde competitie
der Zandvoortse Bridgeclub is als
volgt: A-lijn 1. mv. Slocker-hr.
Roelfsema, 118.57 procent; 2. fain.
Heidoorn, 111.31 procent; B-lijn 1.
ds. Bear-Hagen, 1 13.40 procent; 2. hr.
de Leeuw-Reijer, 109.05 procent;
C-Iijn: 1. ds. Baay-Trommel, 122.92
procent; 2. Jacobs-hr. Den Haan,
107.17 procent. D-Iijn: 1. hr.
Vulsma-v.d. Wende, 120.14 procent; •
2. ds. v.d. Bcrg-Kicwict 112.90
procent.

DWS
Zand v.
Stormv.
QSC
H BC
TYBB
Beverw.
WSV'30
N. Venu.
KW
GVo
Zaandijk

1525
1523
1318
1317
1516
M 15
M 12
1512
1511
15 9
14 7
12 5

Gazellen werden
prooi van Leeuwen
Zandvoort • In tegenstelling tot de
verwachtingen bood Onze Ga/ellen
dat in de onderste regionen van de
districtsklasse verkeert, Lions bchoor-
lijk tegenstand. In de eerste helft was
het verschil niet eens zo groot.
Onderschtting van de Leeuwen lag wat
voor de hand want in Haarlem waren
Onze Gezellen in november muis
geweest voor de kat Lions. Toch was
de inzet er wel bj de leeuwen, maar de
kombinaties liepen niet naar wens.
O.G. kon de eerste 10 minuten de
leiding nemen, 14-20, waardoor coach
René De Vries genoodzaakt was. een
time-out te nemen om Onze Gezellen
de hoop te ontnemen Lions te kunnen
laten struikelen.

Langzaam keerde het ti) ten gusnte
van Lions. Vooral dank/ij de niet zo
opvallende maar nuttige inbreng van
Frans Stiphout (24 punten eerste
helft) sloot Lions de rust af met een
36-30 voorsprong. Na de rust was het
afgelopen met de tegenstand van Onze
Gezellen toen in de vijfde minuut de
scoringsmachine bij Lions op gang
kwam. In de resterende minuten
verzamelden de Zandvoortcrs 45
punten en O.G. kon daar slechts 14
punten tegenover stellen. Pim Schön
en Lex Krocler verzamelden in de
tweedehclftresp. 17 en 10 punten. De
hardspelende BuytendijU (14) van
O.G. moest in de laatste minuut het
veld met vijf fouten verlaten. Eind-
stand 87-4 8.

5-0 zege Zandvoort 975
HAARLEM - Van de vervelende
nederlaag vorige week tegen KIC
bleken de Zandvoorters jl.
zaterdag geen napijn overgehou-
den te hebben, want vol
enthousiasme werd nu een 5-0
zege op Telefonia behaald.

Reeds in de eerste minuut kreeg de
Telefonia-doclman het nakijken toen
Rien v.d. Vaart de bal op rechts kreeg
toegeschoven, uit zijn voorzet kwam
de bal op het hoofd van Bart
Chouffour die raak kopte, 1-0. Beide
teams kwamen tot redelijke aanvallen,
maar de uiteindelijke afwerking liet
nog al eens te wensen over. Kopballen
van Dirk Koper en Raymond Kcuning
hadden wederom een beter lot
verdiend. Aan de andere kant zagen
we o.a. een goede redding van -Piet
Reeuwijk die de bal nog juist voor de
voeten van een Haarlemse spits kon
weggrabbelen. Kort voor rust wist
Dirk Koper de bal op maat voor de
voeten van Leo Klinkert te plaatsen en
kon de rust met een 2-0 voorsprong en
een cornerverhoudingvan 4-1 ingaan.
In de tweede helft werden de
aanvallen van beide kanten gevaar-

lijker en zagen we diverse malen de bal
over of net naast de beide doelen
vliegen. In de 25ste minuu t viel de
beslissing, toen Jan Swart na een
uitstekende actie Raymond Keuning
de bal toespeelde en deze een
juweeltje van een treffer liet aanleke-
nen, 3-0. Z'75 ging door en de
Haarlemmers konden niet veel meer
hier tegenover stellen. Koper schoot
de bal tegen de paal, waarna Keuning
van verre voor 'l -O zorgde. Ook Joop
Paap had nog bijna succes doch de bal
wilde hoewel de Haarlemse doelman al
verslagen was met tussen de palen
door. In de laatste seconde bepaalde
Leo Klinkert de eindstand op 5-0. De
goedleideiule scheidsrechter Maaskant
liet hierna niet meer aftrappen.
VVRA 18 31
Stormvogels 18 30
Halfweg 18 22
K.I.C. 18 21
Zandvoort'75 18 21
R.C.H. 18 18
Bloemendaal 18 16
S.V.J. 18 13
S.M.S. 17 13
Volse n i: 11
D.E.M. 17 8
Telefonia 18 7

Expositie
in Kultureel

ZANDVOORT • In het Kul tureel
Centrum aan het Gaslhuisplem wordt
zaterdagmiddag om vier uur de
t'xposilie geopend van Henk Corduwo-
ner. Zijn tekeningen en aquarellen zijn
tol 27 februari te zien op woensdag
tot en met zondagmiddag van twee tol
vijf uur.

Henk Corduwencr is nu 63 jaar en
ontving zijn opleiding aan de Hendrik
de Keyseracademic te Amsterdam,
kwam daarna in de theaterwereld
terecht en specialiseerde zich in het
maken van toneeldecors. Hij schilder-
de onder meer do decors voor de Wim
Zonneveld-shows, de Snip en Snap
revues, het Nationaal Ballet en een
ontelbaar aan ta l toneelstukken. Het
zal weinigen bekend zijn, dal hem als
em»e Neder lander de eer te beurt is
gexa l lon /.ijn ontwerpen voor enkele
Mo/arloperas Ie mogen exposeren in
hel Mo/arleum Ie Snlzburg, waar zij
zich nog steeds bevinden. Het
theaterwerk nam hem tientallen jaren
zo in beslag, dat er nauweli jks tijd was
voor hel exposeren van zijn /,.«. vrije
werk. Hij heeft zich sedert 1975
losgemaakt van de theateropdracliten
en exposeert s indsdien regelmatig in
kleine galeries en streokmusea.
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ookschool start
menu's

Een complete cursus lekker koken begint
deze week in Libelle. Met een heerlijk
gebraden kippetje als hoofdgerecht van vijf
heel verschillende, makkelijke menu's.
Met steeds iets lekkers vooraf, erbij en toe.
Met alles wat u over kip moet weten.
In Libelles Kookschool ontdekt u dat de
kunst van het koken, bakken en braden
helemaal niet moeilijk is!

: dat zal je
Scheiding. Hoe komt het zover? Hoe verwerk
je dat? Lees in Libelle de antwoorden van
Margreet, die alweer zeven jaar alléén haar
drie kinderen opvoedt, van zestienjarige
Arinelies die haar ouders uiteen zag gaan.
En ook: hoe een echtscheiding precies werkt,
en de belangrijkste alimentatievragen.

Wieteke van Dort
presenteert:

Stap-voor-stapnaar
steedstekterdermenu^J

«

LucyBa!lC6$);
Tkzouzóweermet
Viffflenbeginrfen!'

traliën-
tapsels

Een permanent kan erg
leuk zijn, maar is het wat
voor u? Libelle geeft u deze
week vier makkelijke
probeer-kapsels, om zelf te
zien of ook uw hoofd een
leuke krullebol kan
worden.

En Lucy's gouden
carrières
Na vijftig jaar showbusiness
zit Lucy Ball (66) nog vol
energie. In Libelle geeft ze
zelf tekst en uitleg bij de
foto's van haar halve eeuw
op de planken.

En nog veel mee
Louis van Dijk en z'n hond, in de
rubriek "Lief Dier". Ramses
Shaffy en andere "mooie
mannen" over zichzelf. Een hele
Libelle vol!

zeüig is alleen Libelle
HAAK
KLIMMATERIALEN
Burgwal 9 en 13, Haarlem,
telefoon 321804.
Verhuur van:
- Ladders

en aanverwante art.
- Bakfietsen

ENIGE GOEDE
OCCASIONS

ZWART-WIT EN
KLEUREN-TV
met garantie.

RADIO JANSSEN
Binnenweg 92,

telefoon 286963.

Bennebroek.

Gordijn velours 150 breed
per meter van 35,00 nu <3f

Prima Olga bedden alle maten Q"J
koopjes nu O l,

Eiken bergmeubels
uitzoeken nu vanaf

Eiken TV kasten 590,00
nu

j Verenbedkussens
van 27,50 nu

Overgordijnstoffen
van 17,50 per meter nu....

589,00

MODE TEXTIEL
Bennobroekerlaan 37, tel. 6365.

WONINGIIMRICHTIIMG
Zwarteweg 8. tel. 0080. Bennebroek.

Wij vragen

een leerling
onderhoudsmonteur.

Garage Kost Aalsmeer bv,
Off. VW dealer, Ophelialaan 92,
Aalsmeer, lelefoon 02977-24550.

TYPEN STENO
Dag- of avondlessen.
Aanv. volg. week.
Aanmelden rlp^f» week.

Systeem Groote; avond-
lessen. Lesgeld / 32,50
p.mnd. Aanv. Gfebr.

DRANKENHANDEL VAN ZOOLINGEN
vraagt

FLINKE BIJRIJDER
vanaf ISjaar.

Sollicitaties:
Qraftermeerstraat 41, Hoofddorp,

tel. 02503-16347 of na 18.00 uur 02526-3002.

\
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In onze etalages alweer

NIEUW FLEURIG
VOORJAARSGOED!

En binnen in onze zaak hebben wij nog:
wintermantels

winterjaponnen
jumper, vesten

rokken, pantalons'

TEGEN SUPERLAGE
PRIJS JES!

Mutsen, shawls, wanten
dames en kinder maillots

20% KORTING.

BINNENWEG 121. HEEMSTEDE.

PERSONEEL
gevraagd op moderne rozenkwekerij. en

JONGENS
die het vak willen leren.

Tevens mensen voor de weekenden.

J. W. de Boer,
Méerlanderweg 3, Amstelveen,

telefoon 020-459439.

Kennismaking/
huwelijk

Eenzaamheid oplossen,
vriendschap,
kennismaking, enz...
Géén inschrijfkostenl
(Goedgekeurd d. R.v.T.).
Inlichtingen EHBE,
Postbus 468,
's HertoganbofCh.

n veilige
inruilauto

dank zij het

VOLV(
TEST SYSTEEM

INRUIUUTOTEST
De overkoepelende

zekerheid van het VOLVO
TESTSYSTEEM biedt u

een strenge VOLVO-
keuring op 41 vitale
punten voor auto's

vanaf/4000,-.
Het keurmerk van
VEILIG VERKEER

NEDERLAND.
Alfetta 16 1975
AudMOOLS 1975
Datsun 200 aut.
Fiat 132
Peugeot 204..
Peugeot 504.,
SimcallOOTl .

.1975

.1975

.1975

.1975

.1975
Volvo 144 1973
Volvo 142 1973-74
Volvo 343DL .:. 1976-1977

PRIJSKLASSE ONDER
r" 4000.-

DAF33 1972
Citroen DV4 1973

Steeds voorradig
diverse typen en modellen

DAF 66 en VOLVO

BAARS BV
Volvo-dealor
Opol-verkoop

Badhoovolaan 94,
BADHOEVEDORP.
telefoon 02968-5252.
J. C. Beotslann 151.

HOOFDDORP,
telefoon 02503-17087.
Ook Lease Verhuur.

(jrhi

SflNnnint iNsrnurniEl uffermans
BLEKERSVAARTWEG^S
HEEMSTEDE
TEL. 285892 en 288575

Oerkend

instalateur
Loodgieter
Electriciën
Gasverwarrning

AANMELDING
BEROEPSOPLEIDINGEN
Daglessen. Aanv. sept. Prosp. opaanvr.

SECRETARESSE
vóóroph. Athen• DIRECTIE-SECR.;

HAVO 5
• BUREAU-SECR., vooropl.: MAVO 4 ir.

HAVO4jr.

RECEPTIONISTE
• Vóóropleiding: MAVO 4 jr. of HAVO 4 jr.

Vorklaring v/h Minist. O. & W. van 29-5-76:
Pont diploma's gonioten maatschappelijke erkenning.
Inl. on insehr.: ma./do. 11-15 on 19-20, vr. 11-15 uur.

Inst. PONT
prosp. opunnvraüg
Stolb(;rc]sUant 10
(einde Tcmpeliorstr.)
Haarlem, tol. 321895.

bv tegeihandel

„Een begrip in tegels"
Pure klei uit Mexico, charme van de Côte d'Azur,
nostalgie uit Italië, degelijkheid uit Duitsland, strak en
lief uit Maastricht, kortom, een „universum" aan
tegels ligt op u te wachten in alle denkbare prijzen.
Dat wij specialisten zijn in Open Haarden wist u reeds.
ledere zaterdag een speciale aanbieding.
SHOWROOM:
| Winkelcentrum Kostverlorenhof 103 te
•Amstelveen. Telefoon 020-414022.
Geopend: ma. t/m vrij. 8.30 tot 17.30 uur. - Zo. 10.00 tot 15,00 uur.
18.30 tot 21.00 uur. - Ruime parkeergelegenheid.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Do. -avond:

GROTE
ANTIEKBEURS

bij V & O Californiüplein
Winkelcentrum

Schalkwijk/Haarlem
van 6 t/m 11 februari.

Gratis taxatie en gelegon-
heid tot inbrengen/ver-
koop van uw eigen antiek

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN !
Modem materiaal,

17 t/m 54 pers.
bussen.

Concurrerende prijzen
BOVO TOURS

Roelof arendsveen
Tel.01713-91 07

MODELBOUW

b l o e m e n d s a l
BlOEMENOAAISEMGPfï
TELEFOON 2 6 4 3 4 9

GROTE
ANTIEKBEURS

bij V & D Californiëplein
Winkelcentrum

Schalkwijk/Haarlem
van 6 t/m 11 februari.

Gratis taxatie en gelegen-
heid tot inbrengen/ver-
koop van uw eigen antiek

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set

Aléén
Schagcholstraat 27,

Haarlem.
telefoon 023-327019.

Story Fashion
damesmode in het betere genre, met
filialen in Aalsmeer, Amstelveen en
Hoofddorp,

l
l
l
l
l
l
l

l

zoekt in de omgeving van deze plaatsen
kontakt met een

verander-atelïer
(pomp) voor

dameskonfektie.
Telefonische reakties s.v.p. aan
Story bv, telefoon 02503-16441.

xaoooooooooocOOOOOOOCXM

J. M. LEVARHT & ZN. BV
groothandel AGF

vraagt

CHAUFFEUR
mor groot rijbewijs.

Dorpsstraat 102, Aalsmeer,
telefoon 02977-21884/25207.

Door de grote vraag naar onze produkten
start Oriflame (kosmetika op kruiden-
basis) met 'n opleiding tot

SCHOONHEIDS
ADVISEUSE.

Bent u rond de 30, in bezit van auto en tele-
foon en heeft u min. 2 avonden en 1 ochtend
beschikbaar, bel dan voor inlichtingen:
02977-22581 of 02975-65707.

Trossel's laatste
opruimings
aanbieding

RESTANTEN: o.a.
NACHTHEMDEN 17,00
PYJAMA'S 17.00
PULLOVERS 15,00
BLOUSES 15,00
ROKKEN 25,00,15,00
JAPONNEN 50,00
SOFTB.H 9,90
RESTANTEN HUISHOUDGOED
BADDOEKEN 3 stuks .... 9,00
WASHANDJES 1.00
BADDOEK „JALLA" 9,45
KINDERPULLOVERS 9,00
BABY JURKJES 7.50
KINDER NACHTHEMDJES 15,00

De moeite waard om zelf
even te kijken!

TROSSEL
MODE TEXTIEL

Bennobrookcrlaan 37, telefoon 6366,

WONINGINRICHTING
Zwartewog 8. telefoon 6080,

Bennebroek.

In een halve eeuw
vanaanhanger
naar Koploper.

1928 1978

BAARS Bedrijfswagens bv
Badhoevedorp - telefoon 5252

van 9-18 februari 1978: RAI - stand 205.
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KINDERARTS B.W. LINDEBOOM BIJ ZIJN AFSCHEID:
*

'Je kunt je nauwelijks voorstellen
dat je in één leven zo'n
verandering ziet in je eigen vak9

(Adv. Inge/.. Mcdcd.)

Nog één week
, , , .,y,

2 prijzen
° ' . .«,,%'•

op de gehele winterkollektie.

coucure

Receptie vrijdag
3 februari van
16.30 tot 18.00 uur

in Diaconessenhuis
HEEMSTEDE - Voor dokter
B.W. Lindeboom breken morgen
- op vrijdag 3 februari - de
onbeschreven kalenderblaadjes
aan. Een dag na zijn 65ste
verjaardag neemt hij afscheid van •
het Diaconessenhuis, waaraan hij
27 jaar verbonden was als
kinderarts.
Pensioengerechtigd, maar geen
uitgebluste man, al heeft een
ziekte enkele jaren gelden het
gezicht getekend. De ogen
weerspiegelen nog altijd een
geest die jongensachtig en leven-
dig is gebleven.
Hij zegt het zelf ook, direct al
na de begroeting op de gang van
de dertiende (en hoogste) ver-
dieping van het ziekenhuis, waar
het kinderdomein met 44 bedjes
zich uitstrekt: „Op deze leeftijd
zou je toch mogen verwachten
dat je een wijs en bezadigd mens
bent geworden. Maar dat is niet
zo. Dat verbaast me steeds weer.
Tot mijn lichte ergernis con-
stateer ik dat ik nog net zo
springerig ben als vroeger".

Het zit er allemaal van meet af aan in,
vertelt hij later in de jong ingericht
kamer van collega Warmink, met licht
hout, riet en donkerbruine canvas
kussens op de stoelen. „Als je rustig
bent was je dat vroeger ook al en als je
dat niet was komt het evenmin met de
jaren. Die stelling is toch een hobby
van me: dat je in wezen nooit
verandert. Je herkent jezelf steeds
weer. Ik ben nog even snel in paniek

als vroeger. Dat gaat wel gauw weer
over hoor, ik stabiliseer me wel weer,
maar als ik 's nachts uit bed gebeld
word is er toch die schrik: o God, dat
kind. Wat is er aan de hand, hoe zal het
aflopen. Die zorg, die volle verant-
woordelijkheid, die gaan zwaarder op
je drukken bij het o.uder worden. Je
hebt natuurlijk veel routine maar het
lijkt wel of je banger bent. Vreest dat
je 't niet goed zult dqen of aankunnen.
Je hebt wat minder incasseringsver-
mogcn. Je kunt ook fysiek, niet
loochenen dat je leeftijd mee gaat
spelen. Het vak is vermoeiend. De
mensen denken wel eens dat we een
soort ploegendienst hebben. Maar als
je 's nachts gewekt wordt heb je wel de
hele vorige dat gewerkt".

***
Daarom ziet hij nu met vreugde het
pensioen tegemoet. „Dat vind ik nou
zo fijn hè, dat ik ontslagen ben van die
diensten. Dat ik vrij ben. Dat lijkt me
zo heerlijk.
Iets van plan, nee, dat ben ik eigenlijk
niet. Ik ben geen man van hobbies. Ik
kan geweldig genieten van kleine
dingen. Gezellig leven, reizen, dingen
doen waarvoor je moet betalen. Ik ben
er te zelden aan toegekomen. Het was
een machtig geheel, maar ik geloof
ook dat ik me te veel door mijn
plichtsgevoel heb laten meeslepen. Te
weinig aandacht heb kunnen besteden
aan vrouw en kinderen, en dat is een
trieste zaak.
Het slokt je hele leven op. Niet
doordat je een vakidioot bent maar
gewoon doordat je zo bang bent
fouten te maken. Als ik ergens een
hekel aan heb, dan is het de uitspraak:
je moet er mee Ieren leven, 't Is wel
vaak zo, maar ik heb de indruk dat die
uitspraak in de medische wereld nogal
eens gedaan wordt na een verkeerde
diagnose. Dan ben je er wel meteen
van af".

***
Dol op kinderen, dat is hij altijd
geweest, zoals hij al eens vertelde in
een interview twee jaar geleden bij zijn
dertig-jarig jubileum als kinderarts.
Nog altijd vindt hij het een heerlijk
vak. De vraag of de kindergcnees-
kunde het nou helemaal voor hem was
blijkt niettemin een gewetensvraag.
„Als je huisarts bent, ergens op een
dorp, dan bestrijk je het hele terrein
van het menselijk leven. Eigenlijk toch
wel het summum. Staat dat niet in
Goethes Faust: „GreiP nur hinein ins
volle Menschenleben". Dat haalde
professor Lans nog al eens aan. Als
grapje. Zoiets van: kijk je patiënt maar
eens goed na".
Waarbij je je dan afvraagt of de pure
estheet in hem, die vertederd werd
door het gave en vlekkeloze van een
kind, het zou hebben gekund.
De academische vraag duet er weinig
meer toe. Dokter Lindeboom, die
oorspronkelijk naar Indié' wilde om
daar bestuursambtenaar te worden en
ten slottc op aandrang van zijn vader
geneeskunde ging studeren, bleef 32
jaar kinderarts. Een gekke, lieve
kinderarts, met wie de kinderen
solden en stoeiden. Die dokter
Pindaboom werd genoemd. Altijd
bedacht werd met tekeningen en
plakwerkjes. En die, ook bij het ouder
worden, dat zeer speciale rader-antcn-

[WRCLL4I
Binnenweg 163, Heemstede, telefoon 282026. |*

Deningstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Baarmoederhalskan k

In april medi
onderzoek

BENNEBROEK - Evenals in andere streekgcmcenten zal ook in
Bennebroek dit jaar het bevolkingsonderzoek op baarmoedcrhals-
kanker beginnen in de maand april. Het wordt uigevoerd door het
Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch-hygienisch gebied in
Den Haag. Het onderzoek strekt zich uit over dire opeenvolgende
jaren, waarin alle vrouwen tussen 35 en 54 jaar voor een onderzoek
zullen worden opgeroepen. Dit eerste jaar, 1978, komen 344
vrouwen in Bennebroek voor het onderzoek in aanmerking,
namelijk zij die geboren zij in de jaren 1924, 1925, 1928, 1931,
1934,1937,1940 en 1943.

Dokter Lindeboom studeerde in
1939 af als arts aan de Universiteit
van Amsterdam en in november
1945 als kinderarts. In 1946 werd
hij als reserve-officiervan gezond-
heid uitgezonden naar Indonesië,
waar hij een standplaats kreeg in
Tjimahi bij Bandoeng.
Hij werd er belast met de
bloedtransfusiedienst maar kon
ook zijn eigen vak bijhouden
doordat Thimahi als garnizoen-
plaats over een militair hospitaal
beschikte met onder meer een
eigen kinderafdeling.
In 1950 hervatte hij de praktijk in
Nederland en vestigde hij zich als
eerste kinderarts met een consul-
tatieve praktijk in Haarlem. Voor
die tijd werden kinderartsen
nauwelijks als echte specialisten
gezien en kon iedere ouder een
kinderarts aan huis laten komen,
mits de huisarts er zich nog niet
mee bemoeid had.
Jarenlang was dokter Lindeboom
consulent in het ziekenhuis St.
Joannes de Deo en vanaf 1950
kwam hij ook in het Diaconesscn-
huis, waar hij in 1953 een vaste
aanstelling kreeg als opvolger van
de (enkele weken geleden overle-
den) kinderarts Annie Dekker-
Jonker. Sinds 1973 is dokter
Lindeboom geassocieerd met de
kinderarts H.H. Warmink. Héle-
maal afscheid nemen van de
medische wereld doet dokter
Lindeboom niet. Hij gaat lesgeven
aan verpleegkundigen van de vier
grote ziekenhuizen in de regio:
Elisabeths Gasthuis, Deo, Maria-
stichting, Diaconessenhuis. En
misschien komt er nog wat
wetenschappelijk onderzoek.

Ookter Lindeboom, met zijn opvolgster Ellen C. van Meeuwen, bij een patientje

'Als ik ergens een hekel aan
heb, dan is het de uitspraak:
je moet er mee leren leven9

Dat iedereen opstond als de dokter
binnenkwam om les te geven en er een
levensgrote afstand bestond tussen
artsen en verpleegkundigen.

„Nu tutoyeren we elkaar, 't Is
waarschijnlijk wel de enige ziekenhuis-
afdeling in Haarlem waar dat gebeurt,
misschien zelfs in Nederland. Maar ik
vind het prettig. Goed voor de
samenwerking. Want als je dat doet
ben je er nog meer op gebrand de
verhoudingen goed te houden. Aan-
merkingen op elkaar komen, als je
vriendschappelijk met elkaar omgaat,
harder aan dan wanneer je afstand
houdt".

De overgang op „jij" en „jou" is wel
een gevolg van de samenwerking met
z'n aanzienlijk jongere collega War-
mink. Een briljante collega, zoals hij
deze typeert.

Met een gerust gemoed draagt hij dan
ook de verantwoordelijkheid over aan
dokter Warmink en kinderarts Ellen C.
van Meeuwen, die per l januari haar
intrede deed in het ziekenhuis.
Aan het eind van het gesprek citeert
dokter Lindeboom, een beetje zoe-
kend, een strofe van een lied uit de
NPB-bundcl:

„Eensaan de avond van mijn leven
breng Ut van zorg en strijden moe
Voor elke dag mij hier gegeven.
U hoger reiner loflied toe".

Van de zorg en de strijd om zijn
kinderen is Benjamin Willem Linde-
boom vanaf morgen ontslagen.
Voor hem begint het: „Vrij na de 65".

Alice Verwey.

De gemeenteraad stelde in zijn
vergadering van 26 januari een krediet
van f6880,-- beschikbaar voor de
kosten van het onderzoek in 1978.
Het rijk draagt de kosten van het
laboratoriumonderzoek. Aan de ge-
meenten is geadvisseerd de deelneem-
sters f 15,- te laten bijdragen.
Drs. Vermeulen (CDA) drong aan op
een goede voorlichting. Daarmee staat
of valt het welslagen van dit
onderzoek, vooral omdat drempel-
vrees bij de deelneemsters weggeno-
men moet worden. De voorzitter,
burgemeester De Sidt, zegde toe dat
naast de regionale de gemeente zelf
voor goede voorlichting zou zorgen.

Moeten of mogen?
Circa anderhalve maand geleden, op
15 december van het vorig jaar, stelde
de gemeenteraad een verordeningvast
waarbij werd bepaald dat in Benne-
broek de koopavond gehouden moest
worden op vrijdagavond van 's avonds
zeven uur tot halfacht. Prompt kwam
er een brief van het ministerie van
Economische Zaken, waarin werd
gevraagd, die verordening maar weer
in te trekken, omdat zij niet in
overeenstemming is met de Winkel-
sluitingswet van 1965, waarin bepaald
is- dat winkels op koopavonden
openblijven van 's avonds zes tot
negen uur. Dus stelden b. en w. deze
openstellingsuren in een nieuwe
verordening op te nemen en die van 15
december dan maar in te trekken. Dat
had allemaal voorkomen kunnen
worden, vond de heer Ykema van
Progressief Bennebroek, als men de
wet goed had gelezen. De vorige
verordening is volgens hem onzorg-
vuldig voorbereid. De heer Korteling
(WD) wierp een interessante vraag
op: „Moeten of kunnen de winkels
openblijven van zes tot negen uur"?
Zijns inziens is dat openblijven in de
wet niet dwingens als plicht voorge-
schreven. Maar las men op koopavond
een winkel openhout dan dient dat
wel in het voorgeschreven tijdsbestek
te gebeuren. Hij wilde dus in de

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

Toppop

netje voor kinderen behield. Naast )ot
boven?) de moderne medische wa-
pens in de strijd tegen vooral
infectieziekten.

#**
Wat hij ook behield was de verbazing.
Over alles wat er zich in dit leven
voordoet, over mensen, zijn eigen
onveranderlijkheid en over het he-
melsbrede verschil tussen het begin-
punt van zijn loopbaan en de
eindstreep. Over het wonder dat zich
voltrok dank zij de sulfapreparaten, de
anti-biotica en de immunisatics tegen
ziektes, waardoor de kinderarts
nauwelijks meer een kinderleven
ontglipt, .,'t Gebeurt bijna niet meer
dat een kind sterft.terwijl het vroeger
gewoon was. Er gingen zo veel
kinderen dood. Je vond het wel erg
maar je was er aan gewend. Nu staal de
hele afdeling op haar kop als een kind
overlijdt. Het komt eigenlijk alleen
nog voor bij de pasgeborenen. Dat je in
één leven zo'n verandering ziet in je
eigen vak, dat kun je je nauwelijks
voorstellen. Haast onbegrijpelijk".

***
Zo'n verandering voltrok zich ook in
de sociale sfeer van hel ziekenhuis.
Hij maakte nog helemaal de tijd mee
dat verpleegsters werkten lol ze klaar
waren. Om halft icn 's avonds r.og op
zaal waren, bezig met het maken van
lijsten, na een werkdag die 's morgens
om zeven uur was begonnen.
Dat ouders een blindelings vertrouwen
stelden in de arts en nauwelijks iets
durfden vragen.

HILLEGOM • AVRO's Toppop
disco-show komt op zondag 5 februari
van 20.00 tot 23.30 uur in Hotel Flora
in Hillegom. Medewerking verlenen de
carnavalsvereniging „De Oude Pomp"
en discjockeys Cees van Zijtveld en
Ben Veldkamp. Kaarten aan de kassa
van hotel Flora.

(Adv. Ingez. Mcdcd.)

C/Ma/tyeue

Typisch Frans eethuisje pal in 't centrum.
Maandelijks nieuwe 'spécialités a la canc".

Geopend vanaf 17.00 uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dinsdag gesloten)

Blocmendaalscwcg 28, Blocmcndaal.
Telefoon 023-2549 39.

Verkeerscommissie
HEEMSTEDE-De Verkeerscommissie
zal op donderdag 9 februari a.s. een
openbare vergadering houden in het
raadhuis, welke om 19.30 uur begint.
Agenda:

Be le id smaa t r ege l en verkeers-
processor; Eventuele maatregelen te-
gen lang-parkeren op de Binnenweg;
Eventuele maatregelen m.b.t. verkeer
op de Koediefslaan en omliggende
lanen; Situatie nabij Ijzeren brug.

Tast niet in't duister,
Dijkstra geeft raad.

Kom naar de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak.
Licht voor lezen ol werken
slclt andere eisen dan slccr-
verlichling. Bovendien draagt
de vormgeving van do lampen
sterk bij ann do stijl van uw
interieur. Do Dijkstra licht-

adviseurs weten hier alles van
en holpen u graag bij uw
keuze. Hun jarenlange
oivaring on onze enorme keuze
garanderen u een advies dal
met uw wensen en budget
overeenkomt. Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

DIJKSTRA
LAMPEN

Amsterdam • Weteringschans 84a • lel. (0201 ;'63S10
Den Haag • Stationsweg 102 - tol. (07n) OB2<)78

Heemstede - Cruquiusweg 37 - lol. (023) 239980
Dagelijks. ook 's zaterdags geopend van 9 - 17 30 uur

nieuwe verordening „kunnen opcn-
b!ijven"opnemen.
De burgemeester was door de heer
Korteling aan het twijfelen gebracht.
„Wij willen het ministerie opbellen om
te vragen of het moet of dat het mag".
Overigens wees hij erop dat de tijden
in de „oude" verordening zijn
opgenomen op advies van de Kamer
van Koophandel en de plaatselijke
middenstand.

Schoolbibliotheek
De heer Korteling kreeg de gehele raad
mee toen hij een heel andere regeling
ter tafel bracht dan b. en w. hadden
voorgesteld voor het verlenen van
bijdragen voor uitleenbibliothckcn op
de scholen. Zijn bezwaren waren, dat
deze regeling ondoorzichtig was en
niet aansloot aan de bedoeling ervan.
„Het kan veel eenvoudiger en
doorzichtiger", aldus de heer Korte-
ling, die om dat te bewijzen, zijn
berekeningen door zijn college-raads-
leden liet bestuderen. Hij had succes,
want nu enige discussie en een korte
schorsing kwam zijn regeling in de
plaats van de door b. en w.
voorgestelde.

Ruim een ton meer
In augustus 1976 stelde de gemeente-
raad een krediet van f711.716,--
beschikbaar voor de bouw van een
gecombineerde bedrijfsruimte voorde
Gemeentewerken en do vrijwillige
brandweer op een terrein aan de
Wilhelminalaan. Op 10 januari is de
bouw openbaar aanbesteed en op
grond van de uitslag zal het krediet
verhoogd moeten worden tot
f820.455,--. De raad besloot deze
zaak eerst nog in de commissie
Openbare Werken te bespreken,
waarbij dan op verzoek van de heer
Nap (VVD) ook deskundigen van
gemeentewerken en brandweer aan-
wezig zullen zijn.

Woningbeleid
De heer Ykema (Progr. B'broek) had
kritiek op het woningbelcid. Voor dr-
te bouwen 32 premiekoopwoniiigen
in Meerwijk heeft de gemeente aan
eventuele gegadigden uitnodigingen
gezonden, maar de heer Ykema
wenste gelijke mogelijkheden voor
elke Bennebroeker en o.m. bekend-
hcid geven aan het feit, dat men een
eigen woning kan inleveren voor ;een
prcmicworung. „De mogelijkheden
zijn bekend genoeg" zei de burge-
meester, „gezien het grote aantal
aanvragen, die soms van veraf
komen". Maar aan de wens van de heer
Ykema zal worden voldaan.

Trefpunt
HEEMSTEDE - Op dinsdag 7 februari
om 1-1.30 uur is er weer een
Trefpunt-bijeenkomst jn Nieuw Vee-
nenlioof van de Van Oldenbarnevelt-
laan. Met de bezoekers maakt de heer
W. F. N. H. Lassehuit uit Haarlem aan
de hand van kleurendia's een wande-
l ingdoor Haarlem en omgeving.

New Wave
HEEMSTEDE - De Engelse New-
Wavegroep The Softics, op het
ogenbl ik op toernce door Nederland,
treedt op zaterdag 4 februari op voor
jongerensodëtcit De Sneeuwbal in
Centrum III aan de Herenweglll in
Heemstede. Begin om 21.00 uur,
toegang f 3,50 voor leden. Vooraf-
gaande aan het optreden van de groep
wordt een filmregislralie vertoond van
een half uur van een optreden van de
befaamde dr. Feelgood, die een grote
rol heeft gespeeld bij het ontstaan van
de New Wave-beweging, zoals die zich
in Engeland ontplooit. Feelgood's
muziek is een mengvorm van rhytm
and bleus, rock- and roll, met een
tendens naar punk.

Youth
HAARLEM - Muziekgroep Bam
treedt zaterdagavond 4 februari vanaf
20.15 uur op in 't Turfschip, de
koffiebar van Youth for Christ aan de
Turfstceg 2d in Haarlem. In het
Keerpunt aan het Goede Herderpad 5
in Schalkwijk draait een film, ook
vanaf 20.1 5 uur.

Orchideeën
HEEMSTEDE - Op Dinsdag 7 februari
is er clubavond van de Orchideeën ••
vereniging, in net EHBO-gebouw aan
de Herenweg 88a te Heemstede
(ingang op het kerkplein, links van de
Bavo). Aanvang 20.00 uur. De heer
Van Bruggen spreekt over Europese
orchideeën. Er wordt weer een
dertigtal orchideeën verloot en er is
een bescheiden expositie te zien van
bloeiende planten en leden. Toegang:
twee gulden. Niet-lcden zijn ook
harteli jk welkom.

.-9
HEEMSTEDE - Het Anjerfonds,
afdeling Noord-Holland, heeft een
subsidie toegekend van duizend
gulden voor het boekje „De Hervorm-
de kerk f p Heemstede", dat werd
uitgegeven bij het 35-jarig bestaan van
'de kerk.

KRO-verkiezingen
KENNEMERLAND - Op donderdag 2
en donderdag 9 februari zullen de
kandidaten uit het bisdom Haarlem
voor de KRO-verkiezingen op 10 en
20 maart worden voorgesteld aan
KRO-leden en overige belangstellen-
den. De contactavondon worden
gehouden in „De Nieuwe Slof' te
Beverwijk en in „Heer van Jericho"te
Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur.
Kandidaten uit deze omgeving zijn:
F.W.M. Hendriks en mevrouw K.H. de
Jong-Thunissen te Aerdenhout;
K.B.F.M. Zwetsloot te Bennebroek;
.J.A. Romans en Ir. L.P. Kuypers te
Heemstede, liij deze verkiezingen,
welke éénmaal per v i j f jaar worden
gehouden, kiezen de KRO-leden en
begunstigers hun vertegenwoordigers
in bestuur en contactgroepen.

Zuid-Afrika
HEEMSTEDE - Op zondag 5 februari
wordt in de kapel van Mariënheuvel te
Heemstede om 11.00 uur een
vraaggepsrek overgebracht met ds.
Adonis uit Pretoria onder de titel:
„Gastarbeider in eigen land? "

proect
van
KENNEMERLAND - Bijna drie jaar geleden ging dercddingvlet van
het station Den Helder yandeK.N.Z.H.R.M. bij een reddingspoging
ten onder. Bij deze actie verloren ook twee mannen het leven. De
gezamenlijke Lions Clubs besloten de bouw van een nieuwe
reddingvlet te bekostigen. De Lions Club Haarlem en Omstreken
tracht in het kader van dit project „Zeeleeuw" haar steentje bij te
dragen, door het organiseren van een concert. Dit zal worden
gegeven door De Marinierskapel Der Koninklijke Marine o.l.v. de
Kapitein-Directeur J.J. Koops op woensdag 22 februari 1978,
aanvang 20.15 uur in het concertgebouw te Haarlem.
Vóór de pauze zal de Marinierskapel een som i-klassiek programma
ten gehore brengen. Na de pauze is er een wervelende muzikale

'show, die wordt gegeven door diverse uit de kapel gevormde
ensembles en door instrumentale solisten. De toegangsprijs bedraagt
f 15,».
Plaatsbespreken: telefonisch: bij mevrouw G D. Bredius-Gockinga,
telefoon 023-240396. B-ij geen gehoor bij mevrouw M. Ulrici-cle
Jonge telefoon 023-240404 of na 14 februar i bij het
Concertgebouw telefoon 023-320994.
Verzocht wordt het bedrag vóór 20 februari te willen overmaken op
rekeningmummer 562513744 van de A.B.N, te Bloemendaal
(postgiro bank 12048) ten gunste van „Penningmeester Lions Club
Haarlem en Omstreken" te Overvccn.
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ELKE DAG: ELKE DAG:
(&oü&aö (Glorie
ROOMZACHTE

in handig EMMERTJE

NIKS
IN DE RECLAME

ELKE DAG:

BIEF-
BDRGERS

PAK 4 STUKS

ELKE DAG:

DIEPVRIES
SPINAZIE

pak 450 gram

\&té

ELKE DAG:

(Slorie

ttteóaew, (••••••••••••••••f»•••• i

PRIJZEN
25O gram

ii

En onze "KANSKOOPJES" dan ?
Natuurlijk, maar die zijn extra !

Speciaal voor u ingekocht en voorzien van
uitzonderlijke prijzen.

Maar daarvoor geldt dan ook:
Pak mee ! Zorg dat u er bij bent,

want helaas op is op !

Jazeker, onze prijzen zijn vaste prijzen ! Wat u
vandaag betaalt, geldt morgen ook. Dus geen
"tijdelijke aanbiedingen" voor al die artikelen die
u regelmatig koopt. Dat geeft houvast, zo kunt u
vergelijken. Reken maar dat u meteen ontdekt dat u
bij ons stukken voordeliger uit bent!

ELKE DAG:

Olvarit

BLAUW
(voor baby's)

ROOD
(baby-
maaltijdjes)

BETAAL w^A'Rowl EENS DIT J* fflfl

ÜiMIDDElY»
EXTRA GROOT PAK é 800 9ram. H^

KRUIDEN

SHAMPOO
van Schwarzkopf
NU IN EXTRA
GROTE FLES
LIEFST 300 ml. INH

•%•••••••••••••••••••••••••••••••••4

ELKE DAG:

celstof
PAPIEREN-

ZAKDOEKJES
PAKKET sts.

IDKKERTJES

LKEDAG
PRIJZEN

GILDA
DROPITS
o.a Bolle tolletjes,
dubbolzout, figuren,
griotten, honingsdrop en
noem maar op, liefst 1 1
soorten écht lekkere drop

ZAKJES
VOOR:

GOLDINA
SPRITSEN

lekkere brosse spntwjn,
ovonvers verpakt; daar
zijn do kinderen dol op!

PAK H t STUKS

BATTERIJEN
*4 sts. penlight óf
*2 sts. mono "TA volt óf
*2 sts. Engelse staaf

J23CT

LETOP DE PRIJS:

Wü
SPELDEN

U
NIKS
OP DE

VERGELUK: : VERGELUK:

PRODENT

TAND-
PASTA
voor hagelwitte

tanden

Jbrdan
TANDEN-
BORSTEL
(medium of hard)

ELKE DAG:

HAPJESPAN metdekseuP
en Wabaf Ion coating

zodat aantakken
niet meer hoeft

royale maat 24 cm

NEEM
MEE:

CANVAS
BOOD-
SCHAPPEN-
TAS

!• ••••••«

VERGELUK:

LUIERS
er zijn winkels waar
u een gulden méér

moet betalen !

Remia CORNED
LET OP DE PRIJS: • LET OP DE PRIJS:

TAFEl-
MARGARINE

DUBBELE KUIP

500 gram

REK
lekker om te bakken
of op de boterham
BLIK 200 GRAM

RDZEBOntl-
QinnnpOlOUUr

boordevol vitaminen
fles 0.6 liter

AOf
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VLOEIBAAR
SCHUUR-
MIDDEL
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De doorgestreepte
cijfers zijn door de
fabrikanten verstrekte
adviesprijzen.
HET ZIJN OOK DE
PRIJZEN DIE U (ALS
U NOG GEEN KLANT
VAN ONS BENT!)
DIKWIJLS ELDERS
MOET BETALEN,
VOOR HETZELFDE
MERK OF DEZELFDE
KWALITEIT.
En laat u niet misleiden
door tijdelijke week-
reklames.
DE ONZE GELDEN
NAMELIJK:
ELKE DAG!!!

geeft moderne
stoffen hun

weerstand tegen
vuil terug

ONZE
PRUZEN

ZIJN

NIET
VOOR EEN

BLAUWE
MAANDAG

ELKE DAG:

KOFFIE-
FILTERS

LETOPDE PRIJS:

FRANSE
1 VIN DU DONJON V.D.Q.S.

(rode Minervois-wijn)
' SOUCHES DU RHONE

(urt de Rhdne-streek)
'CORBIERESV.D.Q.S.

(helder rode wijn uit d*
Corbière-streckl

FLESSEN
(OOK
ASSORTI)

ELKE DAG:

KINDER-PUZZELS
63-99- of 140 stukjes, waar onder:
Billie en Boltie, Loeki, div. sprookjes

en andere
' dierfiguren

>9!f

NR. 2

koffer 2000gr. '• DOOS

»•*• •••••••••••••••••••••••••

kweek nu zelf uw
eigen onbespoten
groenten.

••••t*

IS VOOR

ELKE
DAG

Haal het bij supermarkt !<

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP,Tuinweg 3 (achter winkelcentrum DeMaiklhof)

en nu ooit t
HOOFDDORP

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheidl
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 21È4
nf 3713. Privé na 6 uur 6658

Verwen u eens met
een mooie

azalea
(eigen kweek)

Tevens een grote kol-
lektie groene en

bloeiende kamer-
planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

Kwekerij
De Notedop

Zandvoortselaan 183,
naast inqanj)

Boeckaniersnest.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

j. VAN
OEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl.7in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Heren- en juniormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.
tel. 02520-15119. Donder

dag koopavond

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

CHRISTIEN
IrERSTEEGE-THlELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure \ian het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

TE KOOP

Antieke
plavuizen

Telefoon 02977-23523.

Nieuw!!!
HANG- EN
LEGKAST

(eiken uitvoering)
170x50x100

175,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751.

Zandvoort.

1278

HONDEN-
KAPSALCN

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v. Ostadestr. 26

(bij de Koninginne-
weg), tel 5626.

Honden kunnen evt.
gehaald en gebracht
worden tegen kleine

vergoeding.
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RAADHUISPLEIN2, Woensdag 8 februari heropening van onze
ZANDVOORT,
TELEFOON 2051. zaak. Voor iedere cliënt leuke attentie.ENKABE

Wij geven 7 februari van 19,30 tot 22.00 uur
"OPEN HUIS"voor vrienden, bekenden en clientèle

Een job die geknipt is voor jou:
retailassistente bij de ABN.
Als je uitkijkt naar een

commerciële baan, dan is Retail
beslist iets voor jou. Vooral ook
wanneer je graag met mensen
omgaat. Wat ga je zoal doen?
Je behandelt de reizenverkoop/
reizenverzekering en verder sluit je
je nog persoonlijke leningen af.
Al met al zelfstandig werk met
behoorlijk veel verantwoor-
delijkheid.

Je bent zo 18-24 jaar en je hebt
een opleiding op middelbaar niveau
achter de rug? 't Is natuurlijk een
pluspunt wanneer je al wat
ervaring hebt opgedaan bij een
bank of reisbureau.

De ABN honoreert deze
representatieve baan meteen goed
salaris. Daarbij komen dan
vakantietoeslag en een aan-
trekkeli jk tantième. Plus nog een
paar fijne extra's. Zoals korting op
je ABN-vakantiereis en een leuke
rente op je ABN-rekening.

Lijkt 't je wat, deze afwisselende
job? Neem dan contact op met de
Directie van de Algemene Bank
Nederland. Grote Krocht 12,
Zandvoort. Tel.: (02507) 53 41.

ABN Bank
't Kinderwinkeltje

Buureweg 1-3
is gesloten
t/m eind
februari.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20 -Tal. 02507-43 66

Vrije woonruimte
gevraagd voor

dame alleen.
Br. ond. nr. Z280,

bur. v. d. blad.

DE SIMCA1100
WINTEROCCASION.

Uit de hele voorraad occasions
hebben w \}, uw Chrysler/ Simca dealer,
de beste Simca's 1100 geselecteerd.

Wij hebben ze voorzien van
5 nieuwe banden en allerlei acces-
soires als vloermatten en stoel-
hoezen. Zodat ze echt weer als
•£!• nieuw zijn.De Simca 1100

Winteroccasion
Het beste van het

beste uit het toch al

vootdehge Occasion Centrum van
uw Chrysler/Simca dealer
Korn eens langs.

En doe het snel. Want zo'n
buitenkans w.l iedereen wel

De Simca jjOO Wmteroccasiqn
De beste 11ÓÖ van de voonadd
inclusief
• autoradio'AM FM •mistlampun
• bekledingshoezen • vloermatten
• nieuwe accu • en 5 nieuwe banden

NU IN HET VOORDELIGE OCCASION CENTRUM VAN UW
CHRYSLER/SIMCA DEALER. KOM SNEL LANGS.

Autobedrijf

VERSTEEGE

YRK 76002

Pakveldstraat 21, Tel. 02507-2345
Zandvoort

WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUM

Geerlings Keukens biedt
vooraf een keiharde

prijsgarantie en komt dié
op de cent precies na.

Neem uw
keukenmaten mee.

F" Geerlings helpt u met
uw all-in keukenplan.

Bij Geerlings nooit gezeur achteraf. Wij maken een prijs af voor het
keukenplan naar uw eigen wensen. Ontwerp, levering, installatie en

servicegarantie, all-in.
Hoeveel extra werk en onvoorziene kosten de inbouw ook brengt,

onze prijs staat En hij staat ook nog eens zeer voordelig genoteerd.
Gewoon een bijzonder prijs-veilig idee zo'n all-in keukenplan van Geerlings.

OVERWELDIGENDE
KEUKENSHOW
Schowroom met 20 verschillende houten
keukens in uitvoeringen als mahpnie,
5 eiken kleuren, 4 eiken landhuisstijlen, essen
en vele andere kleuren.
Onze prijzen zijn kompleet met:

oven en kookplaat, wnsemkap,
koelkast ingebouwd, aanrochtblad met
spoelbak.

> PRIJS al v.a. «860,-
tot meest
luxueuze
Spaans Romantic
16.000.-

KUNSTSTOF
KEUKENS
Fantastisch programma van ca.
15 modellen in onze showroom. In vele
kleuren en uitvoeringen.

Kompleet met oven, kookplaat,
wasemkap. koelkast, aanrechtblad en
spoalbak.

ƒ ,4 PRIJS alv.a. 3900,-

Zes extra's om
over na te denken
* l Jaar garantie op

alle door Geer-
lings geplaatste
keukens.

* Plaatsing van
keukens door
eigen service-
dienst.

* Prijzen er. plaat-
singskosten in-
klusief-B.T.W.
zijn definitief.

* Bij meenemen
van afmetingen
gratis persoon-
lijk keukenplan.

* Soepel geregelde
kredietverlening.

* Luxe apparatuur
van bekende
kwalitei tsmerken
waarop 5 jaar
garantie.

Alle bijpassende
accessoires
Behalve in kom-
plete keukens
biedt Geerlings u
ook de meeste
keus in bijpassende
accessoires. Zeg
maar wat u zoekt,
't is er altijd. O.a.
meer dan 400 hou-
ten, stalen en
kunststofbladen,
een geweldig assor-
timent bakken en
mengkranen en
allerlei tegels.
Sukses verzekerd.

Geerlings Keukens
023-289874/289875

Meubelhal Cruquius
023-281791

Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151

MUMNS

Dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur

Op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van

19.00-21.00 uur.
Gratis mime parkeermogelijkheid

BOUWENSSPAR VERS
VLEESWAREN

100 gram
100 gram CERVELAAT.

100 gram SAKS

RUNDER- of VARKENS-
ROLLADE 100 gram... f

0,99
0,68

VERS VLEES

Kilo SCHOUDER
KARBONADE
500 gram BIEFSTUK
TARTAAR

250 gram
BOUILLONVLEES....

8,75
5,95
2,95

GROENTE EN FRUIT

Hagelwitte
BLOEMKOOL.

500 gram TOMATEN..
2 kilo SPAANSE
SINAASAPPELEN....

1,98
1,49
2,98

ZUIVEL
Liter HALFVOLLE MELK ... 0,/B

Liter VANILLE VLA l ,3«J

Liter magere YOGHURT ... Ü,9B
Volvet BELEGEN KAAS C CIC1

500 gram O,U O

Kilo PATATES FTITES I r
1 t

Emmer FRITESSAUS l r'

.1,13
3,75

BROOD
*KRENTENBOLLEN...

Heerlijke
SLAGROOMTAART...
Uit eigen bakkerij

GEVULDE KOEKEN 3 v l fUO

Die moet u proeven (l OQ
RONDO'S 2 v U,O3

COCOS MACRONEN 3. v... l f3ll

WEEKEND
VOORDEEL

WIJN v. d. MAAND
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KEUKEN- OF BADKAMERTAPIJT
200 cm breed, 9 kleuren
kwaliteiten van normaal
46.-, 49.-, 55.-, 59.-
nu uitzoeken en meenemen voor
per strekkende meter

31.50

MINARET
400 cm breed op legklare rug
80% wol + 20% nylon
Berber tint M * A

per strekkende meter

DJERBA
100% zuiver scheerwollen berber
noppentapijt op legklare rug
4 mtr. breed, zeer mooi

229. per strekkende meter, gratis gelegd

SULTAN
100% zuiver scheerwollen
lussenberber
400 breed, legklare rug

225. per meter, gratis gelegd

VILTTAPIJT
200 breed
Diverse kleuren

OH W v per strekkende meter.
Meeneemprijs

GRANDESSA
400 breed, fine gates, 4 kleuren,
geschikt voor alle doeleinden
ook voor trappen

89.50 per meter

VELOURS TEGELS
50 x 50 cm
Kleur: donkerbruin
(klein schoonheidsfoutje) 4.10 per stuk

ENRO BERBER
400 cm breed, 100% zuiver wol.
Hoogpolig, zeer mooi slaapkamertapijt in
weelderige berbertint. imn ^f^.
Zolang de voorraad strekt ƒ M 50

per strekkende meter

HIT SPECIAAL
400 breed, berber-kleur
50% wol, 50% acryl
op legklare rug

99. per meter, gratis gelegd

VINYL OP VILT
zware kwaliteit
200 breed, 7 kleuren
nu per strekkende meter

10. meeneemprijs

TAPIJTTEGELS
Velours: in 6 kleuren in voorraad
50 x 50 cm. Los te leggen
Nu speciale prijs

per stuk

ROMANTICA
400 cm breed
bruin-beige bloemmotief, 100% nylon
legklare rug

99.75 per meter, gratis gelegd

Ook in de opruiming zijn o.a.

VACHTSPREIEN - KARPETJES - TAPIJTKLEEDJES
DEURMATTEN - COCOSLOPERS - NYLONLOPERS enz.

TAPIJTTEGELS
40 x 40 cm. Los te leggen
8 kleuren. Zolang de
voorraad strekt

per stuk

MONTREU
400 cm breed, beige en bruin
slaapkamertapijt hoogpolig

29.90 per strekkende meter

1E KEUS
PLAVUIZENZEIL
200 cm breed in 7 kleuren
Zolang de voorraad strekt

per strekkende meter

VARIA
400 cm breed, 3 kleuren
100% nylon
foam rug

69.- per meter, gratis gelegd

BER50SS STARLIGHT
div. kleuren, 400 cm breed
100% nylon

89.50 per strekkende meter, gratis
gelegd

LOSTE LEGGEN
TEGELS
in 5 kleuren, 40 x 40 cm
Meeneemprijs

per stuk

CAIRO
400 cm breed lussen berber
100% wol in 4 kleuren

129.90 per meter, gratis gelegd

SOLO
400 cm breed 100% nylon
camel en berge, op zware foamrug
Makkelijk zelf te leggen voor

39. per strekkende meter

CHARMA
weelderig slaapkamertapijt
100% nylon, 400 breed hoogpolig

69.90 per meter gratis gelegd

BIEZENMAT
rond of ovaal, 150 cm
180 x 120 cm

39.1 per stuk

Alle merken

KEUKEN- EN BAD-
KAMERZEIL
200 cm breed, tegen ongekend lage prijzen.
C.a. plavuizen- en tegelzeil

RIJSTSTROTECELS
30 x 30 cm
Alleen bij Corja
per stuk

S8 cent

Deze prijzen gelden t/m 9 februari 1978
Zolang de voorraad strekt en andere kortingen zijn niet

mogelijk tijdens de uitverkoop.

TAPIJTHAL CORJA
iZERSTRAAT 6 VERL. BARREVOETESTRAAT, TUSSEN BOTERMARKT EN

WILHELMINASTRAAT. TEL. 023-327724
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Abonnementsprijzen!
Met ingang van 1 januari 1978 zal
de abonnementsprijs van het
Zandvoorts Nieuwsblad met ;

2 cent per week worden ver-i
hoogd. Hiervoor is toestemming
verkregen van het Ministerie van
Economische Zaken. Een abon-
n|ment op het Zandvoorts.
Nieuwsblad zal per 1 jat uari '78
per bezorger f 20,70 per jaar
qaan kosten.
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28411.

DONDERDAG 9 FEBRUAR11978 GASTIIUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-71GG - OPLAGE 3500 EX. 38E JAARGANG NO.6 ED. 5

College heeft nog steeds te veel macht

Gerritse wil nï partij
ZANDVOORT - Voor Dick Gerritse kwam het besiuit van Lou
Koper om uit de raad te stappen, als een volledige verrassing. Hoewel
hij begrip kan opbrengen voor de zienswijze van Koper zou hij het
eleganter gevonden hebben wanneer hij op een eerder tijdstip zijn
besluit genomen zou hebben.
„Zelf ben ik ook op de P.P.R. afgeknapt. Ik ben dan ook niet van
plan voor de P.P.R. een zetel in de raad te bezetten," is zijn mening.
„Ik heb het idee idee een nieuwe partij in het leven te moeten roepen
waarmee ik kan gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
in mei", aldus een energieke Gerritse die wij in Nieuw Unicum
ontmoeten.

Niet langer
meer in de
voetsporen
van PPR

Om te komen tot een vorming
van een nieuwe partij, die
volgens het nieuwe gemeente-
raadslid de P.P.Z. (Progressieve
Partij Zandvoort) zou moeten
heten, is hij van plan om op 15
februari a.s. een buitengewoon
vergadering in Nieuw Unicum te
geven.
Om te voorkomen dat van deze
nieuw te vormen partij uitslui-
tend bewoners van Nieuw Uni-
cum lid zouden worden, immers
daar is het nieuwe gemeente-
raadslid het meest bekend, is
deze vergadering toegankelijk

voor een ieder die geïnteresseerd
is in gemeentepolitiek en een
meer open politiek beleid voor-
staat.
Dick Gerritse is duidelijk teleurgesteld
in de P.P.R., die volgens zijn zeggen
„op één oor ligt". Vier jaar geleden
met vierhonderd stemmen voor de
P.P.R. verkreeg men een zetel in de'
gemeenteraad maar van het verkie-
zingsprogramma is niets terecht
gekomen.
„Neem nu eens de genoemde fractie-
vergaderingen, niets is daaruit voortge-
komen. Ik stemde destijds P.P.R.
omdat mij bepaalde aspecten van het
verkiezingsprogramma 1974 aan-
spraken, en juist op die punten heeft
de P.P.R. gefaald.
Daarom deze nieuwe partij die waar
moet maken wat er in haar verkie-
zingsprogramma zal worden ópge-
nomen."

Vernieuwing
„De nieuwe partij zal gezien moeten
worden als een mogelijkheid tot
vernieuwing in de huidige gemeente-
politiek waarbij aldus Gerritse het
college van B.-en W. nbg-steeds te veel
macht bezit. Letterlijk zegt Gerritse:
„Het college bezit meer macht dan

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

Hotel • Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
A LA CARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

Peeters Zandvoort
zoekt

voor de verkoop.
Leeftijd onbelangrijk.
Telefoon 02507-3618.

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

• huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,

elefoon 023-241224.

goed is." Als voorbeeld noemt hij de
wegaansluiting en oversteekplaats die

'bij Nieuw Unicum is geprojecteerd. De
commissievergaderingen waarin dit
werd voorbereid waren niet openbaar.
Het is toch een doodgewone zaak dat
de burger hierin wordt gekend; maar
neen, ook hier geen recht op inspraak.

'Op de vraag hoe hij dan de huidige
politiek wil veranderen geeft hij een
vlot antwoord: „zoals ik zei er moeten
meer commissievergaderingen open-
baar worden gehouden. Te vaak en te
veel worden beslissingen binncns-
kamers genomen. Men wordt dan later
niet meer voor een voldongen feit
geplaatst. Politiek kan alleen in het
openbaar bedreven worden."

Taak
„Het zal de taak zijn van de nieuwe
partij om de mensen bewust te maken
van hun macht, zonder dat dit
doorslaat naar irreële standpunten,
anders wordt het een -ultra-linkse
organisatie en dat is zeker de
bedoeling niet"aldus Gerritse.
Hij voorziet drie moeilijke maanden.
„Om het vértrouwen te krijgen moet
je Zandvoorter zijn. Ben je geen
geboren Zandvoorter dan moet je er
minstens vijftig jaar wonen, alvorens je
geaccepteerd wordt en ik woon hier
pas vijf jaar," glimlacht het komende
raadslid. Want juist de nieuw op te
richten partij heeft behoefte aan echte
Zandvoorters omdat het' genieentepo-
litiek betre ft.
Ik ben mij er van bewust dat ook
ando,re partijen dit in hun vaandel
hebben staan, neem nou de oude
trambaan. Een oud hartzeer, het plan
dat die gebruikt'zou möètèn"wbrden '
voor ziekenvervoer, brandweer en
openbaar vervoer om zodoende de
Zandvoortselaan te ontlasten is zon-
dermcer een goed plan waar ik
helemaal achter sta."
Ook is Gerritse tegen het plan om
hondcrdvijfentwintig zomer-appar-
tementen te bouwen op de plaats waar
nu een voetbalveld is. „Een voetbal-
veld op te offeren voor tweede
woningen dat vind ik benauwend, dan
vraag ik mij af welke kant gaan wij op
met nog zoveel woningzoekenden in
Zandvoort." Ook zijn er veel te weinig
woningen voor alleenstaanden. Op
zich een groot probleem."

Uit voorraad leverbaar meef aan

WANDTEGELS v.a 8,- per m'
Groen en bruin verglaasde
PLAVUIZEN 20x20 v.a 27.- por m'
LEIDSTER 30x30 in twee kleuren
NU voor 49.50 per m'
SANITAIR o.a. DUOBLOK
eerste soort in vier kleuren
„„ 165.-

.'• De Wittenstraat 150. Amsterdam.
;'- • .l telefoon 020 827620 - 841305

Parkerert.is bij ons geen enkel probleem.

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)

l't

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
Wat 'n fedst is 't geweest, 'k Heb 't
carnaval nog in me bienc.

de geheleo^kollektie

S66

MORRIS
befbreyoubuy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 2235 96 -

(TAXI SCHRIJVER
L TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

a\\e vloert alles óók de prijzen
soort6" , alleen in til/aal Anegang

kwaliteits-matrassen v.a. 49«-•
donszachte dekbedden v.a. 49.-

wollen rultplaids v.a. 15.95
veren kussens v.a. 14.75

veren baby-kussentjes 6."
draion dekens 39.-i

HAARLEM: Gen. Oranjestraat 4 • Grote Houtstraat 166 - Anegang 27a

Partij-programma
Het verkiezingsprogramma voor de te
houden gemeenteraadsverkiezingen
zal zeker de drie navolgende punten
bevatten:
i Mceropenheid in de politiek.
2. De burger bewust maken hun
inspraakmogelijkheden.
3. De belangen van de inwoners van
Zandvoort laten prevaleren boven de
commerciële welstand van enkelen.
Volgens Dick Gerritse zal dit program-
ma bij sommige overkomen of het
rechtstreeks overgenomen is van de
P.P.R. in 1974. Toch is dit niet geheel
waar. Wel was het „dat brok
inhoudeli jk programma" zoals hij het

Tumult na
mishandeling
ZANDVOORT • In de vroege
uren van woensdagmorgen
kwam een 28-jarige inwoon-
ster van Zandvoort overstuur
met een dichtgeslagen oog en
opgezette wang aangifte doen
van mishandeling. Een 32-ja-
rige man uit Zandvoort werd
in haar woning aangehouden.
De arrestant bood veel verzet
en slaagde erin de rechter-
achterruit van de politiewagen
te vernielen. Hij werd- in
verzekerde bewaring gesteld.
Tegen hem is een aanklacht

. intake zware .mishandeling ,en
vêrhïëling ingediend. De vrouw
is opgenomen in de Maria
Stichting te Haarlem.

Geslaagd
ZANDVOORT - Na een opleiding aan
de Rijks Universiteit te Leiden slaagde
op 3 februari dit jaar de op 20-jarige
leeftijd voor zijn kandidaats-examen
chemie André Hoekema te Zandvoort.

(Adv, Ingcz. Medcd.)

uitdrukt, voor hem destijds de reden
om zich kandidaat te stellen voor de
P.P.R.
Na zijn teleurstellende ervaringen met
deze partij, immers juist van dit dee!
kwam niets terecht, (geen openbare
vergaderingen, geen contact met
burgers), is hij vastbesloten, om,
mocht zijn partij een zetel in de
gemeenteraad behalen, juist dit waar
temaken.

Ervaring
Hoewel Dick Gerritse geen ervaring
heeft in de gemecnteraadspolitiek,
heeft hij wel zijn sporen verdiend in
diverse bestuurlijke functies; zoals
Secretaris Stichting Bewonersraad
Nieuw Unicum; Bestuurslid van de
Kruisvereniging Zandvoort, heeft zit-
ting In de Commissie Lichamelijk
Gehandicapten Zuid Kcnnemcrland
etc. Voorts is hij free-lance' radio-
medewerker geweest en heeft hij veel
lezingen verzorgd op scholen en
vormingscentra „over het gehan-
dicapt-zijn."

Wanneer hij in de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering zal
worden beëdigd, zal hij zeker
duidelijk maken dat hij geen
zitting neemt voor P.P.R., doch
uitsluitend voor de idealen waar
hij achter staat.

Dick Gerritse: „Ik ben op de
PPR afgeknapt."

Randstad Kabel-TV

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244'

Publicaties...
verhuisd
AALSMEER- Het hoofdkantoorvan
Randstad Publicaties b.v. gaat yer-
huizcn. Vanaf maandag, 13 februari, is
het nieuwe adres Dorpsstraat 8,
Aalsmeer. De verhuizing is noodzake-
lijk geworden vanwege een interne
reoganisatie. De handelsdrukkerij van
Randstad bli jf t gevestigd in het oude
pand aan de Stationsweg 38.

In de Dorpsstraat is ondergebracht de
advertentie-acquisitie, redactie en de
administratie van Randstad Publi-
caties b.v., de uitgecfster van De
Aalsmeerder Courant, Uithoornse
Courant/Ons Weekblad, Streek-
blad/De Ronde Vcner, Zandvoorts
Nieuwsblad, Heemsteedse Courant,
Hoofddorps/Venncpcr Nieuwsblad,
Zwanenburg/Halfwegse Courant en
Badhoeve/Slotense Courant. Het
nieuwe telefoonnummer is 28411, via
welk nummer dus acquisitie, redactie
en administratie van deze bladen vanaf
maandag 13 februari zijn te bereiken.

ZANDVOORT • Aan het college van
b. en w. zal worden voorgesteld het
advies van de P. T.T. -een hoofdkabel
voor kabeltelevisie te leggen- nader te
bekijken.

Hiertoe werd besloten in een openbare
vergadering van de commissie van
finanvcien en de commissie van advies
en bijstand voor publieke werken die
maandagavond in het raadhuis werd
gehouden. Omdat de P.T.T. toch een
sleuf moet graven voor een P.T.T.
kabel vanaf de Clematislaan te
Haarlem naar het Raadhuisplein in
Zandvoort, werd van de zijde der
P.T.T. voorgesteld tegelijker tijd een
hoofdkabel voor kabeltelevisie te
leggen, zodat men t.z.t. wanneer
Zandvoort mocht besluiten over te
gaan tot kabel televisie, kostenbespa-
rend kan werken. Van de zijde der
P.T.T. heeft men bericht ontvangen
dat de beeldkwaliteit van de kabel die
gelegd wordt vanuit de Waarderpoldcr
zondermeer goed is. Reden waarom de
commissieleden zich in algemene zin
akkoord verklaarden met dit voorstel
en b. en w. zullen verzoeken de nodige
stappen te ondernemen.

LANGS DE VLOEDLIJN

Het leven is en blijft een gemaskerd
bal, waar niemand zich ontmaskert.
Alfred de Musset (1810-1857).

AUTORITEITEN SCHARREGAT.
De autoriteiten die door Prins Ed de
Tiende werden onderscheiden wa-
ren: De wethouders Attcma en
Aukema, adjudant de Hoop (ver-
lieerspolitic). Korpschef van Maris,
adjudant Mccms (vreemdelingen-
dienst) de heren Doornckamp,
Harting en Bolnna. Mevrouw van
Maris nam het „erekruis van
verdienste"in ontvangst namens liet
Rode Kruis, terwijl de heer Harting
niet aanwezig was.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon b531.

Voor ann- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

Autoriteiten Sdiarregat
ZANDVOORT • Het Scharregat heeft het carnaval weer op waardige wijze
gevierd. Nadat burgemeester Machiclscn zaterdagmiddag de „mijnstok"officicl
aan Prins Ed de tiende (de plaatsvervangend Prins) had overhandigd ten teken
dat hij de heerschappij van Scharregat, buiten het raadhuis, aan hem overdroeg,
maakte het Scharrevolk zich buiten klaar voor een uitbundige viering van „het
feest"...

Overhandiging „mi/nstok " door burgemeester Mactiiclsen aan Ed de Tiende

Terwijl de Raad van Elf in de
raadzaal een aantal autoriteiten
het erekruis van verdienste
omhing; een onderscheiding nog
uitgezocht door de door ziekte
gevelde prins Vic de Elfde; was de
aanblik van de gecombineerde in-
tocht-kinderoptocht voor de ver-
kleumde toeschouwers hartverwar-
mend. Voorafgegaan dooreen meters-
lange rups van kinderen volgden in die
voetspoor de honderden verklede
kinderen afgewisseld door veel majo-
rettepelotons, het showkorps Willem
AJcxander, drumband Damiate de
hofkapel „De Kwallctrappers" de
jeugdprins van de Carnavalspiepers en
de Scharrcnkoppenprins. Deze beide
laatstcn moeten het moeilijk hebben
gehad in het Dolfirama de mooist
verklede kinderen een prijs te geven,
want er waren er zoveel. Want wat te
denken van de kleine „bobo", of de
kleine smurf die een deux cheveaux
voorttrok met smurfon met het bord
op de buik „ik ben de klos smurf"?
De velen elfjes, clowns, prinsesjes,
verkleumde poesjes en wat dies meer
zij.
Mocht Ed de Tiende in zijn toespraak
tot burgemeester Machielscn beken-
non dat hij dit jaar, het elfde
verenigingsjaar van de Scharrcnkop-
pen er een „zwaar hoofd" in te hebben
gehad gezien de diverse tegenslagen
zoals de onverwachte ziekte van Vic
de Elfde, een ongeval van een der
raadsleden; wij zijn er van overtuigd
dat veel inwoners van Scharregat met
een „zwaar hoofd" aan deze dagen
zullen terugdenken.
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GESCHEIDLN
na een kort maar /i_cr gelukkig huwel i jk

LI PO KAN
gcb opStnnaira

en

M A MI DELL
gch icCibralnr

Wij geven geen feest m Soc Dti>stcrghast,
Gasthmsplcin 5, Zandvoort

DANM1LTUGING
Diep getroffen door ?OM-cl mcddc-vcn trouw en steun,
ondcnonckn na hu heengaan \an mijn innig geliefde
man, onzi. line \adcr in opa

Cornelis Willcm Keur
betuigen \uj u on?t. opn.chu dink

M J kLURGLCSINk
ANNLMICK, HLRMANcnMARK

AMSTERDAM fibrinn 1978
VanWalbccckstmt39

u w kasteel op wielen

Op 18 februari a.s. openen wij onze
showroom waar de nieuwste collectie

Chateau

voor u vrijblijvend te bezichtigen is.

Reeds vanaf f 8795, - compleet met
kachel en koelkast

BERGMAN CARAVANS*
NOORDWIJKERHOUT

Telefoon 02523 2649, Leidsevaart 189
Bi) Hotel Piet GIJS, ca 500 meter richting

Noordwijk langs het water

* Ook voor occasions, accessoires,
onderhoud en stalling.

per paar ...

4 paar voor.

Haltestraat 55, Zandvoort

Vele motieven en soorten voorradig bij
IJZERHANDEL

Hoofdweg 726 Hoofddorp

ACRYL HERENSOKKEN
per paar

4 paar voor
14 kleuren.

Haltestraat 55, Zandvoort.

uw zomervakantie te reserveren.
Wacht niet te lang het is nu op verschillende bestemmingen

AL DRINGEN!

RANDSTAD PUBLICATIES
uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel
uitmakend van Weekmedia, vraagt m verband
met toenemende aktiviteiten.

ged.ouuegracht11b(tu.deraaks)haar!em(023)31 11
thorbeckestraat 15 (t o hotel houwes) zandvoort 33 78

(leeftijd pi.m. 22-26 jaar).

Bouwes Falace

vraagt voor het seizoen

• Ontbijfserveersters
(vakantiehulpen eventueel op part-time
basis).
Werktijden van 6 30-11.00 uur.

• Huishoudelijke hulpen
Werktijden van 8 30-17 30 uur.

o Buffetbediende (mnl. of vrl.)
Sollicitaties te richten aan
Bouwes Palace t a v de heer S Alkemade of
de heer F Veerman, Burg van Fenemaplein 2,
Zandvoort, telefoon 02507 2144

Ervaring m deze branche strekt tot aanbeveling,
doch is niet vereist

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van
kontakten met bestaande relaties en het werven van
nieuwe Pioniersgeest is daarom belangrijk
Wij denken dan ook aan iemand die geheel
zelfstandig zal gaan functioneren

Wij bieden de juiste man een
- aantrekkeliik salaris
- 8% vakantietoeslag
- ruim vier weken vakantie
- onkostenvergoeding

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt,
schrijf dan naar ons hoofdkantoor
Dorpsstraat 8, Aalsmeer
(t a v B Lodewegen)

Een auto van grote klasse Brederodestraat 6-10, Zandvoort
Telefoon 02507-3242.

Volvo-dealer

maar dan mo eon achuurmecnlne.
Vele modellen voorradig bij

IJZERHANDEL

Hoofdweg 726, Hoofddorp

DE RE
Drog

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl 7 in voor-

raad zowel godessi-
neerd als uni

Heren en jun ormodt
HootcKtmi 178 Hiliegom
tel 02520 15119 Donder

Oaq koopavona

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN!
Medern materiaal,

17 t/m 54 pers
bussen

Concurrerende prijzen

BOVO TOURS
Roetofefendsveen.

telefoon 01713-9107.

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v a f 4,- per 20 kg
Nog voordeliger 800 kg

= 2 m'v a MBO
thuisgebracht

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prmsessekade 53
HAARLEM

Tel 023 - 31 41 07 -
32 11 65

Het carnaval was een reuze
gein, maar nu moet er een

bloemetje zijn.

f^ If l (T* £b GROTE KROCHT24.
V* l l ^T flJl ZANDVOORT.

Solide aluminium trappen met
aluminium plateau

Streden van 48,00, voor 39,95
4 treden van 52,50, voor 45,00
5 treden van 61,50, voor 49,50
6 treden van 79,50, voor 67,50
7 treden van 110,00, voor 85,00
Streden van 145,00, voor 119,00

Deze trappen met DIN-keur!

. Vermeijs
Haltestraat 1 - Zandvoort

Telefoon 52 04 .

BV

AUG. v. d.
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES enOVERGORDUNEN
WANDBESPANNINGEN

J. H. Kaars Sipesteijn
Zuid Boulevard 53
Tel.02507-31 84

vraagt.

HULP IN DE
HUISHOUDING

plm 3 uur p. d m de
ochtend of de middag,

1 of 2 dagen p w
gaarne bericht of bezoek
op donderdag 9 febr tus-
sen 17 00 en 22 00 uur en

vrijdag 10febr van
16 00 18 00 uur

Heropening
'RICHE BAD' te Zandvoort.

Voor vrienden en kennissen van
LEEN - YVON

(Camel Club) (v.h. Pavillon Yvon)

Receptie: zaterdag 11 febr. a.s.
van 11 tot 23 uur.

UITNODIGING

ZUIMÜÜM

UIT AMERIKA
IN ZANDVOORT

-Gotf Diesel
^De overtreffende trap van zuinigheid. Slechts 1 liter /}

op 15,4 km (volgens DIN) gebruikt hij. * '
Van die bijzonder goedkope dieselbrandstof.

Tel daarbij de geringe VW-onderhouds-
kosten en uw portemonnaie begrijpt 't al! ,s-pr

Een revolutionaire diesel-motor
Wij bedoelen: de motor is pittig en snel. Schoon en stil.

Geen spoortje van luiheid... wél van 0-1 00 in 1 8 seconden.
En een top/kruissnelheid van 1 40 km. Revolutionair dus!

Een echte Compact-VW. Ruim van binnen,
T&Kx^i " i l . ~ i - ii

maar klein met parkeren geldt
ook voor deze dieseluitvoe-
ring van de VW-Golf. Een

echte gezinswagen, waar ook

_ .
De sterke

w w '

een koelkast gemakkelijk in gaat.

u klaar bij:
AGE H. STRIJDER

Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565

mnkkeli|k te
onderhouden

Alle onderdelen zi|n
eenvoudig bereikbaar.

Dal scheelt de
monteur arbeidstijd

en u kosten

gewoon even
rekenen

ORANJESTRAAT? - ZANDVOORT
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Op verjaardag zuster de Beer blijkt:

Hulsmanhof sinds 1899
ZANDVOORT • Zuster Eclkje de Boer, geboren m Dokkum op l februari 1916, vierde vorige weck woensdag haar twee en
zestigste verjaar in liet Nederlands Hervormde bejaardentehuis „Hulsmanshof" Tallo/c bloemstukken, kado's, harteli jke
toespraken van de bewoners van het huis, fecstgebakjes, fcestsigaren, waarlijk een „groots" verjaardagsfeest Het was een
goede gelegenheid voor iedereen om weer even te tonen hoedi wirk/aamheclen van dc/e directrice worden pewaardcerd.
Op 16 november 1964 kwam zuster de Beer naar Zandvoor lomhelwerkvan/us le rW A van Zujl over te nemen.

In deze jaren, van 1964 tot 1978, is
zuster de Beer zo langzamerhand een
begrip geworden doorhaarbijzondere
zorg en toewijding voor alle bewoners
van de „Hulsmanshof". Door haar
jarenlange ervaring als vcrpleegkundi-
ge en later ook maatschappelijk
werkster, heeft zij altijd de specifieke
bejaardenproblemen vanuit haarsoci-
ale bewogenheid en diep gelouge
levensovertuiging weten te benaderen.
Een figuur die heden ten dage haar
huis en grote gezin weet te bestu ren als
ware zi j de moeder die slechts een
gebod kent nl. „liefde tot haar
medemens."

Oprichter
Door de Nederlands hervormde
predikant Ds. G Hulsman werd in
1899 dit huis gesticht. Het had tot
doel „Een zegenrijk huis te zijn voor
bejaarden Zandvoorters die om allerlei
redenen niet langer een eigen huishou-
dmg kunnen voeren. Vaak ook
hulpbehoevend worden of niet langer
door de getrouwde kinderen kunnen
worden verzorgd " De aanleiding tot
de stichting van dit huis was ZIJP
bewogenheid met de oude Zandvoor-
ters in die dagen die vaak ernstig ziek
en vervuild m hun huisjes werden
aangetroffen en waarvoor geen enkele
sociale verzorging bestond. Ook vocht
de dominee tegen de toenmalige
toestanden onder de opgroeiende
jeugd, die zich aan ernstig drankmis-
bruik schuldig maakte. Hiervoor heeft
hij ook een huis gesticht onder de
naam „ons huis" op het Dorpsplein.
Maar het „Diaconiehuis der Nedcrlan-
dsch Hervormde Gemeente" zoals dit
gebouw oorspronkelijk heette werd

leen toevlucht voor de toenmalige
„Ouden van Dagen", een benaming
die wij tegenwoordig niet meer horen.
In 1899 werd het huis feestelijk
geopend en onder toezicht gesteld van
een tweetal Diaconessen uit Haarlem.
De gelden benodigd voorde bouw had
ds. Hulsman zelf bijeen gebrachtdoor
vele bezoeken aan rijke Aerdenhoutse
families. Ook werden vel extra
collecten m de kerk gehouden voor
het goede doel en tenslotte moest er
ook nog een fikse lening komen. Maar
het is uiteindelijk toch gelukt en de
toenmalige diakenen van de Hervorm-
de Gemeente hebben door de jaren
heen de lening en andere schulden
correct terugbetaald
Hoe jammer was het dat ds. Hulsman
m 1903 naar Groningen vertrok waar
hem een leerstoel aan de theologische
faculteit werd aangeboden. Bij zijn
afscheidsdienst puilde de Hervormde
Kerk letterlijk uit van de belangstel-
lenden. Het waren vooral de cenvou-
dige Zandvoorters die deze trouw
„herderen leraar" de hand drukten en
hem vroegen toch vooral Zandvoort
met te vergeten. In dat opzicht heeft
de predikant woord gehouden want
nog menigmaal vertoefde hij later als
gast in Zandvoort Ook m zijn later
verschenen memoires vertelt h i j graag
over zijn arbeid m ons vissersdorp. HIJ
vond in Zandvoort een vruchtbare
akker voor zijn evangelisch zo rijk
geladen activiteiten. Zijn pastorie m
de Poststraat was de plaats waar alle
Zandvoorters terecht konden want ds.
Hulsman hielp iedereen „vanuit de
volheid zijns harten" zoals men dat m
die dagen zo dichterlijk pleegde uit te
drukken. Later werd de naam van het
bejaardentehuis veranderd in „Huls-
manshof" ter nagedachtenis aan de
stichter

Bewogen dagen
Het tegenwoordige bejaardentehuis
„Hulsmanshof" is al lang niet n.cer het
huis der behoeftige armen van ons
dorp. Het is gelijk geschakeld met de
moderne bejaardentehuizen en heeft
daartoe ook een aantal ingrijpende
veranderingen en moderniseringen
ondergaan. Dit is een goede zaak w a n t
dit zegenrijke huis moet voor
Zandvoort behouden blijven
Vier jaar geleden dreigde een sluiting
van het gebouw doordat een aantal
kerkeraadsleden van mening was, dat

(Adv Ingcz Mceicd )

i Geef
Noord-Hollai

' de

het februari-nummer
is uit!
deze maand
«Special over de

Westfriese Flora
gedrukt
in geuren en kleuren

Het eerste tijdschrift
gedrukt in geur!
• Vele andere,

interessante artikelen
die voor Noord-Holland
van belang zijn.
Losse nummers l 3,25
Abonnementsprijs l 35,- p i
Bel voor nadere inlichtingen
B v P 02902-1654
Geef Noord Holland de Ruimte,
Postbui l, Purmererd

aanpassing van hel gebouw aan de
moderne eisen geen haalbare /aak was
Bovendien was men van mcmngdatde
kerk zich aan een verdere cxploilalie
moesl onllrckkcn. De slorm, die loen
in Zandvoort opstak, loog er niet om,
want menig echte Zandvoortervoelde
zich lot in het hart geraakt „Handen
af van Hulsmanshof", „Dit huis moet
blijven beslaan", waren de krclen
waarmede men ten strijde trok. Van
alle kanten en geledingen der bevol
king kwamen er svmpathiebctuigm-
gen. Ook oud-burgemeester, Mr H M.
van Fencma, betuigde vanuit het
verre Brabant zijn adhacsie. Zand-
voorts Nieuwsblad weerde /ich ook
duchtig m de strijd om het behoud
van dit hislonseh stukje Zandvoort en
zo werd met spanning de kcrkeraads-
vergadering tegemoet ge/ien waarin de
slag zou vallen. Na bewogen discussies
van vóór- en tegenstanders kwam de
stemming. Bij de uitslag kon men een
speld horen vallen en toen bleek dat
toch de taai vechtende voorstanders
het pleit hadden gewonnen. Het Huis
7ou blijven voortbestaan.

De volgende morgen heeft een
ontroerde Ome Jan de Roode, die met
tante Lies zelf eens vader en moeder
van dit huis waren, en nu al vele vele
jaren bewoners, de v lag in de voortuin
gehesen. Hulsmanshof was gered.
Groot feest m het huis met
glunderende bewoners.

Dreiging
Maar nog hangt er altijd een dreiging
over „Hulsmanshof" want m 1979 zal
de /aak opnieuw bekenen worden met
belrekking tot de huidige wettelijke
eisen. Die aan de tegenwoordige
bejaardentchui/en worden ecsteld.
Gedepuleerde Slafcn van Noord
Holland hanteren de/e eisen onver-
kort voor alle innchlingcn en
lebui/en, waar bejaarden worden
verzorgd of verpleegd. Het is, naar
mijn mening ook disculabel of een
bejaarde nu beslisl(volgens de huidige
nchlhjnen 21 viorkanle meter leef-
ruimle moet hebben. In Hulsmanshof
is dat maar 18 en dat /ou dan weer
moeilijkheden kunnen opleveren bij-
voorbeeld. Kan men dan niel beier
zeggen, dat die ontbrekende 6
vierkante meter leefruimte door
Zuster de Beer wordt aangevuld met
een evenredig aantal „kubieke"
meters liefde, medemenselijkheid en
begrip. Want het gaat een bejaarde er
niet om, dat hi j of z i j een van alle
gemakken voorziene kamer heeft,
maar wél of er een gevoel van
geborgenheid is in een sfeer van
begrijpende genegenheid bij het
onafwendbare naderen van 's mensen
laatste vijand-de dood.. . ? Dat mogen
en dienen de ontwerpers en plannen-
makers voor moderne bejaarden tehui-
zen óók wel eens in calculeren.

J A Steen.

Tijdens carnaval

Vechtpartij en diefstal

ZANDVOORT • Tijdens
het karnaval dat maandag-
avond in Nieuw Unicum
werd gehouden, moest de
hulp van de politie wor-
den in geroepen voor een
vechtpartij. Een 20-jarige
Zandvoorter had een 42ja-
rige Haarlemse bezoeker
behoorlijk toegetakeld.
Het slachtoffer werd naar
een plaatselijk arts ge-
bracht die echter behan-
deling niet nodig oordeel-
de. Bij aanhouding bleek
de Zandvoorter in het
bezit te zijn van een
vouwmes en kettingen.

Aangifte werd niet ge-
daan.
Diezelfde nacht werd aan-
gifte gedaan van diefstal
van een Mercedes perso-
nenauto waarin zich
f 3000,-- bevond. Tevens
werd een besteiauto ge-
stolen waarin behalve het
kentekenbewijs nog een
casetteradio, fiets en foto-
camera bevonden. Later in
de nacht werd ingebroken
in een loods aan de Am-
perestraat. Het slot werd
geforceerd. Ongeveer vier-
honderd [ gulden aan klein
geld wordt vermist.

ze bijna 80-jaar oude foto zien we du eerste bewoners van het Diaconiehuis aan de Nieuwstraat Ter weerszijden
twee Diaconessen en een verpleeghulp Op de achtergrond bij de ingang van het Huis staat de stichter, ds G
Deze foto werd gemaakt enkele maanden na de opening van het bejaardenhuis en is er door de jaren heen
niet beter op geworden Op de achtergrond zien we achter de droog weide (de Nieuwstraat was nog niet
enkele huisjes m de Diaconiehuisstraat Uiterlijk is het Diaconiehuis heden ten dage nog precies hetzelfde Op

moet de voortuin nog aangelegd worden en liggen er planken om de voordeur te bereiken We hebben getracht de
van di> oude Zandvoortse mannen en vrouwen te achterhalen door mformatie bij zeer oude inwoners van ons dorp,

\maar ook deze moesten helaas tint antwoord schuldig blijven De tijd wist zelf alle namen uit

honderd uur per week in gebruik
SPORTHAL PELLIKAAN

ZANDVOORT -De Sporthal Pellikaanaande A J v d Moolenstraat bestaat morgen, 10 februari, tien jaar Reden voor het
Stichtingsbestuur dit feit m bescheiden vorm te herdenken en wel door middel van een show van de sporten, die onderdak
vinden m de hal - badminton, volleybal, basketbal, tennis, zaalhandbal en zaalvoctbal, gevolgd door een receptie Er lijkt
ook alle aanleiding om het tweede lustrum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De Pellikaanhal is moeilijk meer weg te
denken uit het Zandvoortse sportlevcn, een stelling, die wordt geïllustreerd door een uitspraak van beheerder Oor
Korvcr „De sporthal is meer dan 100 uur per week m gebruik en er komen hier per jaar zo'n 100 000 mensen over de
vloer, schoolkinderen, sporthcden en toeschouwers " Cijfers, die na een vluchtige enquête m den lande wel eens nationale
rckords konden betekenen Op nog een ander gebied is de Zandvoortse sporthal uniek. Tot 1974 heeft men met een batig
saldo kunnen werken en ook nu nog prijzen de negatieve exploitatie-cijfers niet de pan uit. Dit, naast de maximale
bezetting, dank /ij een zuinig beheer. „En dan te bedenken", peinst Korver, „Dat men het twaalf jaar geleden, toen we met
de plannen kwamen, nog helemaal niet zag ritten. Men vroeg zich af, of er wel voldoende behoefte was en bovendien zou er
dik geld bij moeten." i

Half varken
Het zal niet veel voorkomen dat een
half varken nog naar school gaat.
Maar het is toch gebeurd en
natuurlijk in Zandvoort! Slager
Johan Peters, chef van de slagerij
„Lucky Meat" heeft dit kunststuk
volbracht door voor de leerlingen
v an de zesde klas van de van Heuven
Goedhartschool dinsdagmiddag 31
januari jl tijdens de lesuren een half
varken uit te benen en uit te snijden
Dat de demonstratie door de
kinderen met grote belangstelling
werd gevolgd, behoeft zeker geen
nader betoog want de heer Peters
gaf tijdens het werk een duidelijke
uiteenzetting van hetgeen er alzo
gebeurde, zodat de kindoren een
helder inlicht kregen van al het
werk dat voorafgaat voordat zij een
karbonade, een varkenshaasje, een
speklap of wat dies meer zij, op hun
bord krijgen, om maar met te praten
over al het lekker, dat voor de
erwtensoep nodig is. Zelden werd
een les met zoveel aandacht gevolgd
Op 7 maart zal de heer Peters de
demonstratie herhalen op uit-
nodiging van de vrouwenvereniging
„Vrouwen van nu" des 's middags
om 2 uur m hetGemeenschapshuis
Mochten er schooldirecties 'ijn, die
ook eens graag /uIk een demon-
slratic op hun programma zouden
willen nemen, dan kan dat. Men
moet zich dan m verbinding stellen
met de heer Joh Peters in de slagerij
vaa de dagmarkt op het Stations-
plein

Knap comité-werk
Nog even terugkomend op de zo
succesvol verlopen pnjsuitrcikings-
•a\ond van de Kcrstetalagevvcd-
strijd, heb ik mij vol verbazing
afgevraagd, hoe Int mogelijk was,
zulk een avond nul v de dui/cnden
guldens aan p n j / e t i , te presentere-n
Van het comité vernam is, dat dit
tenslotte op een hiel simpele in
vlotte wi j /e is gegaan Maar het is
toch wel mUrissant dat ui brede
kring bekend wordt Hoi ditsuccis

bereikt werd Een basisbedrag van
de Federatie Handelsvereniging/
Hanze en het idee, de financiële
hulp v an de plaatselijke banken in te
roepen met verdere m i d i \ v e r k m g
van enkele firma's uil het Zand
voortse bedrijfsleven hebben daar-
toe geleld. Vooral de hulp van de

'• • / • ̂  r: • -1;Met oog en oor'vj*--.?|£ J lde badplaats door... , ,.<:;|^. ,^wfs^gm^if^ssss
banken voor hel belonen van een
etalage-wedstrijd was m onze ge-
meente nog nooit vertoond, doch na
een eenvoudig briefje en een
persoonlijk bezoe't zag men alge-
meen deze stimulans voor het
Zandvoortse bednifslcven wel m.
Visrestaurant G<rard Duiven
voorden, (die een lunch aanbood
tijdens de jurering en restaurant „De
Kousenpeal" die gratis op de
pri jsui l rc ikmgsavond honderd
koppen koffie beschikbaar stelde,
mogen eveneens met ere worden
ginocmd Als klap op de vuurpijl
stelde Reisbureau Kerkmen in
samenwerking met Clinstoffcl
reizen de eerste prijs beschikbaar
Door al deze spontane medewerking
was het comité in staat een Isti, 2de
en 3de prijs beschikbaar te stellen en
drie 4de en vier 5dc prijzen
Bovendien nog elf eervolle vermei
dingen met daaraan verbonden een
troostprijs De hoofdpnj/en werden
in dc/e krant reeds 14 dagen geleden
vermeld, op verzoek van hel comtle
laten wi j thans ook nog ile namen
volgen van degenen, die een
troostprns ontvingen Dit waren
Notenbar C'est Bon, One hour
cleaning service. Bakkerij van der
Wcrff op Gasthuisplein en m Noord,
A Mok & Zn., Vishandel Schut, de
brood- en bankilbakkt rijen E
Paap, J Huligirs en H J Stuurman,
bloemenmaga/ijn Erica. Bri l lenhuis
Looman en Papilion, (hal l i 10) U
ziel, wal mei overle-g en goede w i l
kan worden birukl Naar ik
vernam, beschikt hit comité on-
dankb de grote u i tgaven nog over
een reservebidrag en moil lu-t niet
uitgesloten worden geacht dat men
bij de f ies tv ier ing rondom „Zand
voort 150 jaar badplaats" /ich
opnieuw actief /al betonen En
la t in we mi met nie-er spn k i n o v i r
een doje Zandvoorlse Middenstand,
die nergens voor (e porren is Uil
tegendei l is door cli /e geslaagde
Kerslelalagewedstrijd toch w i l be
we/en

Oud-raadsüd overleden
Woensdag l februari jl is onder
grote belangstelling het oud raadslid
Dirk van Duijn gecremeerd, die op
27 januar i jl in de ClarasticlUing
was overleden Gedurende de
periode 1959 1970 luell Dirl van
Duijn in de fractie van de Partij van
de Arbeid in de gemeenteraad de
belangen van / i jn geboortiplaats
gcdic-id HIJ dud dit op de IK m
eigene, ingetogin wij/c, daarbij
steeds een holdir inzicht tonend in
de gemeenteli jke probkmen Dertig
jaar lang was h i j ook mid ib i s tuurs
lid van de w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g
„Tendracht m uKt macht" Te
zijner nagedachtenis werd m de
gemeenleraaclsM rgadcring vnn clms
dag 31 januar i voor de a f w e r k i n g
van de agenda i n k i l e ogmbhkken
stille in achl genomen Wij /uilen
ons Dirk van Duijn bl i jun her
inneren als een man mi l har t i n /u l
aan Zandvoort gehecht die /ich
allijd en overal voorde belangen van
zijn woonplaats in/elte

Jeugd EHBO
Namens de a f d e l i n g Zandvoort van
het Nederlandse Rode Knus lu bhen
mejuf f rouw U Bosman in ck lu i r
A Lossvongo v v i i k h e l g i l u i ^ s i l i r t f t
Jeugd L H B O mei bijbi hoiuid
insigne u i t g e r u k t aan di v o l g e n d e
g i d s e n e n v e rXe'nners v a n d e
Ziindvoorlse' p i d v i n d e rs (s lers ) die
een cursus ove r de eersl t hè ginse Ie n
der I. H Iï O en k impl iv j;ie ne
v o l g d e n A n i l a Bar t lu iK Mark
Ulu i j s R i t l i n . i vnn D.rni M u i d l i
van D i m M n t i n o van D mi Marco
I v i r a a r s N i e o l n n K i e v v i i t , Lrnsl
van d< r K l i u i v , .lolin van der
Klaanvv Sandia Ke>k, Le ida Kopi r,
Toni Kiaan I K Kramer , Marl v.
Kramt r , l'aul K u i t e r Amla Vossen
en Miranda Ve>ssi'ii De eursus we rel
ge Ie iel eloor de damt s A /onneve lel
van de kolonni' Zandvoort en V.
Du hè n. kuis te r van de gidsen
Alk m lal van har te g e l u k g e w e n s t '

Lou Koper uit raad
In diezelfde bovengenoemde raads-
vergadering heeft het raadslid Lou
Koper - voor velen geheel onver-
wacht • zijn raads'idmaatschap, vier
maanden voor het officieel ver-
strijken van de ambtslermijn,
opgc/cgd HIJ kon zich mei meer
mei de gang van zaken m Zandvoorl
verenigen en bleek ook in de

.gemeenteraad bijzonder teleurge-
steld Persoonlijk belreur ik dil
besluit, want hoe men ook over /ijn
standpunten mocht denken, hi j was
een eerlijk en Irouw raadslid, die
/ekcr geen blad v oor de mond nam
Uil persoonlijke gesprekken, die ik
meerdere malen met hem had, heb
ik alti jd de indruk gekregen, dat hi j
/ i jn raadslidmaatschap heel erg
ambieerde, misschien omdat hij er
teveel ver t rouwen m had, is hij
thans, tot dit besluit genomen
Jammer, maar we moeten het
aanvaarden Zijn opvolger is Dick
Ge rnlse een bekend woordvoerder
voor de bewoners van „Nieuw
Unicum" in welke revalidatie-
eentium hi j gehuisvest is Ook met
heb ik nrerderc malen een gesprek
gehad en ik kan u ver/ekeren hij
kan z'n mondje roeren
Rust keerde weer

Na een ge/elhg en vr i j druk
weekeinde, dat de winterse rust op
w e l d a d i g e vvij/e doorbrak door
gepasl i n mei al Ie uitgelaten
carnavals jolijt, is de rust m de
Zandvoorlsc contreien voorlopig
weergekeerd Wegens /ickte kon ik
liet helaas pi-rsoonlijk niet mee
maken Ik lub het dus van „horen
/igfien" en van veel kanten
ve rnomen , dat dit carnaval in vele
op/icliten geslaagd mag worden
genoemd met als hoogtepunten de
feestvreugde in Soueleil .Duvster
ghast" en de slotvionng in ,,Nieuw
Unicum" maandagavond jl De
organisatoren hebben /ich overal
dapper g e w e e r d l>n pluspunt vond
m e n over hel algemeen dal di t jaar
ele f e e s t v i e r m g o v e r alle daarvooi in
aanmerking komende etabihsse-
nii nle n was ve rdee ld Men kon
o v e r a l tere chl en het was overal
ge /e HIK l'e rsoonlijk meen ik .da ld i l
vexir de toikomst de aaniuwi/en
weg is om h e t carnaval Ie vie 're n nl
leul , in jol i j t over de geluk' knie.
Onge t v v i j k l d /al men daar lering uit
hebbe n getmkkt n i'n e • het volgend
jaar danig reke umi; mee houdt n

K Sr.

Kabelloods
Uit de archieven van het eerste uur
blijkt, dat sportleraar Fekke Boukes
als imlialiefnemcr Ie boek slaal Hij
kreeg in 1964 contact met de eigenaar
van de Kabelloods aan de Van
Lennepweg, wijlen de heer Sindram.
Die wilde zijn massieve gebouw 9
maanden per jaar gratis voor de sport
beschikbaar stellen, als hi j het
gedurende de 3 zomermaanden mochl
verpachlen als horeca bedrijf. „Een
geweldige man, die Sindram", aldus
Boukes, „Met enorme ideeën ten
gunste van Zandvoort. Maar het plan
werd door de gemeente verworpen.

Men wilde de bal zelf kopen Er werd
een of andere schemerige reden voor
de weigering gegeven, /oicts dal de
bewoners van de camping lasl van de
herrie /ouden hebben. Als jo dan weet,
dat de muren van de kabclloods
minstens een meter dik /ijn, nou ja,
het feest ging in ieder geval niet door.
Wel /ei de toenmalige burgemeester
Van Fcnema „Bouw dan maar een
nieuwe sporlhal" Dal was eigenli jk de
eersle aanzet voor de huidige sport-
hal."

Met raad op stap

kwam rond. De gemeente verstrekte
ons een lening en wilde garant staan
voor een eventueel oxploitalie-tekort.
De bouw startte m september 1967 en
nog geen halfjaar later werden de
eerste wedstrijden in onze hal '.
gespeeld De accommodatie kreeg de
naam van Henk Pellikaan, oud-voet-
balmternational en ontwerper/bou-
wer van dit type sporthallen. Het
bestuur bestaat nu uit J S Brandse,
M J Merhorst, W. v. Dam, J Brugman,
J Hoogendoorn, J Attema, A J. v.d.
Moolen en K.C v d Mijc".

Evenementen
De man, die de hal, waar inmiddels
zo'n miljoen sportmensen over de
drempel zijn gegaan, nu tien jaaronder
beheer heeft, schudtdataen feitcnlos-
jes u i t z'n mouw. Ook met een
respeclabele lijst lop-evcnementcn,
die dank zij de Pellikaan naar
Zandvoort kwamen, heeft hij geen
enkele moeite. „Wc hadden hier
eredivisie-wedstrijden basketbal van
de Lions en een interland Nederland-
Tsjecho Slovakije, erediv isie volleybal,
handbal met Zwitserland, Zweedse en
Duitse teams, tweemaal een interland
badminton Nederland-Schotland, Ko-
nmkrijksspelen Judo en de Olympi-
sche turnploeg. Om maar een paar
toppers te noemen Overigens zijn de
wedstrijden en de wekelijkse trammgs-
avonden van de plaatselijke verenigm-
gcn natuurl i jk even belangrijk. Jam-
mcr, dat er nog steeds een wach tlijst is,
dal we nog sleeds mei aan alle
aanvragen kunnen voldoen. Laten we
hopen, dat er spoedig nog meer
ovcrdekle sportaccommodaties in
Zandvoort komen voor gezonde
onlspanning, zowel in recreatieve zin
als m de wcdslrijdsporl "

„Hel begon allemaal in oklober
1965", weet Oor Kon er HOR „Boukes
en ik ontmoetten elkaar en later
kwamen Henk Abma,ele'stijdsvoomt-
ler van de tennisclub en Ceis van
Limbeek, secretaris van de handbal-
veremigmg, er nog bij. We /ijn er loen
hard tegenaan gegaan Hetgemeentc-
btsluur zag hel nog mei /o /i l ten,
maar er kwam toch een Stichtmgbe-
sluur, beslaande uil genoemd vier ta l ,
aangevuld mei vvelhouder Lindeman
en raadslid AUeina Er waren veel
problemen en de voorbereidingen
hebben /o'n Ivvee jaar gekost. Er werd
een hms-aan-huiscollecte gehouden,
die slechts f9300,-- opbracht, er
werden sporthallen in het hele land
bekeken, er waren vee l besprekingen
met de ge meente en we l i e p e n de deur
plat bi j het minister , de provincie en
de N S F om subsidie We / i jn / t l f s
een dag met de gehele gemeente raid
op stap geweest om sporthallen te?
bekijken. Het werd u i t i i n d e l i j k ei n
Pellikaan-hal, vooral omdat die het
goedkoopste was, want we mochten
met boven de v i e r ton ui tkomen."

Korver vergeet er bij te v e r t e l l e n , dat
hi j het l eeuwcdee l van de lul werk
voor /ijn rekening nam en dag m dal
uil op pad was. HIJ bestond hc t /e l f s
om vijf maanden v o o r h i j m dienslvan
de Stichting /ou komen ontslag bij
/ijn vorige werkgever te nemen.
On/e opmerking daaromtrent w u i f t
Korver weg. „In ieder g e v a l , de zaak

Zuid-Afrika-actie
op Raadhuisplein
ZANDVOORT Amnesty Interna-
twnal voerl Ihans een internationale
Zuid-Afrika actie onder het motlo
„Zuid-Afnka Blank en Zwart voor de
wet ongelijk" Aan deze actie is in
Nederland o a een petitie verbonden,
welke t / t zal worden aangeboden
aan de Zuid Afrikaanse ambassade in
Den Haag Op zaterdag 11 februari u.s.
staalde werkgroep Zandvoorl mei een
stand op hel Raadhuisplcm, waarbij
naast de Algemene Informatie de
b e v o l k i n g de gelegenheid zal worden
geboden de/e petitie mede te
oneiertekencn

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102.

ZANDVOORT
Tel 02507-4565
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MAAR: WHISKY
JOHNNIE
WALKER
red label

Volgens oud Duits recept bereid
Alleen maar verwarmen,

vooral niet koken en
U hebt een heerlijke drank
aarbij U zich welzultvoeler

IN ONZE
WÜN-AIDELINGEN :̂
ALLE FRANSE WIJNEN VANAF 5 gulden:

(SLIJTERIJEN van het DIRK VAN DEN BROEK-concern)

AMSTERDAM: Pltin «045 m. 3 ISlotrrmMrl;
Martini vin Gell«nitr»«t 47 (winkftcintrum Oldorpl;
Winkelcentrum DtlflindpUin 182 (OvcnoomMveld);
Kiuetenitratt 170 IQuitenveJdm);
Ltmbcrtui Ziflplein 3 tGeuitnveld);
Bol en Lommcreeq 1 lbi| de H»*rl«mm*rw«g);
Li|nb4*nigracht 33 (Jordain)j
Stoterkide 124 (bij d< Z

13 (Noord);
Motorkjdfl 10 (Noord, bij d« MeeinwenUin).

ZWANENBUHG/HALFWEG: Otnntnlun 17.
2ANOVOORT: Butg

PAPENDRECHT: Bced>rod«plein 6.
SCHIEDAM: 'l Gn»el»nd>«wes916.
ROTTERDAM: Mjlhtnoiitrwn 21.
ROTTERDAM: G.J. Muld.ntn.t 12.
OVERSCHIE: Burg. Bjuminnliin 115-117
HARDINXVELD/GIESSENDAM:
Ofinjeitrail/AUxandmUMt.

en nu OOR t

aanbiedingen geldig t/m 23 februari

KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 11 a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

De uitverkoop is voorbij!

We hebben nu al veel nieuws binnen.
Komt u eens langs.

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 - TEL. 78 78

Te koopaangeb.:

FIAT 128
Luxe stationcar, mod. 1975,
kent. dec. 1974. Kleur geel

met zwart kunstleor.
Techn. en carr. M.L. (in
perfecte staat) mat, KNAC-

, .rapporten.
Van Ie eigenaar.

Unieke prijs f 4750,-
Zi«n Is kopen!!!

Tel. 02507-4034.

Mobil
SELF SERVICE STATION
ZANDVOORT

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66,

privé 02507 -61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Auto-en
. huissleutels
Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGEBV
Haltestraat18,

telefoon 02S07-4499.

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste er) beste
sortering vindt u op dé

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

t
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging. '• .' . ' - ' :

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

^

Wicht, even
irinbril
afzetten
Tja, hoeveel mensen
hebben dat niet?
Dat het lezen een stuk

moeilijker wordt
maar 'n leesbril

< ; |\toch eigenlijk te
UI j lastig is vanwege

't steeds maar
op- en afzetten.

Kent u dat probleem?
Gelukkig voor u bestaat er

Varilux. Een glas waarmee u moeiteloos kunt
zien op elke afstand, 'n Esthetisch glas.
Jeugdig door 't ontbreken
van halve maantjes.Egaal
glas dus, dat heel gelei-
delijk overgaat van lees-
sterkte naar verte- sterkte.

Natuurlijk hebben wij
Varilux.
En de apparatuur om 't je
perfekt voor u te plaat- /|
sen in uw favoriete
montuur.Vraag naar
dit meest doordach-,
te korrektieglas.
't Begin van heel ^V
komfortabel brildragen _
zonder dat hinderlijke op- en afzetten.

t meest
doondachte korrektieglas.

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.

Grote Krocht 20a, telefoon 4395.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

Een naaimachine speciaal voor
de lichamelijk gehandicapte vrouw.

Hiermede kunt u kennismaken bij:
Het naaimachinebedrijf

JAN GEYLVOET Jr.
Haarlem, Doelstraat 35, tel. 023-311712.

Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN
GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS-VANAF ƒ 15,-
'LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547

Verwen u eens met
een mooie

azalea
(eigen kweek)

Tevens een grote kol-
lektie groene en

bloeiende kamer-
planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

Kwekerij
De Notedop

Zandvoortsolann 183.
naast inganeg

Boeckaniersnest.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RBTMAIM
RclnwardtstrBat20-Tel.02507-43 65

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3

is gesloten
t/m eind
februari.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

DE SIMCA1100
WINTEROCCASION.

Uit de ,hele voorraad occasions
hebben wij. u w Chrysler/Simca dealer,
de beste Simca's 1100 geselecteerd.

Wij hebben ze voorzien van
5 nieuwe banden en allerlei acces-
soires als vloermatten en stoel-
hoezen. Zodat ze echt weer als

nieuw zijn. De Simca 1100
Winteroccasion.

Het beste van het
beste uit het toch al

voordelige Occasion Centrum van
uw Chrysler/Simca dealer.
Kom eens langs.

En doe het snel. Want zo'n
buitenkans wil iedereen wel.

^
De beste 1100 van de voorraad
inclusief:
• autoradio AM/' FM •mistlampen
• bekledingshoezen • vloermatten.
• nieuwe accu • en 5 nieuwe banden.

NU IN HET VOORDELIGE OCCASION CENTRUM VAN UW
CHRYSLER SIMCA DEALER. KOM SNEL LANGS.

Autobedrijf

VRK 78002

Pakveldstraat 21', Tel. 02507-2345
Zandvoort
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Carnavalsgasten in „Duysterghast". Optreden van de „Metronettes" in de Krocht.

„Commentaar overbodig"

Miss Zomersproet.

Zeepiraat. Elf j aar
carnava

Scharre
Een der praalwagens Leut bij de Noorderlingen.

Jeugdige overmoed bij Jeugdprinsen.
iSCHARREGAT - Met bijzonder
veel plezier zullen alle deel- Toeschouwers op het Raadhuisplein,
nemers aan dit elfde carnaval van
de afgelopen dagen terugdenken.
Zowel in Gebouw „De Krocht"
waar de Noorderlingen actief
waren, als in Sociëteit „Duyster-
ghast" en de diverse „kroegen"
werd op uitbundige wijze dit
feest gevierd. Natuurlijk werden
er diverse „ere-kruizen- van
verdiensten" uitgereikt door de
Prinsen. In „Duysterghast" wer-
den de rnedewerkers van het
Leger des Heils onderscheiden,
terwijl hier behalve de „echte"
heilsoldaten ook nog tien leden
van de sociëteit actief waren met
de collectebus. Om twaalf uur
middernacht werden de bussen
geleegd en de inhoud geteld. Dit
bedrag werd door de sociëteit
verdubbeld en ook de Autoclub
schonk honderd p,ulden. Het
resultaat was dat de Heilsoldaten
met ruim zevenhonderd gulden
naar huis gingen. Extra aandacht
verdiende het „bruidspaar" Ma
Mi Dell en Li Po Kan (Hans
Visser en Hans Bossink) die
apetrots waren met de eerste
prijs, drie dagen Parijs.
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UWENS SPAR VERSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

Vleeswaren Vers vlees Groente en fruit Zuivel Weekend voordeel

PARIJSE BOTERHAM-
WORST, 100 gram ...

CASSELER RIB,
100 gram

GEGRILLDE
ACHTERHAM.

Kilo MAGERE
RUNDERLAPPEN .

Tweede halve prijs

Fijne RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERGEHAKT
500 gram

12,45

6,45
4,45

De hele week
500 gram RODEKOOL

500 gram ZUURKOOL.

WITLOF 500 gram...

S kilo AARDAPPELEN

SLA met tomaat en ui.

0,29
0,29
0,98
0,98
0,98

ROOMBOTER250gram ....

BAK en BRAAD 0,92 uoor..
Vaste lage prijs
BLUE BAND

HALFVOLLE MELK.

1,79
0,69
Of59
0,79

Liter fles COLA en UP...

Koffer WITTE REUS ....

PEUTER PYJAMA van
14,50 dhr. kleuren nu .... B g

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancïa-service
Autobianchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

KU1JPER KOELMEUBELEN
MIJDRECHT

Wie wil er bij ons komen werken?
' ' Door de steeds grotere vraag naar onze

kwalitehsprodukten hebben wij meer
medewerkers nodig.

Welke

timmerman/vrouw en/of
meubelmaker/ster

wil bij ons komen. Goed loon, prettige
- werkkring en werkomstandigheden.
De afstand behoeft geen bezwaar te zijn,

u krijgt autokostenvergoeding of wij zorgen
. voor uw vervoer.

Gaarne uw reaktie per briefkaart of
. telefonisch op nummer 02979-1920/5153,

na 18.00 uur 02946-1647.

Kuijper Koelmeubelen
1 " • Energieweg 50

' Mijdrecht

)E GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER '

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

tSAUTQEm
Service binnen 24 uur,
voorriikosten f 7,50.
Gen. Cronjôstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

Wij prijzen veel meor wat geprezen wordt, dan
wat prijzenswaardig is.

J. de la Bruyère
11645-1696)

HORLOGERiE C. WAANING
HETKLOKKENHUISMETPIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
Vorkoopt uitsluitend uurwerken, dia geprezen
worden omdat ze prijzenswaardig zijn.
Het zijn precisio-uurwerken waarop u altijd ver-
trouwen kunt.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling mat

elektronische apparatuur.

SHELL STATION
„DUINZICHT"

Dr. C. A. Gerkestraat 80 en „Boulevard" '
Barnaard.

HET ADRES voor olie-
verversen, doorsmeren, onder-
houdsbeurten, banden, akku's
etc.
Denkt u om een gratis wegenkaart
Nederland, op bon 3 vanaf a.s. zaterdag?

P. Timifier

Drakacel kinder-
matrassen
120x60 f 55,- '

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 77S1,

Zandwoort.

2 véren-
kussens

f 25,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23.
telefoon 7751,

Zandvoort.

Flexa introduceert
een unieke nieuwe kleurkollektie
meteen kwaliteit zonder weerga.
U kn.">t de kleuren en w ij rmikeii /e voor u op
on/e kleurenmeiiiim.icliine.
l".n u «ui vv.mden. deuren en ko/ijnen in
Jc/cIfJc Uvur uittOLTcn? IXil l;m! Al on/e
He\a verfproduklen - in hooügbnsof >;itin.
in muurverf of Mruetiiurvcrf - /.ijn in precies
de/elfde kleuren le\crruur.

Eerst Flexazien,
dan ver ven!

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil - financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV -1JMUIDJEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Antieke

Oude bureaus
AirHek Boetiek Hoo$endoorn

Zijdstraat 63-65
telefoon 02977-24429

Aalsmeer

Supervoordeel

BEELDJES
van 12,00 nu .. 6,00

69,50
Ancoru

GROTE KROCHT 3-5-7
Tel. 02507-29 74

BUITEN-
LANTAARNS
weerbestendig ...

Vcrkrijchiuirbij:

FA. KEUR EN ZOON
VERF - GLAS • SCHILDERWERKEN

Winkelverkoop: Paradijaweg 2-
Zandvoort - Tel. 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089.

Besch. dame
65 jaar, m. auto,

zoekt contact met
intelligente heer,

70+, Zandvoort of
omg.

Br, ond. nr. Z281,
bur, v. d. blad.

JAZZ BALLET
iedere maandag 19.00,20.00 en 21.00 uur

in 't Stekkie, Fahrenheitstraat 7,

Grote sortering

DISCO MEUBELS
v.a. 89,-

eiken en modern

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Wij (2 jonge vrouwen)
wonen al enige jaren in
Zandvoort. Doorom-
stondlghedon moeten wij
onze huidige woonruimte
spoedig verlaten. Graag
blijven we In Zandvoort.
Heeft u misschien

WOONRUIMTE
voor één van ons. of voor
alle twee, met keuken en
douche?
Tel. 02507-4447.

TV gezien?
Subtral gezien?
Verkrijgbaar bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mey)
Haltesttaat 65, Zandvoort,
telefoon 2050.

PS Maak blij met bloemen! "

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tol. 3796.

Massief eiken
huis- en salon-

tafels
in elk gewenst model.
Wij maken ie voor u.

flct
Aléen

Schagehelstraat 27.
Haarlem,

telefoon 023-227019.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

WOIMINGRUIL
Aangeb. in Haarlem (omg. Amsterdamse

Buurt) bovenwoning.
Ind.: huiskamer, woon-eetkeuken,

3 slaapkamers, douche, balcon, kabel-tv.
Huur f 135,- per maand.

Gevraagd: Zandvoort. Liefst gemeente-
woning (geen flat). Tel. 023-341879.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Voor de dagelijkse leiding van mijn bóutique
in Zandvoort zoek ik op korte termijn

een modebewuste
jonge vrouw

in de leeftijd van 20-30 jaar.
Bel direct

ANITA WOUTERS
(05100-30963) voor het maken van een

afspraak.

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

Verkoop van

VERF
GLAS

BEHANG
SCHILDERSHAL

C. J. Paap
Hofdijkstraat 24 - Zandvoort

tel. 02507-2206
(nabij ons zwembad)

In dit "bkd wordt wi alle? besc
't lede ëpïe$eïya,n tdagdijfö leven.
Boer? die zijn 'been breefct
en rgaa^ die zrjn vriend steekt
wie ieb flam
en wat weg heeft gegeven.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT-
WONING. ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETEHUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
..NOOHD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

aranka modes miniclube<xA|

x Inl. en aanmelding A
\ bel 02507-3624 (Hanna Weiss) of 1
V 023-330905 (Torn Meijer). Y

Gevraagd ter
assistentie een
jonge leerling

GLASZETTER

Fa. KEUR & ZN.
Paradljsweg 20,

Zandvoort.
telefoon 02507-5602. na

18.00 uur 02507-6089.

Dubbele
doorgestikte
Ubica matras
80x190 - f 98.-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751.

Zandvoort.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN

gezien hebt. wam door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig m
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zij Jstraat 65.
Aalsmeer.

' tel. 02977-24429.

Aranka Modes is verhuisd van Kerkstraat 22 galerij naar "
Kerkstraat 19 parterre.

Tevens openen wij op dit adres onze nieuwe kinderboetiek
Mini Club.

Ter gelegenheid hiervan houden wij voor iedereen op donderdag-
vrijdag en zaterdag (9-10-11 februari)

OPEN HOUSE.
Graag willen wij u met een kopje koffie of drankje in onze nieuwe zaak

i verwelkomen.

Voor iedere klant van Aranka Modes hebben wij een leuke attentie
en voor de kinderen van Mini Club is er een grabbelton, i.

Betty en Leo Steegman

GARAGE
te huur

Van Galenstraat
f 70.-per maand.
Telefoon02507-6340.

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023-280490
Binnenweg 73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

Groentenzaden,
zaaigrond,
zaaikisten,
jiffy pots
en dergelijke.

Kweker! P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

VOOR UW PRIVÉ-.
VERENIGINGS- EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F.M.v. Deursen

'Schoolstraat, tol, 2507

Grote sortering rijwielen
tour-sport-trim-

racefietsen
o.a. Gazelle - Union • Raleigh - Sparta •

Peugeot - Motobecane
Nieuw: Koga Miyata race

TWEEWIELERBEDRIJF

mm
22 samonwei-KendB
fietsenmakers in n.h.

Haltestraat 18,
Zandvoort,
tel. 4499.

Voor een lekker en goedkoop
stuk kaas

blijft de kaashoek de baas
Hele kilo JONGE GOUDSE KAAS /

Hele kilo OUDE BROKKELKAAS

10 LEKKERE VERSE GROTE EIEREN

500 gram BOERENBOTER.

t**B^f\9

2 IQ7 D «J

4,50
TOT ZIENS BIJ

TEL. 5000, HALTESTRAAT 38.



TAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 9 FEBRUAR11978 PAGINA 7

sing tussen K.N.V.B.-leden en recreanten

neemt
-toernooi over

: MVJD VOORT • Het jaarlijkse zaalvoetbal-toernooi van Sporting Club Zandvoort - sinds de start in 1971 uitgegroeid tot
] it grootste in Nederland voortaan worden georganiseerd door de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen. Dat nogal
i) tticnbarcnde nieuws vertelt Sporting-voorzittcr Dirk v.d. Nulf t . „Ja, dat zit zo. Sporting Club Zandvoort is een
O pnisatie, die gelegenheid geeft tot het beoefenen van puur recreatieve sport. In de twaalf jaar van ons bestaan zijn er al
ji-el wat activiteiten van de grond gekomen. Daarbij hebben we altijd het principe gehanteerd, dat een bepaalde groep op
sport, die te veel naar de wedstrijd-idee ging rieken, op eigen benen kwam te staan. Die werd wat je noemt afgestoten. Zo
jsjjn o.a. de basketballvereniging Lions, de volleyballers van Sporting-O.S.S. en de badmintonclub Lotus uit onze
organisatie voortgekomen. En nu, na zeven jaar, vinden we, dat het zaalvoetbal-toernooi te professioneel wordten beter
iiior een voetbalvereniging kan worden georganiseerd."

,Üit v-d.' Hulft's betoog blijkt verder,
ji :it er nog een reden was om het
jopulaire toernooi, hot meest om-
«ingri jke sport-evcncmcnl dat Zand-
Moort kent, over te hevelen naar een
jpecifieke voctbal-organisatie. „De
K-N.V.B. kwam onlangs het nieuwe
reglementen, die bepaalden, dat bij de
|>ond aan gesloten spelers niet meer
ïhochten deelnemen aan zogenaamde
j'Jwilde" toernooien. Zo betitelt men
focrnooien, die door niet bij de
'K.N.V.B. aangesloten verenigingen
lirorden georganiseerd er\ waaraan ook
jnict-bondsleden deelnemen. En dat
jWas nu net een van de charmes van ons
[evenement, dat er 'spontaan teams
'werden gevormd door allerlei bedrij-
l^cn, instellingen en clubs, zoals
'horeca- en autobedrijven, banken,
'(politie, raadhuis, publieke werken,
casino en wat al niet. Het was altijd
tijzonder gezellig. De laatste jaren was
het aantal teams uitgegroeid tot
4'certig en ook de publieke belangstel-
•Jing toonde aan, dat het gebeuren in
i$?en behoefte voorzag. Maar zoals

gezegd, de opzet moest worden
gewijzigd. Met veel moeite hadden \ve
waarschijnlijk wel dispensatie kunnon
krijgen, maar mede op grond van het
feit, dat het geheel niet meer zo paste
in het ludieke bestek van de Sporting
Club, hebben \vc daar maar van
afgezien. Wij organiren nu alleen nog
een tocrnooitje voor teams, die
bestaan uit z.g. recreanten, niet bij de
K. N.V.B, aangesloten spelers dus."
Dirk v.d. Nulft stelt, dat er diverse
clubs klaarstonden om het toernooi
over te nemen. „Het is natuurlijk een
evenement, waarmee een vereniging
die het goed organiseert, veel eer kan
inleggen. Dat we het aan Zandvoort-
mecuwen hebben toegespeeld komt
omdat men daar de nodige mankracht
voor de uitgebreide organisatie voor-
handen heeft. En verder omdat we
met de Zandvoortmeeuwen-kader
goede contacten hebben. Uiteraard
zullen we voorlopig onze in de
afgelopen jaren vergaarde know-how
inbrengen n de nieuw organisatoren
met raad en daad terzijde staan. Het

belangrijkste vinden wij, dat het
toernooi voor Zandvoort behouden
blijft."
De nieuwe opzet blijkt geen negatieve
invloed te hebben op de interesse bij

de teams. „Integendeel", aldus de
Sporting-voomtter. „Voor het Zand-
voortmeeuwcn-toernooi lu'bbcn maar
liefst 48 teams ingeschreven, voor ons
toernooi tje 8 teams. Een en ander
impliceert, dat er een kleine 700
zaalvoctbaliers binnen de lijnen van
Sporthal Pcllikaan komen c-n dat er
meer dan 200 wedstrijden moeten
worden afgewerkt. Er kan pas in april
worden gestart en het festijn moet
begin juni, voor de Wereldkampioen-
schappen voetbal op de televisie
komen, zijn afgerond. Maar dat zal
allemaal wel lukken."

ZANDVOORT - Enkele films uit de
Film-Inn keuze zijn niet op de voor
vertoning geplande data beschikbaar.
Daarom zullen de „Film Inners" het
programma voor de komende maand
corrigeren en opnieuw gaan samenstol-
len. Geen man overboord maar in
afwachting van een nieuw programma

!MKT GEEN ZOMER

Maar toch! Verheugende zomer-aktiviteiten op een winters strand.

KAAS- EN WIJNSPECIALISTEN
| JONGE GOUDSE
KAAS *3
500 gram <u»r t
SELDERIE
SALADE <|
150 gram S g >

10 VERSE °%
SCHARRELEIEREN fi-f

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelsfraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

is het even behelpen. Op vrijdag 17
februari en zaterdag 18 februari
kunnen liefhebbers weer terecht in de
openbare bibliotheek, Prinsesscweg
34; waar de film „The Romantic
English Woman" van regisseur Joseph
losey zal worden gedraaid. Een korte
inhoud van de film: Man en vrouw
leven ogenschijnlijk zeer tevreden en
hebben ook geen enkele aanwijsbare
reden om hun bestaan op enigerlei
wijze te veranderen. Totdat de vrouw
zich realiseert dat ze een bepaald, niet
te definiëren gevoel, moet volgen en
uitbreekt om haar verwarde geest voor
zichzelf te kunnen verklaren. Ze gaat
op reis naar Badcn-Baden haar
echtgenoot, die achterblijft, heeft
voortdurend een gedachte: zijn
vrouw, vrij, zal zich zonder meer
overgeven aan een andere man.

Inderdaad ontmoet zij na enige tijd
een dichter in Baden-Baden. Hieruit
volgt een stormachtige romance
waarin de vrouw zich volkomen
gelukkig waant, tothet moment komt
waarin ze zich realiseert dat alles toch
zijn objectiviteit nodig heeft en zij
terugkeert naar haar echtgenoot. Deze
is op-dat moment bezig met een
filmscenario waarin de situatie van
zijn vrouw zonder dat hij het weet, (of
wel? ) wordt verfilmd. Als daarbij dan
ook nog plotseling de vriend uit
Baden-Baden komt opdagen nodigt de
man, niet wetende wat de gevolgen
zijn, hem uit voor een logeerpartij. De
man observeert de vriend en vraagt
hem de rol van minnaar te spelen. De
vrouw, het lijdt geen twijfel, speelt
hierin haar eigen rol. Door zijn verhaal
drijft de man zijn vrouw steeds meer
naar de hunkerende minnaar. Totdat
ze er vandoor gaan. Als tenslotte blijkt
dat de minnaar een hcrione-koerieris,
die zich ook nog bezig houdt met het
versieren van gefortuneerde oude
dames ontdekt de vrouw zichzelf. Het
gevolg is dat' de minnaar haar
echtgenoot belt om haar te komen
halen.

VOETBAL
Zand voo rmceu wen.
Zaterdag 4 februari 1978:
Zandv.m. 1-Hillegom l 7-1
B.Jun.: R.C.H. 1-Zandv.m.l 1-1.
C-Jun.: Zandv.m. 1-H.F.C. l 3-0
R.C.H. 2-Zandv.m. 2 1-0

gest.
Hoofddorp 6-Zandv.m. 4 2-3
Hoofddorp 6-Zandv.m. 4 2-3
T.Z.B. 2-Zandv.m. 5 2-5
A-Pup.: Zandv.m. 2-R.C.H. 2 1-4
Geel Wit 5-'Zandv.m. 3 1-6
R.C.H. 7-Ziindv.m. 5 0-2
Zandv.m. 6-Hoofddorp 6 1-0
I5-Pup.: Geel Wit 1-Zandv.m. l 0-2
Zandv.m. 2-D.C.O. 2 3-3

Zondag 5 februari 1978:
Zand.v. 2-A.D.O.'203 ' 2-0
De overige wedstrijden gingen wegens
afgclasting niet door.

programma
Zaterdag 11 februari 1978:
16.Kinlieiml-Zandv.ml 14.30 u.
B. Junioren:
89. Zand.m. 1-Haarlcm l 14.00 u.
126. Kcnn.land 2-Zandv.m. 2 14.00 u.
C-Junioren:
170. Beverwijk 1-Zandv.m. l 14.00 u.
190. Zandv.m. 2-D.C.O. 2 14.00 u.
206. Zandv.m. 3-D.C.O.4 14.00u.
230. Zandv.m. 4-Hoofddorp 612.00 u.
251. Zandv.m. 5-T.Z.B. 2 12.00u.
A-Pupillen:
392. Zandv.m. 1-Waterloo l 11.00 u.
299. D.C.0.2-Zandv.m. 2 11.00 u.
417. Zandv.m. 3-TYBB5 11.00 u.
421. Zandv.m. 4-D.C.0.6 10.00 u.
428. Zandv.m. 5-D.C.O. 8 lO.OOu.
429. Hoofddorp 6-Zandv.m. 611.00u.
B. Pupillen:
433. Zandv.m. I-Schalkwijk 111.00 u..
444. D.S.K. 2-Zandv.m. 2 12.00 u.
461. H.B.C.4-Zandv.m.4 11.00 u.
465. Ripperda 3-Zandv.m. 5 ll.OQu

Zondag 12 februari 1978:
Vriendschappelijk:
Zandv.m. 1-S.D.W. l
Kompetitie:
V.S.V. 2-Zandv.m. 2
(resterende 31 min., stand 1-0).
30. R.C.H. 3-Zandv.m. 3 12.00 u.
36. Zandv.m.4-Kennemers 4
128. Tcrrasv. 6-Zandv.m. 6
137. Geel Wit 7-Zandv.m. 7
148. Bl'daal 8-Zandv.m. 8
154. Zandv.m. 9-D.S.S. 9
205. Zandv.m. 10-Sp.woude 119.4 5 u.
217. Zandv.m. 11-Schalkwijk 129.45 u.
A-Junioren:
299. Zandv.m. 1-V.S.V. l 12.00u.

14.00 u.

u.

9.45u.
9.30 u.
9.4 5 u.
9.45 u.

12.00 u.

Weekenddiensten
Arston: Huisartenpraktijk Bouman,
Mol, Riddcrbos.
Arts: K.N. Riddcrbos, Emmawag 5,
tel. 2633. Verdere inlichtingen om-
trcnt de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen: Andcrson, tel. 2058;
Drenth, tel. 3355; Flieringa, tel. 2181;
Zwerver, tel. 2499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. E. Poldervaart-
Spaans, Distelslraat 21, Nieuw Ven-
nep, tol. 02526-64 95.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.I5.A. Mulder, tel. 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-2433-10. Wcek-
einde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, tel. 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7641.
Politie: te). 3043.
Brandweer: tel. 2000.
Taxi: tel. 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 3459

' (b.g.g. 023-320899 of 320464).

Programma
Sportavond
SPORTAVOND 10 februari 1978 ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan.
20.00 uur: Basketbal tussen de
herenjunioren onderling van The
Lions.
20.20 uur: Badminton tussen de jeugd
van B.C. Lotus en senioren recreatie-
spelers van Sporting Club Zandvoort.
20.40 uur: Volleybal tussen de heren
onderling van Sporting/O.S.S.
21.00 uur: Tennis, een enkelspel
tussen de heren W. Brandse en D.
Wiersma, spelers van het Ie team van
Tennisclub Zandvoort.
21.20 uur: Zaalhandbal tussen de
damesjunioron onderling van Zand-
voortmeeuwen.
21.40 uur: Zaalvoetbal tussen de
zaalvoetbalteatns van Rinko en Nihot.
22.00 uur: Einde, na een korte pauze
is er gelegenheid in het restaurant van
de Sporthal de receptie te bezoeken.

Bridgeclub

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - Voor de komende
weekzien de waterstanden er als volgt
uit:
Donderdag 9 februari 4.29-16.41 uur;
vrijdag 10 februari 5.10-17.25 uur;
zaterdag 11 februari 5.54-18.10 uur;
zondag 12 februari 6.39-18.58 uur;
maandag 13 februari 7.22-19.39 uur;
dinsdag 14 februari 8.02-20.22 uur;
woensdag 15 februari 8.51-21.22uur;
donderdag 16 februari 9.53-22.29
uur.

ZANDVOORT - Stand na de derde
wedstrijd, derde competitie der
Zandvoortse Bridgeclub.
A-lijn: 1. fam. Heidoorn 165.48
procent; 2. Mevr. Stocker/hr. Roelfse-
ma 163.21 procent.
B-lijn: 1. dames Keur/Schutte 160.42
procent; 2. dames Dear/Hagen 159.93
procent.
C-lijn: 1. dames Baay/Trommel
170.42 procent; 2. heer en mevr.
Paardebek 163.17 procent
D-lijn: 1. heren Vulsma-v.d. Wende
189.78 procent; 2. dames v.d.
Berg/Kiewiet 168.85 procent.

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845, Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

Uw auto geschuurd
en gespoten v.a. '
250,-, ook voor

plaatschade zijn wij
het voordeligste

adres.

Tel. 025074408

Onbezorgd wonen in serviceflat "t Hamerhorn" te Uithoorn
67 twee-, drie-, vier-kamer appartementen met berging, parkeergarage, recreatiezaal, biljart-
kamer, receptie, liften, winkelruimten, aangelegde tuinen met. zitgroepen en heerlijk zonne-
terras etc. Komfortabel, representatief, waardevast, veilig en persoonlijke vrijheid.
Luxe bouw en afwerking. Goede bereikbaarheid door de
centrale ligging in de randstad.
Vaste koopsommen vanaf f 222.000,- all in.

Uitvoerige informatie, bezichtiging van fraaie maquettes en/of dokumentatie.

KUIJS MAKELAARDIJ
ONROEREND GOED BV

Pr. Christinalaan 187.
Postbus 92. Uithoorn.
Tel. (02975) 64348.
b.g.g. (072) 335226.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

HaltestraatS. Zandvoort.
telefoon 02507-6723.

Woningruil:
Bodegraven-

Zandvoort of omg.
Eengezinswoning

c.v.Aangeb.: mooi
hoekhuis, eengez.-

woning c.v.
Brieven onder no. I4O3

van dit blad.

ZANDVOORT

GEBOREN: (buiten de gemeente).
Wcndy Brigitte, d.v, A. Drommel en Y
Kecsman;Thijs Alexander, z.v. S.W.G.
Retra en I.Y. Schuuring; Susan
Catherina Wilhelmina, d.v. A.B. Paap
en H.C.P. van den Bogaard; Lineke
Angèle Liewtje, d.v. L.A.J. Goorix en
Th.M. Moeder.

ONDERTROUWD: 'A

R.R. Visser en C.A. Beekhuis.

OVERLEDEN:
Alwina M.L. Fischer, 70 jr., geh. gew.
m. H.J. Verburg.

OVERLEDEN BUITEN DE GE-
ME ENTE:
Hendrik Hermans, 83 jr., gh. gew. m.
S. Abbas; Josephun J.J. Paternostre,
75 jr., gch. m. J.J.M. Keuss.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

TE KOOP:

gehele
winkelvoorraad

w.o. speolgood,
. souvoniors, strond-

artikolon enz.
Telefoon 02507-2658.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507 - 67 47 / 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Playtex B.H's
nu nog met reductie

tot 15 februari.

KROON
Haltestraat 55, Zandvoort.

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdient Haar-
Icm: tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
s' morgens 7.00 uur.

Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning: geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uuren iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur.

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: Ds. P. van Hall, Gereformeerde
predikant te Zandvourt. Gemeen-
s c h a p p e l i j k G e r e f o r m e e r d e /
Hervormde dienst. Medewerking van
beide kerkkoren. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jeugdkapel o.l.v. de h r. G.J. Kwakkel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Geen dienst. (Zie Her-
vormde kerk); 19.00 uur: Ds. J.
Dijkstra van Bennebroek.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden. Onderwerp: „Samen
kerk zijn, samen leven".
Discussie n.a.v. de film „vraagtekens":
Hebt u, Europeaan, het recht de Bijbel
te exporteren, wanneer U de bood-
schapvan die Bijbel niet waarmaakt in
eigen leven in eigen samenleving.
Rooms Katholieke Kerk:
Parochie St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag 11 februari: 19.30 uur:

Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 12 februari: 8.45 UUT: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kcrkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.20 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 13 fe-
bruari: 15.00 uur: samenkomst in
huize „Pniël" Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Op vrijdagavond 3 februari j.l. zijn
enige leden van het comité viering
afscheid burgemeester A. Nawijn bij
de familie Nawijn in Noord wijkcrhout
op bezoek geweest.
Op 30 juni 1977 werd burgemcest A.
Nawijn reeds een cheque van f 8.000,-
aangeboden, zijnde de gelden die
ingezameld waren uit de burgerij.
Thans is daar nog f3800,- aan
toegevoegd, zodat het fonds ter
realisering van een carillon in de toren
van het raadhuis, het doel waarvoor
burgemeester A. Nawijn in overleg
met zijn echtgenote deze gelden wilde
bestemmen, thans beschikt over
f 11.800,-.
Het comité brengt gaarne de dank van
het burgemcestersechtpaar tot uit-
drukking voor de door de burgerij
voor dit doel spontaan gedane giften.
Ook is een register aangeboden
vermeldende de namen van degenen
die een bedrag geschonken hebben.
Daarbij is ook nog een film
overhandigd aan de heer A. Nawijn,
handcldende over diens afscheid.
Deze film werd vervaardigd door de
heer R. Coenraad.

Floor Koper
81 jaar
ZANDVOORT • De oud-schipper van
de Zandvoortse reddingsboot, Ploor
Koper, viert vandaag z'n 81e verjaar-
dag. Voor Koper, die meer dan veertig
jaar deel uitmaakte van de reddings-
bootbemanning, was het ook in ander
opzicht, een bijzondere week. Precies
25 jaar geleden keerde hij met de boot,
toen nog de „Dudok de Wit", terug uit
Zeeland. Samen met broer Rocus, Ab
Kraaijcnoord en Ab Bos had hij toen
een weck reddende assistentie vcr-
lecnd bij de watersnood 1953.

Zandvoortmeeuwen in -
handb al-selecties
ZANDVOORT • Na een intensief
trainingsprogramma, waarin diverse
ocfcnwcdstrijden tegen clubteams
waren opgenomen, zijn de Haarlemse
afdclingstcams samengesteld, die zul-
Icn deelnemen aan de Nationale
Junioren-kampioenschappen. Van
Zandvoortmccuwen-handbal werden
zeven leden geselecteerd, bij de dames
Elly Bol, Truus Draaijer en Erna
Dukcr, bij de heren Joop Boukes,
Djurrc Boukes, Wim Brugman en
Pictcr Trommel. In de voorronde om
de nationale titel spelen de Haarlemse
teams op 13 februari tegen Noord-
Holland-Noord (Sparta Hal, Schagen),
op C maart tegen Amsterdam (plaats
nog te bepalen) en op 15 maart U-gen
Utrecht (Catharijnehal).

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfomuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaordon.
Toonzool:

Scholponploin - Tol. 50 68 - 36 1Z - 25 18
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ors
Zo'n eiken deur zie je zelden. Begrijpelijk, want een deur als deze kan

alleen gemaakt worden van eikehout waar alle werking uit is. En wie is er
tegenwoordig nog bereid om zulk kostbaar hout zo lang te laten liggen?

De Meubelfabriek Oisterwijk doet 't.
Wij kopen altijd het mooiste Europese eiken. Dat laten we eerst jarenlang <
drogen in de natuur en daarna gaat het nog een tijd in onze eigen droog- l

kamers. Tot we er zo'n deur
van kunnen maken die nooit
van z'n leven kromtrekt.

U kunt 'm krijgen in diverse
uitvoeringen en elke maat.

kwerk
In °nze werkplaats

doen mensen het werk.
Meubelmakers die nog weten

hoe je een muurvaste
pen-en-gat-verbinding maakt.

Die elk stuk hout door
hun handen laten gaan.
om er tenslotte het
mooiste deel uit te kiezen.

Dat kost natuurlijk extra tijd.
Maar het levert wél

meubelen op van een
weergaloze

o
igen kwaliteit.

til
Wij ontwerpen al onze meubelen zelf.

In een eerlijke, degelijke stijl die u beslist moet kennen
vóór u ergens iets van eiken koopt.

Want er ligt echt een wereld van verschil
tussen zomaar eiken en geloogd Europees eiken

van de Meubelfabriek
Oisterwijk.

De Meubelfabriek Oisterwijk
biedt nog een keihard voordeel.«_* —

Als er iets is met een meubel van ons
komt een van onze eigen meubelmakers bij u langs
om het probleem uit de wereld te helpen.

En dat kost u . . . niets!
Kijk, dat is nou echte service

Amsterdam,.Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Berkel(ZH), Noordeindscweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74,
tel. 08380-16203, Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.
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Veel festiviteiten ti/t/ens f 50 jaar Badplaats:

"Autovrij
Gasthuisplein grootste geschenk
ZANDVOORT - „Het Gasthuisplein vrij van auto's" dat is de grote
wens van de heer Th. B. Hilbers direkteur van de V.V.V. in
Zandvoort. „Stelt u zich eens even voor, wat dat een aanwinst zou
zijn voor de gemeente" zeet hij enthousiast, „wat een
mogelijkheden om het honderdvijftig jarig bestaan van Zandvoort
als badplaats op één centraal punt, en wat voor punt, te doen
plaatsvinden. Wij zouden dan kunnen zorgen dat d.'iar altijd iets te
doen was. Er bestaan plannen om in juli en één maal in augustus een
grote openlucht vismaaltijd te houden;er komt een anüekmarkt. Er
zijn diverse evenementen waarvan hetzij de opening, hetzij de
sluiting op het Gasthuisplein zouden kunnen plaatsvinden. Feu
mooier centraal gelegen punt hebben wij in de gemeente niet".
Er slaat de direkteur van de V. V. V., en
zijn medewerksters, een drukke x.omer
te wachten. Definitief is nu besloten
dat de openingsplechtigheid van
..Zandvoort 150 jaar Badplaats" op
zondagavond 30 april in de Nederlands
Hervormde Kerk zal plaatsvinden. Er
wordt nog overleg gepleegd omtrent
de vorm, wellicht met medewerking
van alle Zandvoorste koren. Ook heeft
de heer Hilbers contact opgenomen

met diverse muziekkorpsen om uit tle
zoeken of op dit gebied iets
georganiseerd kan worden.

IK'IATIEF
„Als direkteur van de V.V.V. ben ik
gevraagd in het comité dat vorig jaar
op initiatief van de gemeente voor de
viering van het 150-jarig bestaan is
gevormd. Waarom is duidelijk, in deze
functie kan nl. gecoördineerd worden.

Wij hebben in Zandvoort BV een
eve r iemen t en co m mi s s ie, de
„Recreade" die activiteiten orgnni-
seert voor de schooljeugd, de auto-
races, een voetbaltoernooi, de Grand
Prix en andere autoraces; de Swiss
Cornette Club organiseert een fortcn-
bouwwedstrijd op het stand, al deze
activiteiten moeten gecoördineerd
worden anders val len bepaalde ove-
nemcnteniopdezelfde dag, hetgeen
zeker de bedoeling niet is", aldus de
heer Hilbers.

PROGRAMMA
Van een programma kan nog niet
worden gesproken, wel staan er
verschillende festiviteiten op de
agenda, voorlopig gepland. Zo ver-
meldt de agenda voor mei: Uiteraard
naast de viering van Koninginnedag,
het voetbaltoernooi van TZB. de
Pinksterraces op het circuit, een
tentoonstelling en een kinder-
programma in het Cultureel Centrum.

IRCUIT!

ZANDVOORT- l)c Inegaii^alieltlien van lid circuit in tic
slee heef l momenteel belangstelling rooi\iicl circuit.

winlcr. Gcrn duizenden I /W/I /C/H/C/ I . slccli/seen l;lt-

(Adv. Inge/. Meded.)

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBM

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

TAXI RIJVER1
.Grote

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

WULLUM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T "
We blaive optimist , want op 'n laele.
kou we winter volgt dikwij ls een
vroege warme /.eumer.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw.
Verbouw:
zoals hel uiibouwmi van uw kenner
o) keuken, open haarden en ander
metsclwerk.

Timmerwerk:
zoals ramen en dcurun. eikenhouten
tafels, tuinmeubelen.
telefoon 02507-6091-3086.

BEL 6255
glazenwasser!] en

schoonmaakbedrijf

SNOEKS"ti
Keesomstraat 181 Zandvoort

T
l

0r ^̂ ••̂ ^̂ •̂̂ ^̂ •̂•̂ ^̂ ^̂ •̂ (̂ ^̂ •̂̂ TP^̂ ^B^̂ ^

a\\e vloert alles óók de prijzen
soorten

alleen in l/liaal Anegang

kwaliteits-matrassen v.a.49.-
donszachte dekbedden v.a. 49.-

wollen ruitplaids v.a. 1 5.95
veren kussens v.a. 1 4.75

veren baby-kussentjes 6.70J

Iven koffieconcert, het HO-jarig be-
slaan van de Reserve Politie en het
25-jarig bestaan van Hotel Bouwes.
In j u n i zal waarschi jnl i jk een ballon-
optocht worden gehouden, het heken-
de sportweekend in Unicum'73".een
antiekmarkt. Ken concert x a n hel
Noordhollands PhilharmoniM'h Or-
kest in de Nederlands Hervormde
Kerk.de kor tebaandra\enj en opening
„week van het paard", en dan nog de
promotieraces op het c i rcui t .
In ju l i wordt niet be langs te l l ing
uitgekeken naar de zwem-intrrlaml
Zandvoorl (Zweden, p lus een bal lon-
optocht. Bovendien wordt die maand
de expositie „150 jaar Badplaats"
geopend. Deze exposit ie b l i j f t tot 28
augustus in het cul tureel centrum. De
jaarlijkse kermis, misschien iets groter
dan anders, een openlucht vismaal t i jd .
w n jazzfestival, de avond-auto-vier-
daagse van de club „Sandevoorde", de
fortenbouwwedstrijd op het strand en
de race „Trophce Trans-Kurope".

VUURWERK
Augustus tenslotte, behalve de Grand
Prix, waar aan de vooravond dit jaar
een groot vuurwerk zal komen, de
activiteiten van „Rekreade", het
Haringentoernooi TZB. op 6augustus
de race om de „Zandvoort Trophee"
een antiekmarkt, opnieuw een open-
lucht vismaaltijd, het Santkraampjc en
een ballonoptoeht.
Hoewel de agenda dus enkele vaste
punten vermeldt, zullen er nog veel
festiviteiten k u n n e n worden toe-
gevoegd. Het gemeentebestuur heeft
gelden beschikbaar gesteld voor het
organiseren en st imuleren van aetivi-
teiten in het Hibileumjaar. Van
verschillende organisaties is al bericht
ontvangen dat zij zullen deelnemen
aan de activiteiten rond het 150-jarig
jubileum. Zo zijn er ook bespre kingen
gaande over het laten rijden van een
stoomtrein tussen Zandvoort en
Haarlem. De dienstregeling zal nog-
nader bekeken worden.
De sluit ingsdatum: 31 augustus staat
vast. „Dat is het enige dat zeker is
omtrent de sluit ing" zo vertelt de heer
Hilbers. Men beraadt zich in het
comité en diverse andere organisaties
over deze dag en de sluit ings-
ceremonie. „Wellicht zou het passend
zijn wanneer er iets blijvends zou
overblijven van al die fes t iv i t e i t en
rond hel 150-jarig jubileum" peinsde
hij. Een geschenk? De heer Hilbers
blijft het antwoord schuldig. Wij
vermoeden dat voor hem slechts één
geschenk van waarde zou zijn voor de
gemeente Zandvoort nl. „Het auto-vri j
blijven van het Gasthuisplein in de
toekomst".

LANGS DE VLOEDLIJN

Wat de mensen niet bezi t ten,
daarnaar ve r l angen zij. In de w i n t e r
snakken /.ij naar h i t t e en in de volle
zomi-r weer naar sneeuw. Sub-
hashi tarnava.

CeesKuyperweg

Gift Anjerfonds
ZANDVOORT • Het Anjerfoncls
Noord-Holland heeft een sub-
sidie toegekend aan het Cul-
tureel Centrum te Zandvoort.
Deze uitkering, groot twee-
duizend gulden, is bestemd voor
de gedeeltelijke financiering van
een piano.

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk b v
Zandvoonerweg 67. Aerdenhout,

telefoon 023-241224.

Hotel - Café - Restairant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29-Tel. 27 81

fc,
UITSTEKENDE

ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

/ .ANOVOOKT - Hij had met stille
Irom wi l l en ver t rekken, maar dal
kon n a t u u r l i j k niet . ('ecs Kuyper
Jun io r , i l ie in tien jaar /.ovecl
/Carnivoor!ers aan een inleview heeft
onderworpen, was daar /elf niet
voor Ie vangen. „Wat is nu t ien
janr," vond ('ces. „Kn bovendien, ik
heb gewonn m'n werk gedaan."

l ie t is waarschi jn l i jk ook meer de
wij/e, waarop Kuyper Jr. zijn werk
als redacteur-verslaggever-foto graaf
sinds 1!)GK heef t verricht, die bel
velen doet betreuren, dat hij deze
dagen Zandvoorts Nieuwsblad heeft
verlaten.

Ken van die velen was burgemeester
Machielsen, die t i jdens de rondvraag
in de laatste raadsvergadering eerst
/elf het woord nam om Cees een
compliment te maken voor de
kwaliteit van zijn berichtgeving en
tevens om hem succes toe Ie wensen
in z'n nieuwe werkkr ing.

„Kcesie" K u v p e r had zich destijds
voorbestemd om sportleraar te
wc' _en , een doel, dat hij via de
Kweekschool wi lde bereiken. Maar
na drie jaar ve rkenn ing in de
pedagogische sector zag bij dat toch
niet meer zo z i t t en . Pa Kuyper, die
al van 1951 al" het Zandvoorts
Nieuwsblad runde , had op dat
moment net behoefte aan een
medewerker. Kuyper Junior had al
getoond, dat hij kon schrijven en hij
waagi.e de stap naar de jour-
nal is t iek.

Cees Sr. en Oes J r. bouwden samen
aan hun krant, ook toen die in 197-1
werd overgenomen door Randstad
Publicaties. Jonge* Cees toonde zich
een veelzijdig nieuwsgaarder, die
geleidelijk een steeds groter deel van
de wekelijkse' portie werk op zich
nam. „Hij had zonder meer feeling
voor het vak," v ind t vader Kuyper.

„ K n hij deed alles op een prettige
manier. Jammer, dat hij er mee
stopt." Een conclusie, die door
vrijwel ieder, die met hem temaken
had. zal worden onderstreept.

Inmiddels heeft Cees Kuyper zijn
intrede gedaan in het Zandvoortse
korps van croupiers. Schrijfmachine
en foto-camera zijn opgeborgen,
roulette-hark en jetons zijn zijn
nieuwe a t t r ibu ten . Het zal even
wennen zijn, voor hem. voor u en
voor ons.
De redactie van het Zandvoorts
Nieuwahlad zal voortaan verzorgd
worden door Margreet Ates en
Kekke Boukcs. Zij zijn op dinsdag-
en vrijdagochtend te bereiken op
het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad aan het Gasthuisplein te
Zandvoort, tel. 02507-7166, of
privé 023-283330 (Margreet Atcs)
en 02507-3585 (Kekke Boukes).
Het telefoonnummer van de een-
trale redactie in Aalsmeer
02977-28111.

Gemeenteraadsverkiezingen 78

Partijen geven namen
kandidaten
ZANDVOORT - De komende verkie-
zingen voor de gemeenteraad werpen
nu al hun gr i l l ige schaduwen vooruit.
In de wandelgangen van de plaatselijke
politiek zijn al duidelijke prognoses
hoorbaar, waaruit blijkt, dat geen
enkele fractie rekent op zetelverlies.

jvraa;
goede

voor-
Bichfing
Kom naar
de showroom.
De juiste ver l icht ing Kiezen is
ccn belangr i jke .laak
Licht voor loten ol werken
Mi-I; nr.deie I'ISLMI dan ste.or-
v f f r i i t iitiru] Bovendien draagt
dt1 voinKjevino v.in ̂  lsmpt.:n
sti ' ik b'i ,i,in de s t i j l van u;*
intijnetir De D-|K',lra lichl-
adviseurs wt;!en hior villes van
en holpen u r^raan. hi| uw
keuje Hun inrenUinqr-
erv-inng en orve enorme keu.1»!

Wie in dit opzicht gel i jk heeft gehad,
/al pas op 31 mei uit de doeken
worden gedaan. Wel heeft een aantal
partijen al een staalkaart van haar
potentieel geëtaleerd, voorlopig nog in
de vorm van een willekeurig samen-
gesteld lijstje met namen van hun , die
door de leden capabel worden geacht
om als raadslid te fungeren.
Als eerste kwam de Partij van de
Arbeid voor de dag met haar
kandidaten. Van de vier nu zittende
raadsleden zijn daarbij wethouder 1de
Aukema, Ab van der Moolen e»
Maarten Weber (Wil lem van der
Heijden had zich niet meer kandidaat
gesteld). Nieuwkomers op de
l'.v.d.A.-lijst zijn afdelingsvoorzitter
Gert Toonen en zijn medebestuurs-
leden IIm' en Marijke Kuijken. verder
Ineke Wind. Krans Kolkman, José
Winnubst, Kis van (leider, Yvon
Sc'hoorI en Joop van Santen. Op 9
maart zal de groslijst worden samen-
gesteld.
Ook bij de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie zal één lid van de
huidige fractie, t.w. Rien Couvreur, op
eigen verzoek niet in de raad
terugkeren. Uit een enqu'He onder de
leden bleek, dal de overige </. V.D.-ver-

tegenwoordigers een nieuwe kans
krijgen: wethouder Jelle Attema,
Marianne Hugenholtz, Jaap Anderson,
Arthur Roselaar, Pictcr Joustra en
André Gielen. Nieuwe V.V.D.-kan-
didaten zijn afdelingsvoorzitter Jan
Jongsma, secreteresse Rita de Jong,
Karel van den Broek en oud-raadslid
voor de A.R.l'. Piet Keur. Vanavond
zullen de geselecteerde!) in Hotel Keur
een forum vormen, dat vragen van
leden en belangstellenden zal beant-
woorden. Op 16 maart zal de V. V.D.
haar groslijst samenstellen.

Oe plaatselijke part i j Inspraak Nu
heeft behalve het nu zittende
raadsduo Piet Flieringa cnJanTermes
op haar lijstje staan: Willem van der
Heijden (nu nog raadslid voor de
Pv.d.A.), Wi l lem van Duijn, Dirk v.d.
Nult ' t , Jaap Kerkman en Engel Paap.
Ook Inspraak Nu zal de groslijst in de
loop van maart samenstellen.
Uit hel kamp van het C.D.A' kwamen
tot nu toe geen berichten los. Wel is
inmiddels duidel i jk , daldecome-back
van I)'6ü zeker is en verder, dat Dick
Gerritse de P.P.R. verlaat en een
nieuwe formatie Progressieve Piletij
Zandvoort zal lanceren.

garnnderon u eon ntjvios d
mot uw wenson en budnot
overeenkom! Vrijblijvend
Kom yorust eens langs

il

HAARLEM: Gen Croniestra.it 4 - Grote Houtstraat 166- Anegang 27a

VACHT
lamsvachten

sportieve bontjassen
(ook grote maten)

de gehelec*ükollektie

see

MORRIS
before you buy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 -
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De VW-Derby is typisch een auto die om een stevige proef-
rit vraagt. Geen proefrit die over brave asfaltwegen en
rechte stukken weg voert. Bochten wil ie. En slecht wegdek,
zodat ie z'n voortreffelijke rijkwaliteiten volop kan tonen.
Voorwielaandrijving bezorgt de VW-Derby een voorbeel-
dige wegligging. De zelf-corrigerende stuurinrichting bete-
kent extra veiligheid en is uniek in deze klasse. De pittige motor
loopt super op normale benzine. Olie verversen om de
7.500 km en eens in de 15.000 km onderhoudsdiagnose.
En keert u na een ferme proefrit terug op de basis, maak dan
de kofferbak open en kijk: maar liefst 5151.

VW-Derby
Met de stijlvolle lijn.

Kom dus gauw een proef rit maken bij:

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565.

KEUKENARCHITECTUUR
•/:•\

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF
l̂ fc BP" H H^B^B™ V(Jf &^. R& MDEUTEKOM

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

^v?^\:-:'T
Flexa introduceert
een unieke nieuwe kleurkollektie
met een kwaliteit zonder weerga.
L kiiM ilc kleuren en VMJ 111 .iken /c \oui u np
on/e kleuien

llcil dl' II K' II 011 kl>/l|IK'n M)

i inluiden ' D.u k. in' \l on/c
lukloii in liiioaul.inM)! \.nin

l MI i R i i m n crl' / i |H ui
ilivi'llili' k l e u r e n

Eerst Flexa zien.
dan verven!

\-crkninh.uir

FA. KEUR EN ZOON
VERF- GLAS • SCHILDERWERKEN

Winkelverkoop: Paradijsweg 2-
Zandvoort -Tel. 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089.

J. G. ANDERSOM, ARTS
afwezig van 18 februari tot 1 maart.
Waarn. Dr. Flieringa, Dr. Zwerver,

Dr. Drenth.

KAAS- EN WIJNSPECIALJSTEN
|JONGE GOUDSE
KAAS
5DO gram

| SELDERIE
SALADE . \ "JC
IBOgram B f f J

10 VERSE
SCHARRELEIEREN

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

Speciale AANBIEDING INGERUILDE:
Naaimachinemeubels voor inbouw van uw
naaimachine. Naaimachines van eenvoudige
hand, rechtstik elektr. tot en met vol
automatische zig-zag machines tegen
speciale prijs.

Maak kennis met de grootste sortering
naaimachines van de bestaande merken tegen
scherp gestelde prijzen en naast de
fabrieksgarantie 3 jaar service en les
bij u thuis.

t
Met droefheid geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan onze lieve vader, behuwd vader, grootvader,

broer en oom

Jacobus Karel Keerwolf
weduwnaar van Maria Johanna Jacoba Francina Missct

op de leeftijd van 96 jaar.
Haarlem:
M. J. Cluistiaans-Keerwolf
H. J. Chnstiaans
en kleinkinderen
Fam. Keerwolf

Zandvoort, 14 februari 1978
Hcrm, Heijcrmanswcg 69
CorrCbpondcntic-adres
Tetterodcstraat 100, Haarlem
De Eucharistieviering heeft plaats op vrijdag 17 februari
a s . om 11.00 uur m de parochiekerk St. Agaiha te
Zandvoort waarna de begrafenis _±_ 12 uur op hel R.K.
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Zandvoort

Tollcnstraat.
Vader is opgebaard in de aula van Ondcrling-Hulpbctoon,
Postsiraat 7 te Zandvoort. Bezoekuren van 16.00 tot 16.30

uur en \an 19.00-19.30 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula

van de begraafplaats.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat-rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Dat is safe.
GARANTIE

serieuze selectie/solide service

Autobedrijf

T/7 VERSTEEGE
mff ,^£^- Pakveldstraat,21, Zandvoort,
mr j^f^m Telefoon 02507-2345.

4S-occasions ïn vele merken.

ged. oude gracht 11b(t.o. do raaks)haarlem(023] 31 11 40

thorbeckestrdat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658

FA. WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Gevraagd:

ZELFST. HULP
in gezin met school-

gaande kinderen.
1 ochtend per week.

Mevr. v. d. Loden
Telefoon 02507-4S34.

Te huur gevraagd
van 15 maart t.m. 15 september

400 vierk. meter
opslagruimte

waarvan 250 vierk. meter
overdekt

Bereikbaar voor zwaar vervoer.
Brieven onder nr. Z282 bur. v. d. blad.

goed zicht,
allicht!

met een bril
van

grote krocht 29, /andvoort

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Atelier M. Valk
GLAS IN LOOD RAMEN

GEBRANDSCHILDERD GLAS
GLASMEDAILLONS VANAF ƒ 15,-
LAMPEN
EIGEN ONTWERPEN WORDEN
OOK GEMAAKT

W. DRAYERSTRAAT 5 TELEFOON 02507-4547

S SPAR VERSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

Vleeswaren Vers vlees Groente en fruit Zuivel Weekend voordeel

150 gram FILET

100 gram SALAMI

200 gram SCHOUDERHAM

100 gram HAMROLLADE..

r*

g\

Kilo mag. H AM LAP P EN

500 gram FFilCANDEAU ..

250 gram SCHNITZEL . . . ,

5,95
3,95

Verse SOEPGROENTE U,iJO

2 PAPRIKA'S U,UO

Kilo fijne HANDPEREN l fiJu

1 (
250 gram CHAMPIGNONS. I f J

Kilo JONG BELEGEN KAAS.. Or«K)

Liter HALFVOLLE MELK Uf/U

Liter VANILLE VLA

Uter MAGERE YOGHURT ...

1,39
0,99

OLVARIT
KLEUTERVOEDING
1,43 -1,09 deze week

Blik BRUINE BONEN
of KAPUCIJNERS ...

HAZELNOOT-, PINDA
KOFF1EKOEKEN1.49....

0,79
0,75
0,98
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Iedere morgen kijkt hij even over de zee

Floor Koper was schipper
van Dudok de Wit
ZANDVOORT - Dertien jaar was
hij toen hij voor het eerst als
bemanning aan boord van de
„Noordwijk-31" stapte; veertien
was hij bij zijn tweede baas de
schipper van de „Katwijk-121".
Het enige verschil was dat de
„Noordwijk-31" nog een bom-
schuit was en dat hij later
overstapte op stoomtrawlers.
In 1925, achtentwintig jaar oud
en één jaar getrouwd werd hij
bemanning op de reddingsboot
van de Noord- en Zuidhol-
landsche Redding Maatschappij.
Hij was één van de roeiers. In
1937 werd hij schipper van de
„Dudok de Wit" de motorred-
dingsboot van dezelfde maat-
schappij, „een goeie schipper"
zeggen de oud-Zandvoorters van
hem, en vorige week donderdag
werd hij 81 jaar. Toch wel een
getal om even bij stil te staan.
Daarom zochten wij hem op in
zijn woning aan de Konings-
straat: FLOOR KOPER.

In 1953
geholpen bij
watersnood
in Zeeland
Eerst wat aarzelend, wat
zoekend naar woorden, wil hij
wel vertellen over vroeger. Over
tijden dat de reddingsboot was
ondergebracht in een loods in de
Zeestraat. Wanneer er dan een
schip in nood was, waarschuwde
men elkaar.
Daar was geen systeem voor, dat
werd gedaan door vrouwen en
kinderen, terwijl de bemanning
zich haastte naar de paarden.
Want paarden waren er wel voor
nodig om de reddingsboot in het
water te trekken. Acht paarden
kwamen er aan te pas. Vier aan
iedere kant en ze werden zover in
zee gedreven dat de boot vlot'
kwam.
„Ja", mijmert Koper voor zich
heen, „dat was toen toch wel
heel anders. Met tien roeiers was
je: één voorop voor de uitkijk
om te waarschouwen voor de
banken én één met de riem
achter voor het sturen".
Hij herinnert zich ook nog een
bijzonder zwaar weekeinde in
1928. Op zaterdag waren ze in
staat de bemanning van een
Duitse boot te redden, maar toen
ze daarop volgende maandag
opnieuw uitrukten, nu voor een
Italiaan de „Solento", kwamen
ze te laat. De boot was in tweeën
gebroken toen ze arriveerden.
„Zonde en jammer" is zijn
commentaar, terwijl zijn ge-
aderde handen wat doelloos over
het tafekleed gaan.

Ongeluk
Dat Floor in 1937 Schipper werd
van de motorreddingsboot de
„Dudok de Wit" kwam doordat

er een ongeluk gebeurde waar
Zandvoort in die dagen niet over
uitgesproken raakte. Het was
gebruikelijk dat éénmaal per drie
maanden een oefentocht werd
gemaakt.
Op 10 februari 1937 was het een
gewone oefendag en in het
boekje van P. Brune, „Kent u ze
nog die Zandvoorters" zegt de
schrijver:
- Ondanks vri j slecht weer en de

nogal holle zee besloot de
plaatselijke commissie van de
Noord- en Zuidhollandsche
Redding Maatschappij de
normale drie-maandelijkse
proeftocht van de reddings-
boot, toch te laten doorgaan.
Bij de tweede bank rees
plotseling een enorme golf op
die de boot terug sloeg en haar
snijdend door het water van
het tweede gat joeg, met als
gevolg dat zij kapseisde. De
gehele bemanning raakte te
water. Toeschouwers op het
strand die het onheil zagen
gebeuren vormden direct een
„levende ketting" die elkaar
bij de polsen te grijpen en zo
de drenkelingen op het droge
te helpen. Voor de schipper
Jan Molenaar (Jan van Huig)
en Engel Schuiten mocht hulp
niet meer baten. Zij waren
onder de omgeslagen boot
terecht gekomen en konden
niet meer worden gered".

Jongste zoon
Bij dit verhaal is een foto van de
redding en kan men nog een
stukje van de omgeslagen boot
zien. Een huiveringwekkend
verhaal. De vrouw van Floor,
bezig met de koffie, luistert
plotseling mee en zegt: „Als ik er
nog aan denk, dan kruipt de
angst nog over mijn rug.
Helemaal toen mijn jongste zoon
mee ging met de reddingsboot,
samen met mijn man. Dan zijn er
twee van jou bij. Nee ik hield er
niet van".
Wat dat betreft was het toch
wennen voor mevrouw Koper.
Zij was wel in Zandvoort geboren,
maar niet grootgebracht, in een
vissersgezin, daarom was de
overgang naar het altijd onzekere
thuiskomen van haar man moei-
zaam. En toch...? De oudste
zoon van Floor en Lenie Koper
vaart nog steeds als loods in
IJmuiden.

Watersnood
In 1953 hebben schipper en
bemanning van de reddingsboot
daadwerkelijk geholpen bij de
watersnoodramp in Zeeland. Er
was zoveel duin weggeslagen bij
Zandvoort dat men het niet
aandurfde „buitenom" naar Zee-
land te gaan. Via de weg werd de

. boot naar station Heti^stede/
Aerdenhout gebracht en van de
Leidsche Vaart voer men naar
Rotterdam. Daar werd bij de
duikbootbasis proviand en
voedsel ingeslagen en vertrok
men naar Middelharnis.

„We hebben zoveel leed gezien
dat mij alleen aardige dingen zijn
bijgebleven", zegt Floor. Hij
vertelt dan gretig het verhaal van
de paarden. „Ergens, ik zou niet
meer weten waar, besloten Ab
Bos en ik over de dijk te kijken
om te zien of daar nog mensen in
nood waren. We konden daar
namelijk niet met de boot over
de dijk.
Wij zagen een boerderij en
hoorden het gehinnik van paar-
den. Wij door het water er op af,
dat was nog moeilijk genoeg, wij
hebben eindelijk die paarden
gevonden, twee waren het er, ze
stonden naast elkaar tot aan hun
rug in het water. Goed één van
die twee kregen we los en met

Gemeente wenst
Accommodatie-
rapport

was van de reddingsboot, gaf hij
in de jaren '46-'47 zijn beroep als
visser op. Op de vraag waarom?
is het antwoord: „Och ik werd
een dagje ouder, ik had er niet
veel zin meer in. De vissers
vertrokken vroeger op de dins-
dagochtcnden uit de verschil-
lende havens, ik vertrok vanuit
IJmuiden. Dan duurde het zo'n
dag of tien voordat je weer thuis
kwam. Meestal op een zondag.
Had je geluk dan kon je de trein
nog halen, zo niet dat bleef je aan
boord tot maandagmorgen, dan
naar huis en dinsdagmorgen
moest je weer in IJmuiden zijn.
Ik had er zo'n dikke vijfenveer-
tigjaar opzitten, ik vond het
welletjes".

moeite brachten wij hem naar de
dijk.
Staat dat paard op die dijk en
hoort dan z'n maatje hinniken,
springt meteen weer in dat
koude water, terug naar die stal
en gaat opnieuw naast dat nog
steeds vastgebonden paard staan.
Nou dat konden wij niet aanzien.
Het heeft ons nog moeite gekost
om dat tweede paard los te
krijgen, maar het is gelukt en
samen kregen we ze de dijk op.
Gek hé, al dat verdriet dat wij
gezien nebben, maar dat van die
paarden, dat zal ik nooit
vergeten".

Pensioen
Hoewel Koper tot 1970 schipper

" f-loer Koper

Tot zijn 71ste jaar bleef hij
werken. Als badman bij het
Noorderbad, terwijl hij dan
's winters wat klusjes opknapte.
Floor Koper mag dan nu wel met
pensioen zijn en knusjes wonen
te zamen met zijn vrouw in de
Koningsstraat. Helemaal missen
kan hij de zee niet. ledere
morgen staat hij nog om zeven
uur op en -dagelijks wandelt hij
naar de „Wurft", de Kerkstraat
door, soms de Haltestraat en och]
dan ontmoet hij altijd wel'
iemand. „Och, zien, zien" zegt
hij met een schouderophalen,1

„Ik moet wel ef f ies kijken, ja dat
wel".

M. Ates

Met oog en oor
de badplaats door

•̂  ' • • , . ' . . ;•• ;t •••:••». .• .-• . •.;.•;. .">•. . - /'

ZOMER OP WINTERS STRAND.
Er is in dc/c late, koudo winter wol
moed voor nodig om aan do warme
zomermaanden te denken. Maar
tóch komen /e. Geen mens, die dat
kan tegenhouden. Die moed is in di1

eerste plaats nodig voor on/e
strandpachters, die ondanks de
s lech te weersomstandigheden
voortgaan met de voorbereidingen
voor dat komende zomerseizoen.

Dat eist veel doorzettingskracht en
ook veel optimisme. Maar de
strandpaviljoens verrijzen weer en
geven een zomers beeld op een
winters strand. De wisseling van de
seizoenen bl i j f t doorgaan. Wij in
Zandvoort, die daarbij zo nauw
betrokken zijn komen daar steeds
opnieuw mee in aanraking. Dat is
een der meest interessante voor-
rechten van het wonen in een
toeristenplaats aan zee. De tijd
vliegt er als 't ware om. Laten we
onze strandpachters maar dankbaar
zijn dat zij door hun noeste wil om
door te /.etten, ons nu alweer komen
herinneren aan zonovergoten zo-
merse dagen, die onherroepelijk
komen en wie kan voorspellen, hoe
gauw dat kan zijn.

Zoek hem eens op
Zoek hem eens op. Onze plaalsge-
noot Wim van der Moolen, be-
heerder van het Gcmecnschapshuis,
wordt momenteel verpleegd in de
Mariastichting, waar hij onlangs een
zeer ernstige operatie heeft moeten
ondergaan. Omdat zijn benen
gingen krom groeien, waardoor op
den duur hij niet meer zou kunnen
lopen en in een rolstoel terecht zou
komen heeft men zijn beide benen
gebroken, en door middel van een
pen door de knieën, recht gezet. Het
was een langdurige en zeer pijnlijke
operatie, die nu gelukkig achter de
rug is en volgens de doktoren alle
hoop geeft op een weer volledig
normaal gebruik van beide benen al
zal het nog wel geruime tijd duren
voor dit het geval zal zijn.
Waarschijnlijk gaat einde van deze
week het ene been al in het gips. Zelf
is Wim van der Moolen, na alle
doorgestane ellende, nu weer hoop-
vol gestemd. Over het reilen en
zeilen in het Gemeenschapshuis
behoeft hij zich geen zorgen te
maken, vrouw en kinderen zorgen
daar wel voor en staan hem dapper
terzijde. Zelden ontmoetten wij een
gezin waar de familieband zó hecht
en sterk is als bij de familie Van der
Moolen. Ook het medeleven met
hem van de inwoners van onze
gemeente is boven alle lof.
We hebben daarbij slechts één
verzoek. Toont u ook eens uw
belangstelling en zoek hem eens op.
Dat doet hem onzegbaar veel goed
en zal zijn herstel zeker bespoe-
digcn. Er zijn maar weinig mensen in
Zandvoort die hem niet kennen.
Door zijn positie in het Gemeen-
schapshuis en zijn prettige manier
van omgang heeft hij in de loop der
jaren veler harten gewonnen, daar-
om_.. ga eens naar hem toe.

De Wurf gaat
weer toneelspelen
„De Wurf" gaat weer toneelspelen.
Het is weer /.over. De/e week start
de Zandvoortsc folklorevcremging
„De Wurf" weer niet het voorjaars-
toneelspel en hoe kan dat ook
anders: voorzitter Steen schreef een
nieuw toneelstuk, dat staat m het
teken van de komende v i e r i ng
„Zandvoort 150 jaar badplaats.."
We hebben liet nou niet gele/.en,
want het moet een verrassing
blijven, maar naar wij van verschil-
lende Wurfleden vernamen, moet
het erg goed zijn. Dal is de heer
Steen ook wel toevertrouwd. „Re
Wurf" bijt dus, wat de komende
fccstviering betreft, de spits af.
Wellicht dat het de komende
zomermaanden nog wel eens /.al
worden opgenomen in de fccstvic-
nng, door het op te voeren voor
on/.e gasten. Het leukeis .dat ook de
oudste Wurfleden, die aanvankeli jk
met toneelspelen zouden stoppen,
ook thans weer zijn ingeschakeld.
Daar zijn er verscheidene bij, die de
70 reeds lang zijn gepasseerd. Zij
treden allemaal op in het eerste
bedrijf. We zijn er wel heel erg
nieuwsgierig naar. De opvoeringen
vinden plaats a.s. zaterdag 18
februari en vervolgens op de
zaterdag 25 februari en 4 maart.
Alle voorstellingen zijn alweer
uitverkocht. Het gebeurt allemaal
weer in het verenigingsgebouw ,,De
Krocht". Wij wensen de actieve
vereniging „De Wurf" graag veel
succes. Volgende week komen weer
vanzelfsprekend nader op terue.

150 jaar badplaats

150 Jaar badplaats. Er valt nog niet
veel te beleven in het Zandvoort van
vandaag. Het is maar een „dooie"
boel zo vlak na het Carnaval. Zou
het de stilte betekenen voor de
storm? Daar ziet het wel naar uit ,
want wij vernamen, dat allerwegen
voorbereidingen worden getrof fer
voor een daverende feestvicring
rondom de herdenking van „Zand-
voort 150 jaar badplaats". Daar
leven we nu met rasse schreden naar
toe. We vernamen, dat er op het
bureau „Burgerzaken" hard wordt
gewerkt aan een hcrdenkings-
bock(je) dat in april a.s. verschijnen
zal. Dat l i jk t me een heel karwei,
want uit die eerste jaren is maar
weinig bekend. We weten alleen, dat
Zandvoort in 1828 nog een stil, arm
en verlaten vissersdorp was. De
meeste mensen hadden de grootste
moeite het hoofd boven water te
houden. Zo vlak na de Franse
bezetting was Zandvoort uitgemcr-
geld. Met jutten en stropen werd
nog wat bijverdiend, alsmede mot
schelpen vissen en aardappels telen.
Maar wat was Zandvoort toen ook
nog in 1828? Wegen vvaren er nog
niet in hel dorp. Zelfs de Kerkstraat,
nu onze druksievvinkelslraal, was
nog een zandpad. Wanneer wc
bedenken dat de Anth. Bakels die zo
onnoemelijk veel heeft bijgedragen

aan de historie van ons dorp, zelf
j a l t i j d aankondigt „An th . Bakels

sinds 1871" dan kunnen we wel
nagaan, dal hel voor die tijd
Zandvoort nog niet voor de wind
ging. De grote vooruitgang beleef-
den we eerst /.o rondom de laatste
jaren voor de eeuwwisseling. Wél
weten we, dat de mannen in
Zandvoorl sinds 1821, toen een
aanvang werd gemaakt met de
aanleg \ a n d e Zandvoortselaan,daar
een welkome stuiver van meepikten,
want het werk werd hoofdzakel i jk
door de inwoners van Zandvoort
uitgevoerd. We Ie/en daarover in
oude kronieken: „Men is be/.ig een
nieuwe weg door het du in heen naar
Zandtoorl te graten. Dit doet de
armoede aldaar zeer verminderen,
doordat er geen- andere werklieden
dan ui t di t dorp genomen worden,
die reeds bij de v i j f t i g in getal zijn.
Ook worden die mensen, anders
zeer gcni i gd tot luiheid en
bedelarij, werk/aam en tevreden
daar hunne vrouwen de visnegotje
met den ouden ijver doorzetten."
Maar wat zul len we er helemaal mee
hebben verdiend? We denken dat
het met 7 a 8 gulden per week wel
zal hebben opgehouden, zeker
wanneer we bedenken dat bij de
aanleg van het circuit en de vijver in
het vijverpark in DUW-verband
lonen werden uitbetaald dieschom-
melen rondom dezestien gulden per
v/eek en dat is nog niet zo lang
geleden. Maar ja, die zes zeven of
acht gulden per week was voor die
tijd toch alweer een heleboel geld.
Daarom was de aanleg van die
straatweg ook reeds enkele jaren
vóór 1828voor Zandvoort een grote
uilkomsl. Overigens was de ccrsle
badgasl in Zandvoort de Engelsman
I. Brown, een koopman- commis-
sael, die op 26 mei 197<1 voor enige
weken in Zandvoort arriveerde uit
hoofde van ongesteldheid des
lighaams, bij Jach Arijsz. Kraai. U
ziet hel: er viel in Zandvoort in
1828 nog niet veel te beleven. Er
kwam een kleine opleving, maar
armoe bleef troef.

De kleinste man

De kleinste man. Eén merkwaar-
digheid bl i j f t wat 1828 betreft, in de
analen der historie opgetekend.
Wereldbekend werd de Zandvoortse
dwerg Simon Jane Paap, die op 25
mei 1789 werd geboren en een
lengte behaald van 0.765 meter.
Stelt u zich dat eens voor:
nauwelijks driekwart meier. Opeen
der pilaslers van de Zuidertrans in
de Grote Kerk te Haarlem staat dat
nog steeds aangewe/.en. Ook in het
Stedelijk Museum te Haarlem
worden nog enkele curiosa van deze
dwerg bewaard, die o.i. eigenlijk
zouden thuis horen in onze
Zandvoortse oudheidskamer. Die
Simon Paap was een gladde jongen.
Hij leidde een zwervend leven en liet
zich in binnen en buitenland voor
geld bekijken. Hij overleed in België
in Dendermonde op 2 december
1828 en heeft dus Zandvoort als
badplaats nog even meegemaakt.
Dat is het enige schokkende feil uit
dal jaar. Zijn l i jk werd naar
Zandvoorl overgebracht en in de
Hervormde Kerk bijgezet, maar
daarna is dit een groot mysterie
geworden, dat nimmer is opgelost,
want zijn lijk werd uit het graf
weggenomen en is nadien nooit
meer teruggevonden. Zo ving het
aanvangsjaar „Zandvoort 150 jaar
badplaats" al direct aan met een
onoplosbaar gebleven raadsel.

C. Kuyper Sr.

Brandstichting
ZANDVOORT • Twee tienjarige
knapen die in Zandvoort ineen tehuis
verblijven hebben vorige week vrijdag
brand gesticht in twee vakantie-
bunkers in het Kostvcrlorenpark. Zij
zijn beiden door de recherche
verhoord.

CDOO
GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65

IN 150 JAAR
Van vissersgat tot
Zandvoort" bad

namen, waaruit het comité is samen- accommodatie, het Groot-Badhuis tot
gesteld,slaan daar wel borg voor. stand."

ZANDVOORT - Hetgemeentebestuur
heeft de Zandvoortse Sportraad
verzocht in overleg met de Provinciale
Sportraad, een rapport op te stellen
met betrekking tot de behoefte aan
sportvelden en andere sport
accommodities in de gemeente.

Het op te stellen rapport zal als nasi.,
dienen voor een door het gemeente-
bestuur op te stellen totaalplan inzake
aantallen en s i tuering van de sporl-
veldcn, de bijbehorende accom-
modalies en andere voorzieningen te
behoeve van de sporl.

Ook aan mogelijke verplaatsing van
beslaande velden zal in het totaalplan
aandacht worden geschonken.

Teneinde zoveel mogelijk gegevens
voor het op te stellen rapport te
verkrijgen, heeft de Sportraad een
enquête-formulier opgesteld en aan de
Zandvoortse sportverenigingen toe-
gezonden. De Sportraad meent door
deze enquête een goed overzicht te
krijgen van het sportuobuuron in het
Zandvoort van nu en levens enig
inzicht in de ontwikkelings-
verwachling.

(Bultin virantwoordini dir r

Carnaval
Hoewel het carnaval weer voorbij is,
willen wij als bestuur \an de
.Garnalenpieucrs" m Xandvoort er
noge»en op terugkomen.

Wij zijn /.eer tevreden over het Teil. dal
on/c vereniging sleeds meer in de
belangstelling komt te slaan. Ook
buiten Zandvoorl zijn er weer nieuwe
contacten gelegd, wat voor ons een
stimulans is omliicr/ .ekermeedoor Ie
gaan. voor het volgend jaar liggen er al
plannen klaar.

Onze rtaiisgarde heeft na mar.ndon van
intensief Irainen hun kunnen lalen
/.ien en welen al een aardig show Ije te
brengen.
Hebt u een feestje of parl i j , dan kan de
Dansgarde erbij, inlichtingen hij mrj.
van der Mi|t>. Kanaalweg 13. \ icuwv

leden voor de Raad v a n Ki f vanaf tien
jaar kunnen ook weer worden
ingeschreven bij bovenstaand adres.
Om het komende jaar mei meer
ac t iv i t e i t en U- komen voor de jeugd,
hebben wij uw sleun nodig. U kunt
zich opgeven als donateur van onze
vereniging, voor het luttele bedrag van
T 2,50 per maand. Carnavalsvereniging
„De Scharrekoppen", Sociélcil
„Duvslergast", Bislro „Harlekijn",
Parlv centrum Zandvoort.
Ouders van on/e leden en zeker niet te
vergeten de le id ingvan het revahdalie-
cen t rum „Heliomare" te Wijk aan Zee,
waa r VMJ voor de vierde maal te gast
waren, ha r t e l i jk dank voor uw
spontane medewerking. Wi l t u eins
wt'rk op een andere manier steuiU'ii
dan vernemen VMJ dal gaarne.
Voor/Hier: W. van der Mi|e Sr, Srcr.
Kar-al".•[ ') ;$ M IU09.

Het Groot-Badhuis, dat in 1828 word geopend. (11 dat jaar kwam ook ds Zand-
voortselaan gereed. Op deze twee feiten is d herdenking „Zandvoort 150 jaar
badplaats" gebaseerd.

Zanrivoorl fungeert ISO jaar als
badplaats. Dat hebben lokale historici
vastgesteld en dat wordt aanleiding
voor een reeks feestelijkheden, die het
jaar 1378 lang in on/e herinnering
zullen blijven vasthouden. Vanuit hei
g"!"c\'iiU'Iiuis ging vorig jaar al het

ini t iat ief uil om een comité samen te
slellen, dal de festiviteiten zou
organiseren. Langzamerhand borrelen
er wal plannen uil de koker van dal
comilé op, maar op een volledig
programma lijkt het nog niel. Dal /al
er zeker nog komen. Do illustere

Aanslaande zaterdag 18 februari vind t
al een soort ouverture voor hel
gedenken plaals. Dan brengt nameli jk
Folklorenvereniging De Wurf het
blijspel „Toen Zandvoort badplaats
werd...." van J.A. Steen voor de eerste
maal op de planken van gebouw De
Krochl (herhal ingen v inden plaals op
25 febniari en 4 maart). De komedie is
„opgedragen aan allen, die door hun
arbeid aan strand en zee hebben
bijgedragen lol Zandvoorl.s' faam als
badplaats." Hel speelt zich af
omslreeks 1898. Wie dal jaartal
combineert met de titel van het s tuk ,
zou zich kunnen afvragen: „Wanneer
werd Zandvoort nu badplaats, was dat
inderdaad 1828 of was het eigenli jk
veellaler? "

Toch maar 1828
In een geval als dil, waarbij een dorp
dus een geheel andere funct ie kri jgt , is
ieder jaartal uiteraard discutabel.

„Zandvoort is geleidelijk overgegaan
van visserdorpje naar badplaats," /egt
ook de auteur van het stuk, dat
zaterdagavond de r i j van jubi leum-
Tvcmcmcnten opent. En J.A. Steen
kan hel weten. Als Kcmeente-archi-
varis en als vunr / i t te r van de
fblkloru-vcriMiiging zijn wein ig fei ten
uit Zandvoorts r i jke historie hem
onbekend. „Van s t r and l evon moei je
je in die hele negentiende eeuw nog
niet veel voorstellen." aldus Steen.

„Maar wel werd in 1828 de hasis
gelegd voor datgene, wat we nu om
ons heen /ien. In dat jaar werd
namelijk de tegenwoordige Zand-
voorlselaan aangelegd en kwam
tegelijkertijd de rerstbad- en hotel-

Standbeeld
David Jacob

We mei dit gegeven op zak zich op de
dorp.vhistorie stort, komt al gauw tot
de ontdekking, dat liet feest-comité in
1978 één d ing /eker niet mag nalaten.
Kr /ou een standbeeld moeten komen
voor David Jacob van Lennep, de
Amsterdamse hoogleraar-letterkun-
dige, die het in i t ia t ie f tol aanleg van de
weg en het Badhuis nam. Op/.'n minst
zou een fraaie straat /ijn naam moeten
krijgen. U meent, dat zo'n straat er al
ts en u denkt dan aan de Van
Lcnnepwcg in Noord? Nee, die b l i jk t
te /ijn vernoemd naar David Jacobs'
beroemde zoon, de romancier Jacob
van Lonnep, u weet wel, van „De roos
van Dekama" en „Ferdmancl Huvck".

Met vier vrienden ontwikkelde Prof.
Mr. D.J. '.au Lennep m 1825 /ijn
plannen en drie jaar later was het
karwei geklaard. De stroom hadgaslen
kon komen. Maar de toevloed kwam
slechts lang/aam op gang. Soms ook
mei horten en stolen, zoals in 1881,
toen de spoorlijn tol stand k w a m , en
m 1899 de tramverbmding. Inmiddels
had men onldekt, dat men behalve m
een badkuip met zeewater in het
Groot-badhuis ook in /ee kon gaan
baden. En toen was het lick pas goed
van de toeristische dam.

De on tw ikke l i ng van Zandvoort,
van vissersdorpje met zevenhonderd
inwoners tot vck.intir-oord met
miljoenen gasten per jaar, is een
boeiende o n t w i k k e l i n g geweest. We
hopen u daarvan in de komende
mimmets verslag te doen.
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PINOKKIO
Jeugdvoorstel l ing in Toneelschuur.
Hel Katheater speelt „Pinokkio" op
zondag 12 en zondag 26 februari in
de Haarlemse Toneelschuur (Sme-
destraat) . De kri t ieken bij deze
voorstel l ing zijn overwegend zeer
goed. Sommigen noemen het „de
beste kinderproduclie" van het
vorig seizoen". Pinokkio is een
sprank end v o n t u u r voor jong
en oud in een schit terende aankle-
ding. De aanvang is om halfdrie.

KLIEKSKE
Peter Schaap en 't KJiekske. Peter
Schaap iseen zanger/gitarist uit
Groningen. Met 't KJiekske, een
\laamse muziekgroep van klasse,
komt hij op zaterdag J g februari

aar het Haarlems Concertgebouw
(Lange Begijnestraat) omzi jn liedjes
te z ingen . De aanvang is om kwart
over acht. Peter Schaap zingt liedjes

dii- gaan over /.ijn eigen manier van
U-ven, 't Kl iekskf . bekend geworden
door de ver to lk ing en inventa-
nsering van vele Vlaamse volks-
l iederen, begeleidt hem met vele
typische ins t rumenten , bijvoor-
beeld draai!ier. vlier, moezelzak,
lepels, l u i t . blazevere. mondharp en
dergeli jke.

CELLO
Koffieconcert met cello. Cellist
Harry Ruysenaars speelt met het
Noordhollands Philharmonisch Or-
kest onder l e id ing van dirigent
Q j a k u m Shapirra het Celloconcert
van Schumann op een koffieconcert
in het Haarlems Concertgebouw op
zondagmorgen 19 februari om
twaalf uur . De k o f f i e staat vanaf
hal fe l f klaar. Ook wordt gespeeld
hel Rodeo van Copland. De
kinderen k u n n e n worden onderge-
bracht in een crèche.

V E R W A R R I N G E N
Blijspel van Al a n Ayckbourn. André
van den Heuvel en Kit tv Janssen
spelen de hoofdrol len in het blijspel
Verwarringen van Alan Ayckbourn
dat gespeeld wordt van donderdag
16 tot en mei zondag 19 februari in
de Stadsschouwburg Haarlem (Wil-
sonplein l. .Aanvang iedere avond om
kwart over acht.
HENRY
Globe in Henry 2. De toneelgroep

Pinokkio.

Globe speelt op woensdag 22
februari „Henry 2", een oor-
spronkelijk Nederlands toneelstuk

CORODEX B.V.
Vraagt: Z A N D V O O R T

BANKWERKER
Bij voorkeur bekend met matrijs onderhoud
Sollicitaties: CORODEX BV

Noorderduinweg 48. Zandvoort. Telefoon 2541

Ganseier & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
zandvoort
Voorleden komen beschikbaar:
1. de FLATWONING Van Lennepweg 32-2

bestaande uit:
woonkamer -2 slaapkamers - douche.
Huurprijs f 167,20 per maand.

2. de FLATWONING Keesomstraat 455
bestaande uit:
woonkamer - 3 slaapkamers - douche -
blokverwarming - lift.
Huurprijs f 403,90 per maand.

3. de FLATWONING Flemingstraat 28
bestaande uit:
woonkamer - 3 slaapkamers - douche -
blokverwarming.
Huurprijs f 417,40 per maand.

4. de FLATWONING Lorentzstraat 313
bestaande uit:
woonkamer - 3 slaapkamers - douche -
blokverwarming - lift.
Huurprijs f 440,75 per maand.

De toewijzing van woningen en garages geschiedt op het
lidmaatschapnummer van de vereniging. Hot bestuur ver-
strekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor hel verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag 21 februari
1978 om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor van de
vereniging Thomsonstraat 1. onder vermelding van lid-
moatschapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 23 februari om 14.00 uur in het gevel-
kastje aan het kantoor Thomsonstraat l worden gepubli-
ceerd.

TV gezien?
Subtral gezien?
Verkrijgbaar bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mey)
Halteslraal 65. Zandvoort,
telefoon 2060.

PS Maak blij mot bloemen!

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advias vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gespe-
cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels.

NELROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68. ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-2063.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

SUPER

NORMAAL

DIESEL....

CT KORTING

1 CT KORTING

CT KORTING
zaterdags en zondags geopend.

persoonlijke bediening.

Huishoudelijke
hulp

gevraagd voor één
ochtend per week.
Wilhelminaweg 44,

tel. 02507-3182.

HULP
GEVRAAGD

1 ochtend per week.
Tel. 02507-7476.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Administraties
Invulen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Hofdijkstraat 24 - Zandvoort
tel. 02507-2206

(nabij ons zwembad)

l/
Wie zijn geluk niet kent,

leeft ongelukkig in rijk bezit.
Vondel.

(1587-1679)
Maar wie een horloge, klok

of wekker heeft van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS M ET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

heeft zulk een rijk bezit
dat hij er z'n leven lang gelukkig mee is.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling mot

elektronische apparatuur.

Gevraagd:

hulp
voor maandag-

ochtend of -middag,
om kapsalon schoon

te houden.
Dameskapsalon Yvonne
Telefoon 02507-2214.

Gevraagd:

huish. hulp in kl.
bej. huisje.

l x per waek, liefst donder-
dag van 9.00-12.00 uur
of van 14.00 17.00 uur.

Tol. 02507.6343.

van Willem-Jan Otten, in het
Cultureel Centrum te Amstelveen.
De aanvang is om kwart over acht.
Decor en kostuums zijn van Paul
Gallis, de regie is in handen van Paul
Vermeulen Windsant. Henry de
tweede is een man die aan
geheugenverlies lijdt. Hij heeft de
plaats ingenomen van een zoon van
een rijke dame, die jaren geleden
verdween tijdens een bootreis naar
Zuid-Amerika. Het gaat hem op de
lange duur niet best meer af, want
stukje bij beetje komt hij rneerover
zijn oorspronkelijke afkomst te
weten.

SUIKER
Suiker van Hugo Claus. In het kader
van het Belgisch-Nederlands cultu-
reel verdrag geeft het toneelgezel-
schap van de Koninklijke Neder-
landse Schouwburg op dinsdag 21
februari in het Cultureel Centrum te
Amstelveen een voorstelling van
„Suiker" van Hugo Claus, aanvang
kwart over acht. Suiker is een
verhaal van liefde en hardheid in een
milieu van Vlaamse seizoen-

arbeiders, aangeworven voor de
suikerbietenoogst in het noorden
van Frankrijk.

KINDERMUSICAL
Alles in de wind van Mies
Bouhuys.„Alles in de wind" is de
naam van de nieuwe kindermusical
van Mies Bouhuys welke op
zondagmiddag 19 februari door het
Amsteltoneel wordt opgevoerd in
het Cultureel Centrum te Amstel-
veen. De aanvang is om halfdrie. De
voorstelling is geschikt voor hinde-
ren vanaf zeven jaar. De muziek is
van Joop Stokkermans.

VROUWENCABARET
Natascha Emanuels weer terug. Het
vrouwencabaret van Natascha Erna-
nucls komt op zaterdag 18 februari
wegens groot succes nogmaals naar
het Cultureel Centrum te Amstel-
veen voor een voorstelling welke
begint om kwart over acht. De naam
is „Een traan voor elke roos". Het
stuk werd gelanceerd tijdens het
Holland Festival en trok toen veel
belangstelling.

WATERSTANDEN

/.ANDVOORT I) waterstand^
toor d K >m nd w ek luicNn als
olg •

Donderdag l flmun J.53-22.29
uur; njdag l br ir 11.01-23.54
uur; /alvrdag 18 brua -12.32
uur Aihdag 19 bruar 1,12-13.37
uur; maandag 20 It-bruan 2.07-1 1.20
uur; dinsdag 21 februari 2.45-14.56
uur; woensdag 22 februari 3.22-15.30
uur- donderdag 23 februari
3.57-16.01 uur.

Openbare Vergadering
Gewest Kennemerland
ZAtvDVOORT - De commissie van
advies en bijstand voor planologie c.a.
zal op 16 februari om 19.30 uur in het
raadhuis van Bennebroek in openbare
vergadering bijeenkomen. Deze ver-
gadering van gewest Kennemerland,
waartoe behoren de gemeenten Ben-
nebrock, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude te
Halfweg, Heemstede en Zandvoort zal
de volgende onderwerpen bchan-
delen: Verslag van de vergadering van
6 oktober 1977; nabespreking bezoek
Alkmaar dd. 9 februari 1978; partiële
herziening streekplan Zuid-
Kennemerland; inspraak voorhaven
LJmuiden; Stand van Zaken NORON;
eventuele mededelingen, rondvraag en
sluiting. Belangstellenden zijn
welkom.

Brandje in

kleuterschool
ZANDVOORT - Door dat een
oliekachel bij het aansteken had gelekt
ontstond er donderdag een brandje in
de kleuterschool „Het Zccpaardjc" te
Zandvoort. Bij komst van de politie en
brandweer in de Linnaeusstraat bleek
het allemaal nogal mee te vallen. Er
was weinig schade.

Nieuw adres
Randstad
Publicaties
AALSMEER - Sinds maandag 13
februari is het hoofdkantoor van
Itandstand Publikatics b.v. Re-
vestigd in de Dorpsstraat 8 te
Aalsmeer. Randstad Publikatièsis
de uitgcefster van de Aalsmeerder
Courant, Zanvoorts Nieuwsblad,
lleomsteedse Courant, Hoofd-
dorps/Vennepcr Nieuwsblad,
Zwancnburg/Halfwegsc Courant,
liadhoL'Ve/Slotonse Courant, Uit-
hoornsc Courant/Ons Weekblad
en Strcekblad/De Ronde Vener.
Vrijdag 17 februari wordt de
nieuwe vestiging officieel ge-
opend door de Aalsmcerse wét-
houder J. Maarsc Gzn. Ter
gelegenheid van de?.» voor Rand-
stad heuglijke gebeurtenis werd
een speciale krant uitgegeven,
waarvan u een pagina in dit blad
vindt. Op die pagina staat
weergegeven hoe het hele inge-
wikkcldc proces van een krant
maken verloopt.
De verhuizing heeft een paar
wijzigingen tot gevolg. Want niet
alleen het adres van Randstad
Publikatics b.v. veranderde, de
uitgeverij kreeg ook een nieuw
telefoonnummer, namelijk
02977-28411. Het postbus-
nummer bleef ongewijzigd 264.
Men wordt verzocht kopij in te
sturen via dit nummer, dit
bevordert een vlotte gang van
zaken.

Bijzonder tintje aan dia-avond in Bodaanstichting
ZANDVOORT - Het oude Zandvoort
van de vorige eeuw met zijn trotse
hotels, drukbezochte badinrich tingen,
oude badvrouwen, fleurige strand-
tafrceltjes, maar ook de grimmigheid
van vroegere strandingen en schip-
breuken, dit alles was vrijdagavond te
zien in de A.G. Bodaanstichting te
Bentveld. In de vorm van foto-
materiaal, handgeklcurd' eri op dia's
overgebracht door 'idê oVd-geméenle-
archivaris G. N. de Heer {82): •

De door De Hoer geprojecteerde
exclusieve dia-serie werd van commen-
laar voorzien door J.A. Steen, die zijn
betoog lardeerde met unccdotos en
historische voorvallen. Vaak tot
groot vermaak van de bejaarden

toehoorders, van wie velen de
kinderjaren als badgast in Zandvoort
hadden doorgebracht. De coinmcn-
tator prees het verdienstelijk werk van
De Heer, die met vooruitziende blik in
die dagen persoonlijk tal van beelden
uit oud-Zandvoort heeft vastgelegd.
Met name de beelden van het
reddingswezen .en schipbreuken
maakten indruk, ook het verhaal over
Willcm Drayer, die later als ;-,Een-
oortje" door het: leven moest, gaan,
aangezien hij .bij ' de redding van de
bemanning van „L'Indepcndance"
een oorschelp verloor; die hij laler
achteloos op het strand wierp.
De climax kwam echter bij het plaatje
van hel Marineschip Zijne Majesteits
Stoomcorvet „Cycloop", dat in 1850

bij Zandvoort strandde, lic rcddings-
boot bracht de 15 opvarenden aart
wal. Een van hen, Albert Bierens-
broodspot, bleef in het dorp achter,
vond hier werk en een vrouw, Aaltje
Drayer. Een van hun zonen was
Volkert Bierensbroodspot, later een
verdienstelijk geschiedschrijver van
Zandvoort. Tot ieders verrassing bleek
diens dochter, mevr. Ada van
AschrBicrenbroodspot deze avond als
bewoonster van het Huis aanwezig te
zijn, nog wel op haar 77e verjaardag:
„Een bijzonder avond" aldus direc-
tcur Bierman in 2ijn dankwoord. „Die
nog vele dagen stof tot praten in het
Huis zal geven."

Aanbesteding sloop

Julianaschool

ZANDVOORT - In het gebouw van
Publieke werken heeft vrijdagmiddag
jl. de aanbesteding plaats gevonden
van de sloop van de voormalige
Julianaschool aan de Brederodestraat.
Directeur N. Wcrthein maakte bekend
dat er vijf inschrijvingen waren
binnengekomen. De begroting voor
dit karwei was vastgesteld op
f 39.350,-. De resultaten waren als
volgt:

Aannemersbedrijf Limmen te Schagen
f 39.950,-; Struyk's Aannemers-
Dedrijf te Krimpen aan de Lek
f -18.300,-; Bouwbedrijf J.G. Nelis te
IJmuiden f 37.800,-; Aannemers-
bedrijf Fa. Bakker, Amsterdam
f 43.000,-; Gebrs. Bottelier te Haar-
lem f45.250,-. De gunning werd
aangehouden. De hoofdinspecteur
korpschef van politie te Zandvoort
heeft het door deze sloop straks vrij te
korrien terrein een ideale plaats
genoemd voor het nieuw te bouwen
politie-bureau, waarvoor de plannen
reeds in een vergevorderd stadium van
voorbereiding zijn.

Vernieuw uw STOPKONTAKTEN

dubbele 2,50

enkele l,/U

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7, telefoon 02507-2974.

Gevraagd voor enige
ochtenden per week

hulp
bij zeer bej. dame

alleen, voor licht huis-
houdelijkwerk.

Tel. 02507-3786.

DRAKA SOFT S.V.40
MATRAS
Alléén in 80x1 90 1 39, •

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507 - 67 47 / 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

Rinke huishoudelijke hulp
gevraagd
voor 3 ochtenden per week, ir» het seizoen
meerdere ochtenden, van 8 tot 12.00 uur.
Sollicitaties vanaf vrijdag.

LUNCHROOM BERKHOUT
Kerkstraat 17, Zandvoort, tel. 02507-3273.

Te huur:

vrije gemeub.
zit-slaapkamer

badkamer + kookgel.
voor dame of heer

b.b.h.h.
Tel. 02507-4980

Te koopaangeb.
wegens verhuizing

Pelgrim
gashaard

Type Romantica,
rondbrander.

Tel. 02507-4387

Groentenzaden,
zaaigrond.
zaaikisten.
jiffy pots
en dergelijke.

Kweken] P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093.

CORODEX B.V.
_ Z A N D V O O R T
Vraagt voor spoedige indiensttreding

EXPEDITIE/MAGAZIJNHULP
Sollicitaties: CORODEX BV
Noorderduinweg48, Znndvoort. Tel. 2541.

VOOR UW PRIVÉ-,
VEREIMIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Geureen

Schoolstraat, tel. 2507

Scholier,
18 jaar, zoekt

na zijn eindexamen
per 1 Juni

VAKANTIEWERK
Niet op het strand.

Br. o. nr. Z284 bur. v. d
blad.

Zandvoorfse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Te koop aangeboden:

KOELTOONBANK
lang 3.50 m, br. 1.20 m, 5 laden 220 V.

Te bevr. Loos, Gasthuisplein 7,
telefoon 02507-3928.

WONINGRUIL
Aangeboden: Medemblik eengezinshuis

4 slaapk., voor- en achtertuin.
C.v. huur f 350,-.

Gevraagd: huis met 3 kamers, oude bouw
geen bezwaar, event. fJat met diep balkon,

zelfde of lagere huur.
Telefoon 02274-3508.

GROENESTEIN BV
vraagt

CENTRALE
VERWARMING

MONTEURS
Goed loon.

Telefoon 02507-3845
of kam. Onnesstraat 38.

Op dinsdag 21 februari naar

DE FLORA
in Bovenkarspel.
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Vereniging wil zelfstandig opereren

Grote vraag naar tuint j <
ZANDVOORT • Voor het bezitten van een volkstuin in Zandvoort
bestaat ontzettend veel belangstelling. Er staan op de gegadigdenlijst
van de Volkstuindersvereniging „Zandvoort" maar liefst zestig
personen genoemd. Het ziet er naar uit dat de aanvragen kunnen
worden gehonoreerd, omdat de gemeente haar medewerking zal
geven bij de aanleg van een tweede nieuwe komplex met ruim zestig
tuinen.

Prijzen
voor de
best ver-
zorgde
stukjes
grond

Het groeiende aantal geïnteresseerden
werd afgelopen woensdagavond ge-
noemd tijdens de behandeling van het
jaarverslag van de vereniging. Uit het
jaarverslag kwam naar voren dat 1977
een uitstekend tuindersseizocn was.
Joor de vele regen groeide en bloeide
rJles uitstekend. Vaak 7.0 goed, dat de
gewassen in enkele gevallen wel eens
bijzonder grote vormen aannamen. Zo
werden er snijbonen van een halve
meter en aardappelen van zeven ons
per stuk op de tuinen gesignaleerd.
Op de vergadering was ook de
verkiezing van het bestuur. Er werd
een aantal aftredende bestuursleden
bij acclamatie herkozen. De samen-
stelling van het bestuur ziet er nu als
volgt uit: de heer H. Bulle voorzitter,
de heer J.A. Steen vico-voorzitter (hij
was eerste sekretaris) de heer H. Bullee
penningmeester, de heer C.J. Wester
toegevoegd aan de inkoopkommissie
(hij was tweede sekretaris), de heer
M.L. Verhoeven eerste sekretaris, de
heer P.C. van der Lans tweede
sekretaris en de heer A. Koper tweede
penningmeester. Na deze bestuurs-
verkiezinghad de prijsuitreiking plaats
van de meest verzorgde tuinen op het
koniplex. De uitreiking gebeurde door"'!
de wethouder van Publieke Werken de
heer J. Attema.

Bewondering
Hij hield een geestige speech waarin hij
zijn bewondering uitsprak over de
voorspoedige ontwikkeling van de
volkstuindersvcreniging, die in zo'n
korte tijd tot één van de grootste
Zandvoortse verenigingen uitgroeide.
De wethouder reikte vervolgens de
eerste prijs uit - een fraaie beker met
insferiptie-aanmejuffrouwJ.de Vries.
Zij werd in het beoordelingsrapport
een vlijtige volkstuinster genoemd.
Door haar voorliefde voor de bloe-
menteelt werd haar tuin een sieraad
van het hele komplex.
Naast deze eerste prijsontving zij ook
nog de Wethouder Attema-wis-
sel beker.
De tweede prijs - ook een beker met
inskriptie - werd met loffelijke
woorden uitgereikt aan de heer J. van
den Bos. Hij ontving de prijs voor de
meest verzorgde tuin, en voor de
toewijding die hij aan de dag legde
voor het kweken van de gewassen. De
jury noemde hem een „modelvolks-
tuinder".
De derde prijs werd toegekend aan de
heer C.H. van der Valk voor het met
grote bekwaamheid kweken van
diverse gewassen in een glazen kas.
Zijn bijbehorende tuin maakt ook
altijd een uitstekend verzorgde in-
druk.

Beleid
Wethouder Attema deelde daarna
mede, van het tweede nieuwe
komplex met tuintjes. Hetbestuurvan
de vereniging /al volledig inspraak
krijgen ten aanzien van wensen en
verlangens. Het nieuwe komplex met
tuinen zal waarschijnlijk voor het
einde van dit jaar kunnen worden
opgeleverd.

Voorts hield de voorzitter van de
.vereniging betoog over een nieuwe een
'afdeling te /.ijn geweest van het
Algemeen Verbond van Volkstuin-
dersvcrenigingen in Nederland, was er
een aantal organisatorische moeilijk-
heden gerezen met betrekking tot een
zelfstandig bestuursbeleid.
Dit leidde tot een nadere oriëntering
bij bevriende zusterverenigingen in de
regio. De voorzitter deed - met grote
eenstemmigheid van het bestuur • een
voorstel om de Zandvoortse vereni-

Waterschade
ZANDVOORT • Zaterdag sprong een
hoofdbuis van de waterleiding nabij de
Boulevard Darnaart. Het souterrain
van een woning liep onder water. Door
ingrijpen van een wachtsman van hel
gas- en waterbedrijf werd de water-
stroom snel gestopt. De brandweer
heeft door middel van een dompel-
pomp do ergste wateroverlast ver-
wijdcrd. Kr ontstond veel schade.

ging om te zetten in een volkomen
zelfstandige vereniging met eigen
statuten en een huishoudelijk regie-
ment.
Dit voorstel ontmoette geen enkel
bezwaar bij de leden en werd zelfs
enthousiast ontvangen. Met algemene
stemmen werd het voorstel dan ook
aangenomen.

Als vereniging zal de V.T.V.Z. lid
blijven van het Algemeen Ver-
bond, maar men is nu baas in
eigen huis. Ook zal de nieuwe
status van groot voordeel zijn
voor het kontakt met het
gemeentebestuur. En voorts zal
het bestuur in de toekomst een
nauwe samenwerking met een
aantal bevriende zustervereni-
gingen in Haarlem en omstreken
worden bevorderd
Wethouder Attema overhandigt
de wisselbeker aan mej. De Vries.
(foto: Rob Langereis).

Veel belangstellin~

uitvoering van

9 e

ZANDVOORT - Zeer veel
belangstellenden trok de leer-
lingenuitvoering van het muziek-
centrum „Zuid Kennemerland"
in het Gemeenschapshuis. Er
waren zoveel aanwezigen dat
men zitplaatsen te kort kwam.
Reden dan ook voor het
bejaardenkoór Zandvoort" dat
haar medewerking aan de uit-
voerir.g .verleende, .om de door"
hen reëdsjngenomen zitplaatsen
af te staan, zodat men minste
voor alle aanwezigen een plaats
beschikbaar kwam.

Het prettige van een goed opgezette
leerlingenuitvoering is altijd, dat men

.?. vanaf de grondbeginselen van de
.muziek, de vorderingen van de
leerlingen gemakkelijk kan volgen en
het werkelijk talent al gauw kan
vaststellen. Daarbij is het leuk, het

•enthousiasme vooral van de aller-
• kleinsten te beluisteren en gade te
slaan, alsmede het eindeloos geduld
^waarmee de grondbeginselen van de
muziekleer worden bijgebracht. Zo
was het ook deze avond, die ui tmunt te

•door een voortreffelijke organisatie.
De directeur, de heer J. Michael
Nuyten opende met een geestig
toespraakje en sprak zijn blijdschap
uit over de massale opkomst. Het

^programma werd hierna geopend met
een mini-muziekles rondom maat,
ritme, melodie en een opera door de
A.M.V. basisklas en A.M.V.I. onder
leiding van Elly Klöpping. Met behulp
van een aantal soort castagnetten,
(eigen uitvinding? ) en xylofoon
maakten de kleinsten onder de kleinen
de grondbeginselen van de muziek op
aantrekkelijke wijze duidelijk.
Vervolgens brachten de blokfluil-
leerlingen eveneens onder haar leiding,
een drietal eenvoudige Hollandse

aalsmeerder ̂ J
courant

ulthaornsc courant'̂ !/
ons weekblad

het streekblad''^/
de ronde vener

zwanenburg ü^j
haifwcgsc courant

badhoeve
slotense courant

/HEEMSTHEDSE

zandvoorts <*$ƒ
nieuwsblad

hoofddorp* W
vcnncpcr nieuwsblad

Hoofdkantoor
Dorpsstraat 8,
Aalsmeer,
tel. 02977-28411

liedjes. Het duel voor altblokfluil
door Anneke Pool, eveneens blokfluit-
leerlinge van Elly Klöpping deed
hierna de meergevorderdheid reeds
duidel i jk uilkomen.

Interessant was de canon „Domino
cantate" door Toos Vink en Harry
Versteege, eveneens leerlingen van
Klly Klöpping, gebracht op de
strijkpsalter, een nog maar weinig
gebruikl Middeleeuws strijkinstru-
ment. dat echter een behoorlijke
vaardigheid vereist wat het bespelen
betreft. Zij brachten hel op voortref-
fe l i jke wijze len gehore. Thomas
Pennekamp, jeugdig pianoleerling van
Fred Gesl speelde hierna een drietal
eenvoudige liedjes waarvan vooral hel
„Klokken in de verte" een behoorlijke
verklanking kreeg.

Ierse Folksonds werden hierna ge-
bracht met veel enthousiasme door
Miriam Homme en Margriet Venema,
viool-leerlingen van Chrislien van
Lier-Boon, mei begeleiding van de
gilaar-lcorlingen van Nico Koekoek,
Marjan Koopman en Hans Dreyer.
Een eenvoudige bewerking van de
ouverture Wilhelm Teil van Rossini en
drie Engelse volksliedjes speelde
hierna Sieds de Boer, piano-leerling
van Fred Gest, niet onverdienstelijk,
hoewel zenuwen een behoorlijke rol
meespeelden, waarna we belandden
bij de meergevorderden mei een goede
vertolking van de sonate in F dur van v
()uanlz, gespeeld door de blokfluil-
leerlingen van Fred Gest: Tekla Ris,
Birgilta van Uuuren en Marjon Broeks,
die er een zeer aanvaardbare ver-
klanking van gaven. Hel hoogtepunl
van de avond werd hierna ongelwijfeld
het optreden van Jurgen Erich,
viool- leer l ing van Frans Visser, die drie
delen uit het Wedding Diver t iment
(! K. Telemann op /.eer knappe wij/.e
len gehore bracht. Hier openbaarde
/.ich een opmerkelijk talent. Hij \ \erd
op \ ; iardige wij/.e aan het spin •\.
begeleid door Jan Piel K n ij ff.
Direct daarna bekoorde -\ndrea

Aukema, gitaar-leerling van Jan
Stavinoha-Melisek door zijn beheerst
en gevoelig gitaarspel vooral in het
Rondo van M. Giulliani, dat - op een
kleine ontsporing na - bijzonder mooi
werd gebracht en een goede beheer-
sing van zijn instrument openbaarde.
Hij zal er zeker goed aan doen in deze
klassieke r icht ing het in zijn spel
verder te /.oeken. Besloten werd met
een vlot gespeelde sonate in F d u r van
G.F. Teleman op de a l t b l o k f l u i t door
Ronald van den Dool. leer l ing van
Fred Gest. die hem zelf aan hel spinet
begeleidde. Hij speelde op
enthousiaste wij/.e met een d u i d e l i j k e
feeling voorde mogelijkheden van /.ijn
instrument.
Het programma werd aangevuld met
een optreden van hel bejaardenkoor
Zandvoorl, onder leiding van A. van
Laar en pianobegeleiding van mej. M.
Hufferman. Hel bleek duidel i jk , dat
de heer van Laar, die sinds kort de
oud-diriuenle, de helaas overleden

mevr. F. Nierop-Petiet vervangt, het
koor aan 't aftasten is wat betreft de
mogelijkheden. Zo moet men ook dit
eerste optreden onder zijn leiding
zien. Het koor trachtte de winterse
sfeer buiten te verjagen door liet
zingen van een v i j f t a l zomerse
Hollandse liedjes van Cath. van
Rennes, Hendr ika van Tusschenbroek
en L.A. van Tetterode, doch bepaald
har tverwarmend deed de zang nog niel
aan. Kr was nog een zekere matheid,
die eel i ter , wanneer dir igent en koor
meer aan elkaar gewend /u i l en zijn,
zeker /.al verdwijnen, want van Laar
bleek een bezielend leider, die stellig
met dit koor. ondanks het ontstellend
gehrekaan heren, in de toekomst veel
zal welen te bereiken. Dat men hel
kan, hebben vorige u i tvoer ingen wel
bewe/en. Doch al mei al werd het een
leerzame en interessante muziek-
avond, waarvan de aanwezigen veel
hebben genoten.

C. Kuyper Sr.

Routebesclirijvingsrit A.S.V. Sandevoerde
ZANDVOORT • De Autosport-
vereniging Sandevoerde organiseert
a.s. zaterdag 18 februari een route-
beschrijvingsrit, die zal worden ge-
houden in de gemeente V'elsen. De
lengte van de rit is '10 kilometer. De
start van de eerste deelnemer is om
13.31 uur bij hel gebouw um Nieuw
l ' l l tP l im Z.TlutviH\r»;l i»t: i :ui l f*R u-:);»»-

na afloop ook de p r i j su i t r e ik ing is. Het
inschrijfgeld bedraagt f 9,00 voor
leden, f 10.- voor niet-leden. Oe
inschrijftafel is geopend van l 2.30 uur
af. Voor eventuele nadere in l i ch t ingen
kan men lerechl bij hel sporlsecrela-
riaat, i . Ostadestraal 19, Zandvoorl,
tel. 02507-51(58.

ELASTISCHE

JOH. v. MEERTEN

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

Interessante expositie
in Cultureel Centrum

ZANDVOORT • l i f t s trekt het
bestuur \an liet Cul tu ree l G' i i t rum
aan liet ( las t lunsplein lol eer, dal men
(looi' h e t rege lmat ig a a n t r e k k e n van
exposities de gang naar dit centrum
weel gaande Ie houden. In de loop van
de laatste maanden hebben wij door
meni(;<' interessante t e n t o o n s t e l l i n g in
de expositie-galerij , die /.ieh daarvoor
bij u i t s t ek goed leent en u i l n u i n t door
een met grote zorg aangebrachte
\cr l ich t ing reeds vele goede voorbeel-
den ge/.ien. Wij her inneren u aan .laap
Bouhuys, aan Dick van der Mije en
Martin Faber en thans wordt opnieuw
onze aandacht gevraagd voor het sterk
aansprekend werk van Henk Gir-
duwener.

\Ve hebben 'fa het idee, dat hij directe
familie is van de musicus Jan
Cordu wener, die in vroeger jaren niet
/.ijn bekende ensemble t r i o m f e n
vierde op het gebied van de v e r f i j n d e
amusementsiiHi/.iek met een geheel
eigen stijl en voor de radio grote
successen verwierf, terwijl Uillo/.e
grammofoon-opnamenvan hem ver-
schonen.
Nu in kunstgalerie John Kijlders aan
de Haltestraat, de maandeli jks terug-
kerende exposities door de huidige
exploi tant Bob Kion l i jken te zi jn
stopgezet, (jammer en waarom, want
'/.ij waren een begrip in Zandvoorl
geworden) is de/.e expositie-mogelijk-
heid nog meer tot een welkome
aanvulling geworden van het kennis
maken met kunstenaars in on/e
gemeente, iets. dat wij toch n ie t graag
meer/ouden willen missen. Dat heeft
het bestuur van het Cultureel Centrum
heel goed begrepen, dat ook op het
gebied van kamermu/.iek, cabaret e.d.
steeds meer zijn sporen gaat ver-

dienen. en wat men brengt is /onder
meer pr i jzenswaardig.
Zo is het ook met deze interessante
exposit ie van Henk Curtlii wener,
wiens tekeningen en aquarellen te zien
zi jn tol en met 27 februari a.s. van
woensdag tot en niet zondagmiddag
van twee tot v i j f uur . Wij brachten er
dezer dagen een bezoek en maakten
kennis met een geheel aparte kunst .

Het werk van Henk Cordu wener
spreekt van hart tot har t . Het is
spontaan en boeiend. De fraaie
ingetogen kleuren van zijn aquarel len
zijn harverwarmend en zijn onder-
werpen, h ( K ) f d z a k e l i j k landschappen
in b innen- en hinterland, spreken
sterk aan.
Het is uit het werk van de/.e thans'C>3
jaar oud z i jne kuns tenaar direct af Ie
leiden, dat bij zich vroeger jaren heeft
gespecialiseerd in bet vervaardigen van
toiiceldecors. Als enige Nederlander
zijn van hem zelfs ontwerpen voor
enkele Mozartopera's geëxposeerd in
het Mozart-museum te Sal/.burg, waar
deze zich nog steeds bevinden. Dit
theaterwerk vergde van hem t ien ta l len
jaren, zodat voor exposeren van zijn
vrije werk praktisch geen ti jd over-
bleef. Sinds 1975 heeft h i j zich echter
van dit theaterwerk losgemaakt en
exposeert thans regelmatig in kleine
galeries en streekmusea- Maar de
voorliefde voor het decor is in
verfi jnde vorm in hetgeen u thans in
het Cultureel Centrum kunt zien, nog
altijd waarneembaar en het is
interessant daarvan kennis te nemen,
want het maakt z i jn werk tot een
geheel aparte kunst. Wij zouden u
willen aanraden, er een dezer dagen
eens kennis van te gaan nemen, want
het is ongelofelijk boeiend.

Enkabé heropend
ZANDVOORT - Precies vi j fentwint ig jaar nadat zijn vader in Zandvoort op het
Raadhuisplein x.ijn zaak opende, hield de heer J.P. Nijssen een feestelijke
receptie in het geheel gemoderniseerde pand.
De heer Nijssen schaamt zich er niet voor zichzelf een „dienende kruidenier" te
noemen, wellicht de oorsprong voor het succes. Het is tenminste moeilijk om
deze moderne zelfbedicningszaak te vergelijken met liet beeld dat men nog
steeds heeft van de „kruidenier". Nieuw is de afdeling fruit en men hoopt dat
het net zo'n succes zal worden als de afdeling „brood van de warme bakker",
want sinds vier jaar verkoopt de heer Nijssen het brood van bakker Keur.
Ondanks het geheel aan deze tijd aangepaste interieur handhaaf t men nog steeds
de afdeling „bezorging" voor oudere en zieke klanten; een service van de heer
Nijssen.

SNEE
ZANDVOORT - De sneeuw die de
afgelopen dagen is gevallen, heeft bij
velen jeugdherinneringen opgeroepen.
Zo ontvingen wij van mevrouw E.
Jongsma-Schuiten een herinnering
waarvan wij u willen laten meegenie-
ten.

„Wanneer het vroeger f l ink had
gesneeuwd (vroeger is zo'n v i j f t ig jaar
of langer geleden) dan kwamen de
Zandvoorters met handkarren en
kruiwagens vol sneeuw bij de oude
strand weg. Daar werden de wagens
geleegd. I)e bedoeling was de slrand-
weg f l ink op te hogen tot een
prachtige sleebaan. Al die sneeuw
werd f l ink aangeslampt en 's avonds,
wanneer het hard vroor, bespoten met
water. Er ontstond dan een geweldige
baan om te sleeën.
De volgende middag om twee uur
werd „de baan" clan geopend. (Denkt
u eens even in van de Kerkstraat, van
een rotonde was nog geen sprake, liep
je zo op het strand). Aan weerszijden
van „de baan" werden touwen

©QO0

gespannen, daarachter dromde dan
liet publiek samen, want het was oen
kostelijk schouwspel. Onder aan de
sleebaan hadden ze een drempel
gemaakt van sneeuw en ijs de
zogenaamd „hors". Dan riepen de
mannen: „Rammelt met een bus geld
voor een extra zeeuwer". Bovenaan
stonden dan wel acht priksleeën.

ledere man nam een vrouw op schoot,
dan hoorde je een schreeuw, dat was
de start. Je moest goed kunnen sturen
en dan ging je met een geweldige vaart
naar helleden. Had je veel vaart dan
vloog je over de „hors" heen, soms wel
tot aan de v loed l i j n en dan werd je nat
van het zeewater. Je kleren bevroren
dan meteen, maar aan naar huis gaan,
daar dacht jenieluan. Voor geen goud
wilde je die pret mi:;sen. Blauw van de
kou kwam je 's avonds naar huis; maar
als je dan met een warme bak ko f f i e bij
de roodgloeiende kachel zat dan
gloeide je nog na van het ple/.ier. Als ik
er nog aan denk: „Sportvrouw van liet
jaar voelde je je clan! ! ! ! "

Nieuwe Gracht 33
Zocherstraat 22

Haarlem
Alkmaar dn.s//i MIS/IO ƒ;'<• /Ö7.S'. llifrwnnsn zc,ile meisjes uni toen tlienoj'na gloeien bij clc

tv rhalrn van de ,s/< vhiian, -o 'n vijftig jaar ü'/ec/cii.
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Cor Severijnse
Vooral uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Neem uw
/ j£*"keukenmaten mee

Geerlmgs helpt u met
(M all-in keukenplan

9O0OOOOOOOOCX

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923. j j

00002
l
l

1 1
l

1 1

Bij Geerlings nooit gezeur achteraf. Wij maken een prijs af voor het
keukenplan naar uw eigen wensen. Ontwerp, levering, installatie en

servicegarantie, all-m.
Hoeveel extra werk en onvoorziene kosten de inbouw ook brengt

onze prijs staat En hij staat ook nog eens zeer voordelig genoteerd.
Gewoon een bijzonder prys-veilig idee zo'n all-m keukenplan van Geerlings.

nu-of noo'rt:
KUNSTSTOF
KEUKENS
Fantastisch progamma van ca. 40
modellen in onze showroom. In vele
kleuren en uitvoeringen.
Kompleet met oven, kookplaat,
wasemkap, koelkast,
aanrechtblod encpoelbak.

al vanaf

.*.APRUS 3900,-

Zis extra's om
o\er na Ie denken
' l J.ur iMrjnliL' op

.tik' iloor deer-
\ll\f\ |!l'|l|jJlstC

U'llU'llN

* l'l.l.llMliy V .11)

k^uk\.'iis Joor
i'IJK'M MTVKV-
l l i C M M

* l'rn/en ctl plajl-
sinp.Kosk'it in-
kliisicl'_BT.W.-
/itn Jctiniticl'.

* Uij niccMcnicn
vjn .il'inclinptMi
(!Mtis persoon-
lijk kotikcnpl.ui.

* StK'pcl (!crci!cldc
krciliclvcrlcnmi;.

r Lu\c jppjrjttiur
\JM lickvnJc
kw.ililcilMiicrkcn
v..uro|i S JJÜT
ujMtitic

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnitoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleum: -f Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertuit
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermoubelon

ZAAK: HALTESTRAAT 27 29. tel. 2596. Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6 telefoon 3759.

Ploegstoffen

aooooooooooooooooooooo&e

ENKABE
Raadhuisplein 2, Zandvoort, telefoon 02507-2051.

DEZE WEEK
Ie soort GELDERSE GEKOOKTE 1 AQ

WORST250gram l ,49

RUNDERLEVER 100 gram 0,89

IJSroM liter 1»45

PATAT FRITES 1 kilo 1f 19

SHERRY, 3 flessen voor 10,00

ENKABE
Een begrip voor kwaliteit en service !

EIKEN TELEFOON-
TAFELTJE

met verlichting 229,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751.

Zandvoort.

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'

CREMATIE - BEGRAFENISSEN • TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.

WASSEN 5 kilo '
i

STOMEN b.v. PANTALON.

STOMEN b.v. JAPON ...
LAKENPAKKET wasserij
Snel. Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417.

"J
* r

Geertings Keukens
023-289874/289875

Meubelhal Cruquius
023-281791

Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151

D»t*Hfk» g*op*nd »in
9.00 tot 17 00 uur

Op m««n0«g van 13.00 tot 17.00 uur. |
Vrtjdagcvsnd kooo»»ond »»n

19.00-21.00 MM.
Gratis njinw parfcc«rmo9«4ilkhe4d

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, ZandvoorT.
telefoon 02507-6123.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Breng warmte
bloemetje

421 if l (^ £1 GROTE KROCHT 24,
\> l l \J d ZANDVOORT.

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

De winter is bijna voorbij,
vanaf 1 maart is het weer lente

hij 't (kinder)WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 6580.

Er is weer volop keus in vooijaarakleding
voor jongens en meisjes.
JURKJES, T-SHIRTS, JEANS, JACKS enz.

Vanaf 1 MAART zijn we weer iedere dag ge-
opendvan 10.00 tot 18.00 uur.
Maandag gesloten.

Wees het voorjaar vóór!!

DE LEWTESTOFFEN
zijn al binnen.

oflo^

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18-TEL. 7878

Te koop gevraagd:

HUIS of FLAT
(event. appartement)

Liefst aan of in de omgeving
van het strand.

Br. ond. nr. Z 283 bur. v. d. blad.

SELF SERViCE STATION

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66,

privé 02507 - 61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Heremkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

VERLOREN
op 15 januari een

wit gouden ring met briljant.
tijdens strandwandeling nabij

Dolfirama.
GOEDE BELONING!
Telefoon 030-934125.

Solide aluminium frappen met
aluminium plateau

3 treden van 48,00, voor 39,95
4 treden van 52,50, voor 45,00
5 treden van 61,50, voor 49,50
6 treden van 79,50, voor 67,50
7 treden van 110,00, voor 85,00
Streden van 145,00, voor 119,00

Deze trappen met DIN-keur!

J. H. Vermeijs
Haltestraat 1 - Zandvoort

Telefoon 52 04

Volvo 66:
grote klasse!

,..,,;*& 66 ®-

f 30,00 per dag premie

Schildersbedrijf
•ff„DE BOET'

Keesomstraat 289, telefoon 02507-5öbb.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

HOTEL CAFÉ-RESTAURANT „KEUR"
Zeestraat 49-51, Zandvoort, tel. 02507-2023

heeft per 1 maart 1978 vacatures voor:

• KAMERMEISJES
• ONTBIJTSERVEERSTER
• ERVAREN RESTAURANTKELNERS
• LEERLING RESTAURANTKELNERS
• ALGEMENE DIENST

Sollicitaties na telefonische afspraak.

Op en top Volvo-kwaliteit in
deze economische wagen.
De kleine handzame Volvo, die
met zijn zuinige motoren
automatische transmissie een
apane klasse vormt.

Zeker ook, doordat de 66
ondanks zijn kleine afmetingen
heel wat ruimte binnen biedt.

Maak een proefrit in de
Volvo 66. Een telefoontje is al
voldoende en wij komen bij u
langs.

Nu ook in zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 66

VOIiVO

Automobielbedrijf
H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

A\ 00.1

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

[ Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

LidNBM

ZANDVOORT
Middenstandswoning

Voorjisnvan c v gjs
Ind : hal. toilel. woonkamot 13 « 12 mtr

rw: open haard kcukrn
Ie vetd. 3 slaapk badkamer mot

bad en unli'i
2evotd 2 slaapk. bereikbaar tui ,istc U,i|i

Bilderdijkstrnnt 17.
Vraagprijs M87 500 k k

ZANDVOORT (zuid)
Perfekt onderhouden woonhuis

Op 250 m' grond, met tuin on schuur

Ind . entree, woonkamer niet s «HJ
moderne keuken toita X)u b t>

Ie vercl.- 3 slaapkamers en Ijercinx)

Broderodostraa 90
Vraagprijs f 308 000

ZANDVOORT
Luxe4 komer-flat

op 1e vcrdiepinu hockl at
Ind woonkdme 3 sjapkame

keuko ot do ichü
O t " p te

Dg Ruytorstraat 56
f a Q 14900

ZANDVOORT
Centrum dorp aan boulevard
Zeer luxe 3 kamertflat

op 2e etape met 2 qarages.
Ind.: hal 15 m ), woonkamer

(50 m?; moderne keuken 2 slaapk.
badkamer met ligbad toilet.

Passage 3 f lat 6.
Vraagprijs / 348.000 k k. •

ZANDVOORT
2-kamerhoekflat

op 6e etage.

Ind.: entree, toilet, woonkamer mot open
keuken, 1 slaapkamer, douche.
Ook te gebruiken als 2e woning.

T]. Hlddessuaat 103
Vraagprijs r" 169.500,-k.k.
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De telefonistes Edith Maarse en Marijke Bom. Computer zetmachines in Beverwijk. De typistes van de IBM-afdeling.

Hoe wordt een Nieuwsblad gema
Hoe wordt een streekblad gemaakt?
En wie maakt of maken die krant? De
krant die 's avonds or 's middags al in
de brievenbus ligt, en na (hopelijk)
gelezen te zijn enkele uren later als
verpakkingsmateriaal van aardappel-
schillendicnstdoet (? ),iseen produkt,
waaraan vele handen een bijdrage
hebben geleverd.
Het is ook een produkt, dat vaak
(meestal) al improviserend en in wei-:
nig tijd inelkaargcdraaid wordt. Hee is
een produkt, dat iedere keer weer
„nieuw" is, en „anders". Een produkt
dat met emoties, meningen, ideeën, in
woede, verbazing, berusting, bewo-
genheid en betrokkenheid gemaakt is,
en dat emoties, meningen, ideeën
losmaakt en woede, verbazing, berus-
ting, bewogenheid en betrokkenheid
opwekt.
De pijlers waarop de krant iedere keer
weer opnieuw steunt, zijn de redaktie,
de advertentie-afdeling (acquisitie), de
adv.order-afdeling en de techniek.
Voor al die afdelingen geldt, dat men
van het werken aan de krant houdt.
Idealisme is een groot en beladen
woord, maar als je aan een krant werkt
doe je dat altijd met een zekere (vaak
behoorlijke) mate van idealisme.

De redaktie
De redaktie bestaat uit mensen, die
het „nieuws" vergaren, die verslagen
maken van politieke vergaderingen,
buurtbijeenkomsten, toneeluitvoe-
ringen, concerten, sportwedstrijden
en wat dies allemaal meer zij. Hun

4 komt mooi uit, maar als er 17
advertentiepagina's zijn, wat dan?
Het totaal aantal pagina's moet altijd
even zijn. Moet je in dat geval dan
omhoog naar 22 (wat dus kommer-
ciëel niet verantwoord zou zijn) of
terug naar 20 (wat minder is dan 25
procent • bovendien kan de redaktie
haar nieuws nooit op zo weinig
pagina's kwij t) .
Dus dan wordt er kort vergaderd, met
aan de ene kant de redaktie die meer
wil, en aan de andere kant de
advertentieafdeling die de kommer-
ciëlc verantwoording in de gaten moet
houden. Dat zijn vaak spannende
gesprekken Waarbij overigens
iedereen voor ogen heeft, dat hetaltijd
een „goeie"krant moet worden.

Administratie
Dat een administratie in een kranten-
bedrijf noodzakelijk is, behoeft
nauwelijks enig kommcntaar. Wat
zouden redaktie en advertcntieafde-
ling doen zonder telefoniste, die
doorverbindt naar de juiste man? En
wat zou het een onvoorstelbare chaos
worden als er geen sekretaresses waren
die de korrespondentcn-, adressen- en
abonnementenlijs ten bijhielden.

als volgt. De kopij, die de redaktie
vergaart, evenals de advertenties die
de advertcnticafdeling (aquisitie met
een moeilijk woord) bij de adver-
teerders vandaan haalt, worden per
koerier volgens een bepaald tijd-

Zoals iedere krantlezer weet, zijn alle
artikelen in de krant voorzien van een
„kop". Deze „koppen" worden op
een aparte manier gezet op de
fotokoppenmachine, ook al weerzo'n
vernuftige computer

De vouwmachine van Perscombinatie.

„veldwerk" bestaat uit het bijwonen
van die evenementen, het maken van
notities, het „langs de weg zitten", hot
kijken, snuffelen, vragen
Een onmisbare schakel in het vergaren
van nieuws, of dat nou lollig of treurig
is, droog of sappig, verbijsterend of

bloedstollend, is de telefoon. Talloos
zijn de berichten die via de telefoon bij
de redaktie belanden. De bureau's zien
er meestal rommelig uit, vol haastig en
bijna onleesbaar beschreven vellen en
velletjes papier, typemachines, pen-
ncn, asbakken, telefoons. Vooral op
de drukste momenten, als, met de
klok dreigend in de achtergrond, de
krant afgemaakt moet worden, is het
een chaotische boel.
Alles wat er aan notities, verslagen
enzovoorts op papier gekrabbeld is,
moet op de machine worden uit-
getypt. Op die vellen kopijpapier moet
dan exact worden aangegeven op
welke kolombreedte het betreffende
stuk gezet moet worden (1-kolom,
2-kolom), met welke lettertype dat
moet gebeuren (licht, cursief, vet),
welke „tussenkoppen" gezet moeten
worden en waar- die gezet moeten
worden.

Sensationeel
Dan moet het artikel een „kop"
hebben, een titel, en die moet
pakkend zijn, de lezers als het ware
ertoe opwekken om beslist dat artikel
door U- lezen. Zo'n kop mag niet
misleidend zijn, moet de lading
enigszins dekken, maar moet vooral
opvallen. Geen wonder, dat de
redaktie vaak het verwijt treft een
zaak „op te blazen" alleen omdat
de kop niet helemaal juist is, of ietsjes
te sensationeel.
Alle kopij wordt in mappen gedaan.
Om in de fotografische zettcrij geen
verwarring te veroorzaken, hebben
alle kranten een aparte kleur voor hun
mappen. Omdat Randstad Publicaties
nogal wat kranten uitgeeft, zijn alle
kleuren van de regenboog vertegen-
woordigd.
Om de zoveel tijd - er wordt een strak
tijdschema gehanteerd - worden de
mappen met kopij opgehaald en per
koerier naar Beverwijk gebracht om
aldaar bij De Kenncmer verder
verwerkt te worden.

Aan de lange opmaaktafel bij De
Kenncmer.

De advertentie-afdeling, v.l.: Tieneke
Passies. Edlth Maarse. Marijke Bom. De techniek
Bob Lodewogen (vestigingshoofd). Wil
Rijnbeek, Kees Koper, Mark Christiaanse.
Jan Boersma en Ada Ouwerkerk.

De aquisitie
Zoals het bij üc redaktie gebeurt, 7.0
ongeveer gaat het ook b i j de
advertentie. Ook de/.e mensen /.ijn op
pad, bezoeken winkels, bedrijven,
vergaren opdrachten en advertenties.

Langs de grote snelweg naar Alkmaar,
in Beverwijk, ligt het in 1971
geopende grote bedrijfscomplex van
„De Kennernpr" Daar worden
sinds vorig jaar alle edities van
Randstad volgend de modernste
methoden „gemaakt". Niet gedrukt,
dat gebeurt in Amsterdam bij de
Perscombinatie (daarover straks
meer).

schema naar Beverwijk gebracht.
De kopij wordt bij De Kennemeropde
band opgenomen door de typistes, die
aan de IBM-machines werken. Behalve
op de band wordt de kopij opgenomen
op een vel papier, om de korrektie-
afdeling de kans te geven de nodige
verbeteringen aan te brengen.
Vandaar komt de kopij, die op de
band staat, naar de IBM-computer.
Dat is een vernuftig apparaat, dat
alleen maar impulsen nodig heeft om
de kopij op de gewenste manier op het
papier over te brengen: op één kolom,
twee kolom, vet, normaal cursief, om
maar enkele van de talrijke mogelijke»
te noemen.

bcsvcrkcn die op ook al weer aparte
vellen papier, hanteren eveneens
veelvuldig de telefoon, typen, rekenen
en tellen.

Ook de door hen bewerkte adverten-
tics worden in mappen gestopt en dan
per koerier naar Beverwijk gebracht.
Als de tijd voor een krant vol is, dat wil
zeggen er dus géén kopij en géén
advertenties meer kunnen worden
doorgegeven (de „deadline"), dan
wordt er geteld. Hoeveel advertenties
zijn er, hoe groot zijn ze, hoeveel
ruimte nemen ze in beslag, waar
moeten ze staan, en in welke vorm (als
„Ingezonden mededeling" op een
rcdaktiepagina of zelfs voorpagina, als
een „gewone" advertentie tussen alle
andere advertenties in).

Aan het eind van al dat getel weet de
advertentie-afdeling hoeveel pagina's
er gevormd kunnen worden. Omdat er
altijd een kommerciëel verantwoorde
verhouding moet bestaan tussen het
rcdaktionele (dus net nieuws-) aanbod
en hetadvertentionele aanbod, wordt
een verdeelsleutel toegepast in de
vorm van een bepaald percentage.

Verdeelsleutel

Wordt voor ren bepaalde krant
bijvoorbeeld een percentage van 25
gehanteerd, en zijn er dan 16
advcrtenliepagina's, dan „krijgt" de
rrdaklic 't pagina's. En van die
pagina's moeten dan nog de Ingozon-
dt'n Mededelingen (IM'mers) af. 16 en

In dit grote bedrijf van de Kennemer
worden de Randstad-kranten (en een
flink aantal andere) langs fotogra-
fische weg vervaardigd.

Sinds de Randslad-kranten bij De
Kennemer gemaakt worden, gaat het

tees Kuypcr (red. Zandvoorts
Nieuwsblad), Wim Hogenboom (red.
Uith. Courant). Han van Geenhuizen
(medewerker, voorheen red. Uith.
Crt.) en Margreet Ates (medewerkster
Zandv. Nieuwsblad).
Op de foto ontbreekt Alice Verwed
(red. Hcemstccdse Courant).

Rotatiepers van Perscombinatie.

Legpuzzel
Als de kopij en de koppen klaar zijn,
moet de krant worden „opgemaakt".
De vellen met de getikte kopij worden
eerst op de juiste breedte geknipt, en
dan samen met de foto's (of beter
natuurlijk de gerasterde prints) op een
papieren pagina gelegd als een
legpuzzel.
Uiteraard' moet zo'n pagina grafisch
verantwoord zijn, dat wil dus zeggen:
er wordt gestreefd naar een voor het
oog goede indeling van artikelen,
koppen en foto's. Niet twee koppen
naast elkaar en ecen foto's „die de
pagina uitkijken", maar wél lijnen die
het einde va'n een artikel aangeven,
grote artikelen als „opening" van de
pagina, en al dit soort dingen meer.
Is de pagina klaar, dan wordt het
geheel geplakt. En vervolgens gaat de
pagina naar de fotografie-afdeling. Bij
De Kennemer is een kompleet
fotoklinisch laboratorium. De foto-
grafie-afdeling wordt door velen dan
ook als de hartslagader van het bedrijf
gezien.
De fotografie-afdeling beschikt over
een volledige donkere kamer met alles
wat daarbij nodig is. Daarin staan twee
formidabele camera's opgesteld die
kunnen opnemen tot een formaat van
50 bij 60 centimeter.
Op de grote camera worden onder
meer de hele pagina's opgenomen als
ze zijn geplakt. Foto's en tekst worden
tegelijk opgenomen. Daarna gaan ze
naar de copic-afdeling, om op een
aluminium-plaat te worden belicht en
ontwikkeld. Dan kan zo'n „film" naar
de pers
De nieuwfoto's worden niet meer
zoals vroeger via raster-negatieven
opgenomen, maar rechtstreeks op
papier gerasterd en zo opgenomen in
de betreffende pagina van de krant. De
kopieën voor adverterteerder volgen
dezelfde weg. De adverteerders kun-
nen afbeeldingen in hun advertenties
laten opnemen. Cliché's zijn daarvoor
niet meer nodig.
Als tenslotte alle krantenpagina's
gefotografeerd zijn, wt.rden de films
opnieuw per koerier naar de Wibaut-
straat gebracht, waarde kranten op de
persen van de Perscombinatie gedrukt
worden.

De redaktie:
van links: Herbort Paulzen (redaktic-
coördinator en red. Aalsmeerder
Courant), Jaap Kok (Zwanenburg/
Halfwegse en Badhoove/Slotense Cou-
rant). Andrea Bouma (Zwanenburg/
Halfwegse en Aalsmeerder Courant),
Foico Houweling (Aalsmeerder Cou-
rant), Henny Lanser (redaktie-secre-
taresse) en Dik Piet (Hoofddorp/
Vcnnepcr Nieuwsblad). Op de foto
ontbreekt Gerrit-Jan Bel (Rondo
Vener).
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(i.v.m. verbouwing).
Voor slechts / 3,00 wast u uw auto
met verwarmd, onthard, met shampoo
vermengd water!

OOK 'S AVONDS GEOPEND!!
Krassen in de lak zijn uitgesloten.
De 'TOP" verwijdert ook vuil op schijnbaar onbereikbare
plaatsen, zoals achter de bumpers of onder de spatborden en
zelfs insekten "vliegen" er af.
Verder kunt u voor f 1,00 het motorische gedeelte van uw
wagen of motorrijwiel reinigen... en... bij dit alles kunt u uw
goede kleding gewoon aanhouden!

Autoverzekeringen
Financieringen

AUTOBEDRIJVEN

Ruime keus
Occasions

Alle merken

ORANJESTRAAT2-12-TEL. 02507-2323 of 2424
ZANDVOORT

OFFICIAL RENAULT-DEALER
l TOP-AUTO WAS l

Voor ,in de was zetten' slechts f 1,00 extra.
Inruilauto's met
ANWB rapporten Renault Boutique
Bovag garantiebewijs

Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 22.00 uur.
Zaterdag 09.00 -17.00 uur. Zaterdag wasdag.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER, ETAGE, FLAT-
WONING. ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETF HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150840.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

vouvo
Een auto van grote klasse

264 GLE

H. P. Kooijman
Brederodestraat 6-10, Zandvoort

Telefoon 02507-3242.

Volvo-dealer

PARKET

LINOLEUM

ALLE VLOERMATERIALEN

Zijlstraat 96 telefoon 023-310580

TAPIJT

VINYL

Haarlem

Elke werkdag van
hall negen lol ha" één
er. van hall twee tol
hall zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur
en zaterdag1* van
10.00- 12 00 uur.
U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & sul Jbis bv
Mokelaors en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-288550'

HOTEL BOUWES
[DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maandagl met een fijn orkest. Kompleet
3-gangen menu reeds vanaf f 25,-. Elke zondag matinee.
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen.
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(naspoort of rijbewijs niet vergeten).

In Bouwes Palace kunt u in het
Panorama Restaurant op 70 m hoogte
voortreffelijk eten en tegelijk genieten
van een magnifiek uitzien;. Ook ideaal
voor recepties e.d. 2- en 3-kamer-
appartementen beschikbaar met spe-
ciale wintertarieven.
In de grote feestzaal in western style
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels- of
vcrenigingsavond.

BOUWES ZANDVOORT. telefoon
02507.2144.
Vraag onze speciale weekend

^tarieven.

golden,
tülipHötels
• holland^

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIOlMED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

LesJumeaux
Bcnnebrockcrlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

„Glealêfc Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

B I STRO
'LA BERGERIE'

Franse spccilileilcn
Menu a ƒ 35,-.
CONSOMMKHKNRMV

hcIdiMVgrocntcbouillon
v

DOUCHE!, SAINT- HtJBKKT

BROCHKTTK LA B ERG K R l E

CHINEES INDISCH RESTAURANT

H N & 4 KONG,

diilleiide ik-
mei iH'h;ikken kricl-;i;irdappclcn. sla, ri jst,

iKinkippclkrokclic. ^tociiiL'ii en saus.

*
PARFAIT I)i; l.A MAISON

liki'urijsjc met slaimiom.
U k u n l hij ons natuur \\\\. tmk a !a caric ilincicn.

|}:i)!i.'lijks (.'a'nïiid MIIUI! 17..W uur.
Kerkplein ld. Hliicmcndiiiil. lcl.():.l-:57".V..

. .

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
*r. Zandvoort, Tel; 02507 - 78 97

.••.-.'•*.7>,: - ' • - - V '
. v." j ...Geopend van 12 00 tot 22 00 uur

...... • Maandag gesloten. •

GEOSTICK BV
Wegens teleurstelling zoeken wij wederom

een:

vrouwelijke
administratieve

kracht,
ter versterking van ons team op de order-

administratie. Werkzaamheden: voorbereiden
van de orders, bevestigingen typen en
verder alle voorkomende administratieve

handelingen.
Spoedige indiensttreding gewenst!

Tevens zoeken wij voor spoedige
indiensttreding een

chauffeur
voor onze Mercedes, met rijbewijs

CE/ DE en assistent expeditie.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch

aan de heer R. Grin, Geostick bv,
Amsterdamseweg 10, postbus 45, Uithoorn,

telefoon 02975-63156.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boettek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. / 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= Zm'v.a. f 150.-
thuisgebracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd alsuni.

Heren en juniormode.
Hoofdstraat 178. Hillegom,
lel 02520 15H9 Donder

dag koopavond

Aangeboden z.g.a.n.
palissander

wandmeubel
met t.v. kast.

bar en verlichting.
Breed 250 cm. hoog 190

cm, diep 50 cm.
Te bezichtigen na telefoni-
sche afspraak 02968-2281.
Bereikbaar zaterdag van 9

tot 14 uur, maandag.
dinsdag, woensdag van

18.00 tot 22.00 uur.

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want doot
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

levens veel antieke
kasten, kisten anz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN !
Modem materiaal,

17 t/m 54 pers.
bussen.

Concurrerende prijzen
BOVOTOURS

Roelofarendsveen
Tel.01713-91 07

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN

STOELEN

Allprn
ScnnKclu.-lsl.rant 27. •

Haarlem. M. 023-327019.

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.
Tel. 023 -28 04 90

Blnntnw*g73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

randstad
handelsdrukkerij bv
boekdruk - offset

besteedt zorg
en aandacht
aan uw
drukwerk
fakturen - briefpapier - prijscouranten • folders
• programma's • raambiljetten • periodieken

groot assortiment familicdrukwerk
geboortekaarten in talrijke soorten en stijlen
originele verlovings- en huwelijkskaarten
visitekaarten in luxe doos en dozen brief-
papier (een welkom geschenk)

onze eigen lay-out afdeling helpt u desge-
wcnst met ontwerpen en ideeën of met hot
uitwerken van uw eigen inbreng

concurrentie prijzen, snelle levering

randstad
handelsdrukkerij bv
boekdruk - offset

stationsweg JS. aalsmeer telefoon 02977-25W7

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
Da aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil - financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02550-144 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike - en beukehout.
Per m1 of per zak leverbaar.

Ook thuisbezorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 -17.00 uur

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522.

hartenctorp
D E GROOTSTE "̂

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
— hoek Kloosterstraat. -

BEKENDMAKING
Instellingen die van plan zijn voor 1979
een provinciaal subsidie aan te vragen,
moeten dat beslist vóór l april 1978
gedaan hebben. Aanvragen die later bij
het provinciaal bestuur binnenkomen,
worden niet in behandeling genomen.

Over voorwaarden waaronder de pro-
vincie subsidies verstrekt en over de
wijze waarop ze moeten worden aange-
vraagd, kunt u telefonisch inlichtingen
krijgen bij de betreffende griffie-afdeling;
tel. 023 • 169933.
Cultuur, Onderwijs-, Jeugd- en Sportzaken:
tst 3333 en 3433.
Gezondheidszorg: tst. 3230.
Maatschappelijk Welzijn: tst. 3264.

De provincie wil van instellingen die nog
niet eerder een provinciaal subsidie ont-
vingen voor de beoordeling van hun
subsidieverzoek de beschikking hebben
over:
1. een exemplaar van de stichtingsakte of

statuten;
2. de door het bestuur van de instelling

gewaarmerkte jaarrekeningen over
1975,1976 en, voor zover
mogelijk, 1977, vergezeld van een toe-
lichting en een accountantsrapport;

3. de jaarverslagen van 1975,1976 en,
voor zover mogelijk, 1977, over de
werkzaamheden die de instelling in die
jaren heeft verricht

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Houdt uw huis tochtvrij
door tochtstrip of

tochtborstels

Alle soorten voorradig bij:

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp
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Zaalsporters vierden 10-jarig
bestaan Sporthal Pellikaan

Bridgeclub

ZANDVOORT - De Sporthal IVII i -
kaan is jl. vrijdag feestelijk hel tweede
decennium ingegaan. Mei een sobere
m ar stijlvolle show van /.aalspcirlcn
werd het 10-jarig bestaan van de
accommodatie, die tol nu loe meer
dan een miljoen sportlieden lot /iel)
trok, gevierd. De junioren \an de
Uons demonstreerden basketbal, er
was badminton door de jeugd van
Lotus en rccruatiespelersvan Sporlini;
Qub, volleybal door de heren van
Sporting-O.S.S., Wim Brandseen Dirk
Wiersma tennislen een partijtje, de
dames-junioren van Zandvoort
meeuwen loonden handbal en de
/.aalvoelballers van Nihot en Rinko
besloten de sport-kaleiduschoop.
Tijdens de daarop volgende receptie in
de sporthal-restauratie bepaalde voor-
/itter J. Brandse van de Stichting
Sporthal Pellikaan zich tot een
huldiging van het beheerdersechtpaar
Cor en Jan 113 Korver. Voor de wij/e,

„Beheerder Korver en voorzitter Brandse wensen elkaar geluk".

waarop /.ij gedurende tien jaar de
sporthal hebben gerund, ontvingen /ij
geschenken en bloemen. Ruud Krijgs-
man van de voetbalvereniging Nihot
bood de beheerder een fraaie C.A.
Korver-wisselbeker aan, die de/.e naar
goeddunken kan bestemmen. Velen
maakten daarna gebruik van de
gelegenheid het Stichtingsbestuur
gelukte wensen.

De. it;.,o-at;fcnsie zet Nihot-schutter Kening de voet dwars.

Geef
Noord-Hollanc

de

Ruim 16.000
Noordhollanders
lezen 'RUIMTE'
Breng uw advertentie
onder de aandacht van
deze 16.000 eerste
lezers in het
bedrijfsleven en de
bestuurlijke sectoren.

Bel voor nadere inlichtingen
B.V.P. 02902-1654
redaktie: Joh. T. Bos
advertenties: Cesare Kruijsheer
abonnementen: Piet Hinten

Geef Noord-Holland de Ruimte,
Postbus l, Purmerend.

VOETBAL
Zaterdag 18 februari 1978
Zandv.m. 1-HBC1 l-1.30u.
B-junioren:
Kenn.l-Zandv.m. l M.OOu.
Zandv.m.2-Hoofddorp 3 14.00 u.
C-junioren
Zandv.m.l-Concord. l 14.00 u.
HBC3-2andv.m.2 14.00 u.
A-pupillen
Bl.daall-Zandv.m. l 11.00 u.
Zandv.m. 2-TYBB 2 11.00 u.
Zandv.m. 3-DCO 4 11.00 u.
RCH5-Zandv.m.6 11.00 u.
Zandv.m. 5-Goel Wit 7 10.00 u.
C-pupillen
Zandv.m. 1-Sp.vogels 12.00 u.
Zandv.m. 2-RCH l 12.00 u.
Zandv.m. 3-DSK l 12.00 u.

Zondag 19 februari 1978
WSV'30-2andv.m. 14.30 u.
KIC2-Zandv.m. 2 10.00 u.
Zandv.m. 3-Nw. Vennep 2 12.00 u.
Zandv.m. 4-Schoten 4 9.4 5 u.
Schoten 5-Zandv.m. 5 12.00 u.
Zandv.m. 7-KHS 8 9.45u.
Zandv.m. 8-Hillegom 8 l 2.00 u.
Zandv.m. 9-Velsen 12 12.00 u.
KHS12-Zandv.ni. 10 9.30u.
HKC15-Zandv.rn.il 14.30u.
A-junioren
v. Nispen l-Zandv.m. l 11.30 u.

HANDBAL
Programma zondag 19 februari 1978
d.s. Zvm.l-Conc. l M.OOu.
h.s. Zvm. 1-Conc. l 15.00 u.
d.j. Con.(HH-/.vm.l 15.15».
h.j. Zvm. 1 -KIC1 l. 'i.OO».

' m.a. Wi jka . Zeel-Zvm. l 15.45».
/vm. 2-conc. ( H U 12.15u.
j.a.Zvm. 1-BSM l 16.15».

m.p. Zvm. 1-DesireefOdin l ll.SOu.
m.w. Zvm. l-Onze Ge/. 2 10.45u.
j.w. Zvm.l-Kull Speedl 10.00 u.

HANDBAL
d.s. Zvrn. 1-BIinkert l 7-11
h.s. Zvm. 1-Blinkertl 13-22
d.j. Zvm.l-Batol 10-6

• h.j. Zvm. I-Hoofddorp l 30-16
m.a. Zvm. 1-DesireefOdin l

10-0
j.a. Conc.l-Zvm. l 6-26
m.p. Zvm. 1-IJm.l 9-4
j.p. Zvm.l-KICl 8-8
j.w. Zvm. 1-BSM l 10-2

BASKETBAL
Heren
LionsI-Kinh. I 104-58

Lions3-Akrides4
Lions 4-A.Guard. 2
Lions5-DSS6
Lions6-BVH'lem5
Dames
Lions I-akrid. 2
Jeugd
Hoofddorp A-J AB
KI.HeilooA-JKC
FI.HeilooA-JAC
MAB-SDOC
JWB-Sea Devils C
MKA-Akrides A
JWA-Buitoni A
JKB-DiosA
MJA-HOCB
JJC-Dios A
JJA-OnzeC.cz. A

13-24
2-0

49-33
41-40

40-28

52-20
36-29

26-8
27-12

7-32
32-34
24-23
63-30
28-10
24-34
57-35

Kerkdiensten
Zandvoort.
Zondag 19 februari.
Hervormde Kerk. Kerkple in : 10.30
uur Ds. CF.J. Antonidesvan Terborg,
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
jeugdkapel. onder leiding van de heer
C. Spaans.
Gereformeerde Kerk, Jul ianavveg 15:
10.00 uur ds. P.G. Kunst van
Amsterdam. 19.00 uur ds. J.J.
Splinter van Oven een.
Nederlandse Protestantenbond. Brug-
straat 15: 10.30 uur ds. A. Noorman
van Bussum. N.N.
Rooms Katholieke Kerk. Parochie-
kerk Si. Agalha. Grote Krocht.
Zalerdag 18 februar i 19.30 u u r :
Eucharistieviering mei orgel en samen-
zang. Zondag 19 feb rua r i : 8.45 uur
Stille Eurar is t ievicr ing: 10.45 uu r
Eucharist ieviering met medewerking
van het SI. Caecilia-kerkkoor (hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondig ing zondag 9.30 en 16.00
uur woensdag 20 uur diensten in
gebouw Madoerastraat 1. H;iarlem-
Noord.

Nederlands Chr is te l i jke Gemeen-
schapsbond: maandag 20 februari
's middags 3 uur samenkomst in huize
Pniël, Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.15 uur dienst in gebouw
Voorstraal 100 Ie Katwijk.

'Vrouwen van Nu'
ZANDVOORT - Op dinsdag 21
februari ver/.orgen G.N. de Heer en
J.A. Steen een lezing met dia's ( i n
k leur ) over Oud-Zandvoort. voor de
Vrouwenverenig ing . .Vrouwen van
Nu". U' aanvang is om 121).00 uur in
het Cultureel Centrum aan het
Gastliuispleii i .

Zonder wielen
ZANDVOORT - Maandagavond
omstreeks 22.25 uur werd op het
de Fauvageplein te Zandvoort
een achttienjarige Haarlemmer
aangehouden. Du man hield zich
bezig met het af schroeven van de
vier wielen van een Mercedes
personenauto.

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk
op maarlO plaatsen te koop:

Amsterdam, Berkel (ZH) . Beverwijk.
Ede. Heerenvecn. Hengelo (O).
Oisterwijk. Utrecht. Valkenburg (L )
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Porallelwua 100. tc- l . 02510 2692.'
nu t m /ö 9-1 b uui

U) ) II' ) -. .1
v r n ) i

d ii dt-e uli s.
Vh il l KirT II H in 2-ópf • i

'.\. Ds. Berrur-Mau i -l t rKpnieenl .
B-hji . 1. Ds Dtai-lU; .1 Y7
procent: '2. IL . Bcrrier-\\ \i na J l>
procent.
C-lijn: 1. Ds. l!aa\-Trommel 232.12
procent; 2. Ham. l'aardebek 21H 53
Drocenl.
D-lijn. 1. Hr. \ulsma-v d. Wende 2S5
procent: 'i. ham. Baan 220,53
pro een l.

Tweemaal
winst
voor Lions
ZANDVOORT - Of het de griep,
de lichte blessures of het harde
spel van Kinheim was, Lions
kwam afgelopen zaterdag wat
moeizaam uit de startblokken.
Weliswaar vielen er weinig
tegenpunten, de score ging bij de
Lions ook slects langzaam
omhoog. In de tiende minuut
was de stand 19-8 in het voordeel
van de Zandvoorters. Na een
time-out, genomen in de 12e
minuut, leek Lions zich even los
te maken van Kinheim (na 15
min. 36-16). In de volgende
minuten was het heilig vuur weer
gezakt en was de ruststand
44-28. Na de basketwisseling
aanvankelijk hetzelfde beeld. De
harde charges van Kinheim
verbrokkelden het spel bij Lions.
Nadat J. de Wit door scheids-
rechterv.d. Bruggen van het veld
gestuurd was, brak het verzet van
Kinheim. De leeuwen joegen nu
de score snel op tot boven de
honderd punten grens. Eind-
stand 104-58. Topscores:
Kroder 10-6; Schön 19-4, Stip-
hout9-17.
Het eerste dames-team heeft zich
door een overwinning op
Akrides (40-28) aan de kop
genesteld van haar poule. De
afstand tot nummer drie be-
draagt nu 10 punten. Een
voortreffelijk resultaat. Het
maakt de kans op een kampioen-
schap erg aannemelijk.

Weekenddiensten

Datum 18-19 februari 1978.

ARTSEN.
Huisartsenpraktijk -Bouwman, Mol.
Ridderbos.
Arts: B.J.F. Bouman, telefoon 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: Zr. A.Morsink-
van Zutphen. Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel. Zeestraat 71, tel. 3073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.R. 023-313233.

H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur lol maandag 7.00 uur.

DIERENARTS: bij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
diensl ie Haarlem. telefoon
023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 7641.

POLITIE: telefoon 3043.

BRANDWEER: U-lcfoon 2000.

TAXI: telefoon 2600.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT. Noorderslraat
l, telefoon 3159 (h.g.g. 023-320899
of 320461). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 lot 10.00 uur. maandag-
avond van 7.00 lot 8.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulp-
verlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden /ijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM. Telefoon
023-32(5655. Advies in geestelijke en
Sociale nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7.00 »ur lol '<s morgens 7.00
uur. Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening, geeft ad>ies, hu lp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
umrl. va1' maandag lot en mei \rijdag
MUI 11.00 uur tol 12.00 uur en iedere
zondagmiddag all 16.00 uu r lot
17 01) uur .

'Mini Club' geo Maar u i tgebre ide col lec t ie voorjaars-
modi. l ' .)7K. Dibari , Miss Ijigolle
Hl 'i l'k' t I I HU.'u < > 1 1 li •» \ L' j i f ï \\\ t l ' i i l r it)

. . .
Hlai 'k \ l ) re ss en I ;alke

\ ) )/V|' \1imrhil)
II VS k i l il r l ) l ) < Hek V . H l Hl U

.SI C 'Ul l l a i ( l i ei'n p laa ts je heef l
,; i d • n " ie l /e l fde pand als

\ r anka Mode. n l . Kerks t r aa t l il
paterr . oli |k n_smaakvo l / i j l ) cl •
K i n d c r K l e c r l j Moor /«wel |<>iig >ns als
rni isjes .an peut r tot t ener. Hoewe
a • uu nnode no^ /net ..binner-" is /al

ook dit md'rcle n'^rol p l a a s i i
r !e /aak iMa nu m • ! . (oor lopig isrr
een r u i m ken/ n cl • v e l e T-shirts ,
yan.s. t r u i i urlvis l « . Ook tl
bij/.onder uke na h t k l r d i n » ve rd i en t
de aandacht.
D u i d e l i j k nu rkbaa r il maande-
li jkse rei/en van hv t tx Sleegtnan naar
I'anjs en Dui t s land (erug te v i n d e n in

lo! kopen. Voor
moeders en k inde ren is mi het
. .merslapje ' ' v a n Min i c lub naar
Aranki i Modes in dit pand sne
gemaakt .

Successen voor
De Zeeschuimers

Duinpan organiseren ter voor-
bereiding op de Zweedse Kampioen-
schappen er wel van 26 j u n i tot 8juli .
In dat kader y.ijn op l juli
internationale /wem- waterpolo- en
sprinjjeveneinonten gepland.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Zwem- en Poloclub De Zeeschuimers
heeft het afgelopen weekend een
aantal opmerkelijke successen. bc-
naald.

De Jeugd-waterpoloplocg slaagde erin
de wedstrijd tegen het sterke Noord-
kop uit Den Helder winnend af te
sluiten. In een uiterst spannende
strijd, waarbij de sterke tegenpartij in
de beginfase steeds een punt voor-
stond, wisten De Zeeschuimers u i t -
eindelijk toch te zegevieren. Noord-
kop trachtte nog wel met afsta n ds-
schoten de Zandvoortse keeper te
verrassen, doch tervergeefs. Kindstand
7-5 voor De Zeeschuimers, waardoor
de derde plaats op de ranglijst werd
bezet. De doelpunten werden ge-
scoord door Wim de Oude, Jeffrey
Visser, Daan v.d. Weele (ieder
tweemaal) en Ton Weber.
De wedstrijdploeg /.wemmen moestin
de laatste wedstrijd voor de K-com-
petitie aantreden tegen W.Z.&P.C. uit

Purmerend, V.Z.V. uit Velsen en
Neptunus uit Zaandam. Evenals de
voorgaande wedstrijden wisten de
jongens en meisjes van De Zee-
schuimers ook nu het merendeel van
de prijzen in de wacht te slepen, t.w.
10 maal goud, 5 maal zilver en l maal
brons. Bovendien wisten bi jna alle
/.wemmers(sters) hun persoonlijke
tijden goed te verbeteren, xoclat De
Zeeschuimers met vertrouwen de
Kringkampioenschappen tegemoet
Zien. De prijswinnaars waren: Baquita
Koning, Annette ti-r Hevden, Rudi
Heeroma (2x goud), Ellie Bol .Ralph
Kras (lx goud, 2x zilver). Carry
Wesscndorp, Tonja v.d. Heuvel (lx
goud), Koy Warmen dam (2x zilver),
Amand Dekkers (lx brons).

Verder zijn De Zeeschuimers erin
geslaagd de sterke Zweedse zwemclub
Tab;,- Sim komende. Xomer naar
Zandvoort te krijgen. Deze grote
/.wemvereniging (800 leden) wil met
haar topselectie van 25 personen een
14-ciaags trainingskamp in De

ZANDVOORT
GEBOREN (bui ten de gemeen te):
Veronique Cecilia, d.v. N.Th. Visser
i'ii J.të. Aaij.

ONDERTROUWD:
O.P. Smit en K.J. van Loon; A.M.
Stapelkamp en R. Jager; C. Lubbers
enC.Th. Vlieland.

GEHUWD:
P.G. Baars en A.C',.de Munck; A.J. van
der Moolei) en H. Brand; F.A.
Klavcrst i jncn A. Verschoor.

OVERLEDEN (buiten de gemeente):
Joseph H. Kol, 20 jr.; Gerarda W.A.
Willekos. 69 jr.: Johanncs H.P.P. van
UemU 59 jr.

Zandvoortse Handbalteams
te zwak voor De Bunkert
ZANDVOORT - De confrontatie
tussen de handbaltcams van Zand-
voortmeeuwen met het sterke De
Blinkert »il Haarlem is op een dubbele
nederlaag uitgelopen. De dames
verloren met 7-11 en kunnen degra-
dalie moeilijk meer ontgaan, de heren
gingen mei 13-22 ten onder, maar
zullen hun plaals in de 3e klasse
desondanks waarschijnlijk toch be-
houden.

DAMES
De bvtere techniek van De Blinkert-
clames zette hun tegenstandsters al
spoedig op een 0-3 achterstand. Janny
Bol scoorde een voor t r e f f e l i jk tegen-
pun t , maar door meer in t e l l i gen te
combinaties l iepen de Haarlemse
gasten v r i j gemakkel i jk uit tot 1-6.
Door de goede inzet van Greel
Vastenhouw in hel /.andvnorl

nieeuwendoel b lee t 'he t daar voorlopig
bij. Dooreen laag schot uit de hoek en
hel benut ten van een strafworp
bepaalde Sandra van Duyn de
rusUstand op 3-6.
In de tweede h e l f t g ing (Ie s t r i j d eerst
ge l i jk op. Beurte l ings werden goede
kansen benu l , bij de Zandvoorters
door Carolien Thijssen, Hemu v.d.
Koekelt en Annie Trouw. Na 6-9 was
het initiatief, mede door een betere
condit ie weer volledig bij De Blinkert .
dal nog Iwee dekkingsl'outen uil-
buitte. Janna Pennings benu t t e nog
een strafworp. waardoor de e indstand
geheel overeenkomstig de veld-
verhouding op 7-11 kwam.

HEREN
Tot 1-1 wisten de m a n n e l i j k e
Zandvoorlmeeuwen koploper De
Bl inke r t aardig bij te benen. Dt

treffers kwamen in cm eerste stadium
van Willcni l*ij|>er en Joop Boukes.
Daarna moesten de gastheren voort-
durencl tt.-gen een achterstand aan-
ki jken . De Hlinki'rt-sciiutlers kregen
Ie veel v r i jhe id en in de Zandvoort-
mceuvven was men vaak te gretig met
het lanceren van een schot op doel.
Dank zij doelpunten van Pijper en
Boukes bleef de schade tot cle rust
beperkt tot 7-12.
De stevige partij handbal bleef ook in
de tweede helft het aankijken waard.
Door meer overleg in de aanvalscom-
binaties vvjslen De Blinkcrl-scluitlcrs
meer openingen Ie vinden en de
overigens vele reddingen verrichtende
Zandvoortrm-eiiwen- doelman Pieter
Trommel nog t i enmaa l te verschalken.
De thu i sc lub zette daar '/.es treffers
U-geruivcr. Vijt' van Joop Boukes,
waarvan drie uil een slral'worp en één
van l'iel Veenman. Eindstand 13-22

Züiidvoortniiwuw Gi'oryt: Borkvnt in r/r aanvul
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Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 21&4
"f 3713. Privé na 6 uur 6658

Drogisten]-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieefartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

HANG- EN LEGRAST
170 hoog,
100 hr.,
50 diep 149,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499.

Schuitengat f lat 7,
telefoon 3212

Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

CHRISTIEN
l/ERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

HOfyDEN-
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspecialist
sinds 1955.

v. Ostadestr. 26
(bij de Koninginne-

weg), tel 5626.
Honden kunnen evt.
gehaald en gebracht
worden tegen kleine

vergoeding.

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3

as gesüoten

Verwen u eens met
een mooie

(eigen kweek)
Tevens een grote kol-

lektie groene en
bloeiende kamer-

planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

Kwekers]

De Nofedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Gevraagd

handige hulp
begin maart, bij op-
bouw strandpaviljoen.
Tel. 4740 |18.00-20.00

uur)

ELKE DAG: ELKE DAG:

Sou&a'ô (fölorie
ROOMZACHTE

in handig EMMERTJE

ELKE DAG:

• RIFF-
; RURGERS
• PAK 4 STUKS

ELKE DAG:

DIEPVRIES
SPIHAZIE

pak 450 gram

ELKE DAG:

a'ö (Slorie

3$

25O gram

#T

En onze "KANSKOOPJES" dan ?
Natuurlijk, maar die zijn extra !

Speciaal voor u ingekocht en voorzien van
uitzonderlijke prijzen.

Maar daarvoor geldt dan ook:
Pak mee ! Zorg dat u er bij bent,

want helaas op is op !

Jazeker, onze prijzen zijn vaste prijzen ! Wat u
vandaag betaalt, geldt morgen ook. Dus geen
"tijdelijke aanbiedingen" voor al die artikelen die
u regelmatig koopt. Dat geeft houvast, zo kunt u
vergelijken. Reken maar dat u meteen ontdekt dat u
bij ons stukken voordeliger uit bent!

KAKELVERSE

EIEREN
middelgroot

stuks

EXTRft PITTIG

(extra pittig)

ssrysr-
BIJNA WEEROP
HETVROEGERE
PRUISPEIL!

ELKE DAG:

celstof
PAPIEREN-

ZAKOOEKJES
PAKKET KI] sts.

"
ELKE DAG:

•••\

LDKKERTJES i DAMES-
j VERBAND

^^ • PAK 2O STUKS

ELKE DAG
PRUZEN

î -tó"
>•••••••••• ••<

JAPANS

KRALEN-

bje

195 ctn hoog - 90 cm breed
staat leuk als versiering en is een

fijne „tegenhouder" van vliegen etc.'
in ivoor, bruin of

donkerbruine
uitvoering

VERGELUK:

/iöE \̂

BEREC

*4 sts. penlight óf
*2 sts. mono 1'/2 volt óf
*2 sts. Engelse staaf

.233Ï ĵ scr
>ecT

Wü
SPELDEN

U
NIKS
OP DE

VERGELUK:

PRODENT

TAND-
voor hagelwitte

tanden

VERGELUK: : VERGELUK:

Jbrdan j f£
TANDEN'! MMFRr.
Dnocni : iuiwi
UUIIUILL I er zijn winkels waar

• u een gulden méér
(medium of hard) J moet betalen !

>••••••••••••< >••••••••<

LETOPDEPRIJS: LETOPDEPRIJS: LETOPDEPRIJS:

iLobellö o
ftfe

Ë.ABELLO
STICK

lippencrème tegen ruwe of
gesprongen lippen, maar ook

als gemakkelijk
te verwijderen

r ondergrond van
. uw lipstick !

~cf

Remw
TAFEL-

MARGARINE
DUBBELE KUIP

500 gram

CORNED-
REEF

lekker om te bakken
of op de boterham
BLIK 200 GR AM

ERWTJES
zeer fijn

HALF LITERBLIK

^
£$\

t(êm

s<I

ONZE \
PRUZEN

ZIJN :

NIET
VOOR EEN

DIADWE
MAANDAG

LETOPDEPRIJS:

FRANSE
WUNEN

' VIN DU DONJON V.D.Q.S
(rode Minervois-wijn)

1 SOUCHES DU HHOIME
(uit de Rhôno-stroekl

'CORBIERES V.D.Q.S.
(helder rode wijn uit de
Corbièro-strcck)

FLESSEN
(OOK
ASSORTI)

* • • • • • • • o » « * * <

Bac
WEGWERP-
AANSTEKER

met
GRATIS BALLPOINT

i *gocft duizenden vuurtjes
l 'rogelbare vlam
l *loopt nooit leeg

*zichtbaar niveau

TWEE VOLHOUDERS
• VOOR ÉÉN PRIJS:

J^7CfA9€r

VLOEIBAAR
SCHUUR-

ja*

De doorgestreepte
cijfers zijn door de
fabrikanten verstrekte
adviesprijzen.
HET ZIJN OOK DE
PRIJZEN DIE U (ALS
U NOG GEEN KLANT
VAN ONS BENT!)
DIKWIJLS ELDERS
MOET BETALEN,
VOOR HETZELFDE
MERK OF DEZELFDE
KWALITEIT.
En laat u niet misleiden
door tijdelijke week-
reklames.
DE ONZE GELDEN
NAMELIJK:
ELKE DAG!!!

ELKE DAG: • ELKE DAG:

KOFFIE- IHUISHOUD
FILTERS j FOLIE

NR. 2 • TRANSPARANT

30koffer 2000 g r. DOOS ËfiU stuks l ROL UU METER

geeft moderne
stoffen hun

weerstand tegen
vuil terug

7^\ jg€

PALMA

KWALITEITS-
PANTY

in dat handige doosje, 30 denier
met closed-toe sluiting

dit komt maar één keer,
dus zorg dat u er

bij bent

RINGBANDEN
17-rings, dus dat

handige kwarto-formaat

keuze uit diverse
gekleurde kaften

ook: komt maar
één keer

OXFORD

HEREN-
SOKKEN

75 °/„ acryl - 25 7. polyamide,
geschikt voor elke maat,

keuze uit 12 verschuilende
uni-kleuren, géén^85"maar:

S? *.ra» VEEGVASTE
MUURVERF

in handig plastic
emmer van

15 2 78
•••••••••••••i >••••• o •*

IS VOOR

ELKE
DAG

supermarkt!

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORPiTuinwegS (achterwinkelcentrum DeMarklhof)

>••••••••••••••<
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Verlanglijstje met o.a. speelautomaten en sfeerverlichting

Bedrijfsleven op bezoek bij
Burgemeester Machielsen
ZANDVOORT • In de afgelopen weken is een nogal intensief
contact tot stand gekomen tussen burgemeester Machielsen en het
georganiseerde bedrijfsleven in Zandvoort. „We waren in eerste
instantie erg verrast door de uitnodiging van de burgemeester, die te
kennen gaf een brede afvaardiging uit de middenstand te willen
ontvangen om kennis te nemen van problemen en wensen," aldus
Leo Duivenvoorde, voorzitter van de Federatie Handelsver-
eniging-Hanze. „Wij zijn toen met een deputatie bestuursleden van
Federatie, Horeca, Horecaf, strandpachters en Bovag op het
gemeentehuis geweest voor een eerste oriënterend gesprek.
Daarna is onderling beraad een aantal knelpunten onder de
loupe genomen en met ons verlanglijstje zijn we onlangs voor de
tweede maal bij de heer Machielsen geweest."

Alternatieven
Mejuffrouw Roozen, secretaresse van
de Federatie, toont zich verheugd over
de directe lijnen, die nu tot stand zijn
gekomen tussen de burgemeesters-
kamer en de diverse facetten van het
bedrijfsleven. Ze hoopt, dat de
frequentie en de intensiteit van de
contacten zullen blijven bestaan. Over
de urgente zaken, die neringdoenden
in de badplaats bezighouden wil ze wel
iets vertellen.
„Daar is in de eerste plaats natuurlijk
de toeristen- of logecrbelasting. Wij

zijn niet gelukkig met de tot nu toe
voorgestelde vormen van heffing. Het
bedrijfsleven ziet daarvoor drie alter-
natieven. In de eerste plaats uit-
brciding van het aantal VVV-lcden,
dus meer geld voor toeristische
voorzieningen. Een commerciële VVV
zie ik voorlopig nog als een utopie.
Verder zou er uitbreiding van het
aantal parkeermelers moeten komen,
in Noord. Tenslotte vinden wij, dat in
de horeca-bedrijven en strandpavil-
joens speelautomaten zouden kunnen
komen, waaruit een vast bedrag in de

gemeento-pot zou moeten vloeien.
Alleen dit laatste zou al een bedrag
tussen de drie en de vijf ton per jaar
opleveren. De burgemeester gaat de
mogelijkheden onderzoeken en de
betrokkenen gaan zich verder orië'n-
teren."

Kurk
„Dan is er natuurli jk de veelbesproken
infra-structuur, de verhouding tussen
het dag-en het verblijfsloerisme", vult
Duivenvoorde aan. „Wij vinden, dat
het verblijfstoerisme de kurk is, waar
Zandvoort op drijft. Onze af-
vaardiging wil het evenwicht her-
stellen en moderne mogelijkheden om
het bedrijfstoerisme te stimuleren
aandragen. Ook om onze concurren-
tie-positie ten opzichte van andere
badplaatsen te verbeteren."

Permanent
Een zaak, die daarmee direct verband
houdt, is volgens de Frederatie-voor-
zitter de noodzaak om in de dorpskern
een permanente sfeerverlichtingaan te
brengen. „In samenwerking met de
Stichting Verlicht Zandvoort, die daar
al jaren voor ijvert, moet die er nu

Uitbundig geschaatst

3*S*«ft»«MB*S»i«sB!R-»-»- - A Ê . * ,

:^,?u >vV.^:>v^ - --n

komen. Zeker nu Zandvoort casino-
plaats is geworden, moet de duisternis,
ook in de winter, verdwijnen. We gaan
de gemeente vragen de plannen, zoals
John Picters die ontwikkelde, uit te
voeren en wel zodanig dat er bij
top-evenementen gemakkelijk nog
extra verlichting is aan te brengen. Nu
hebben we ieder seizoen hoge kosten
van het plaatsen en weghalen van de
tijdelijke verlichting."

Enige industrie
Ook op het gebied van het woning-
beleid heeft het bedrijfsleven wensen.
Mcj. Roozen daarover: „Bij het
aantrekken van werknemers zijn er
vaak problemen met de huisvesting.
Het beleid is in het verleden ons
inziens te veel op de bevolking gericht
geweest. De toeristenindustrie is de
enige industrie en dus moet er worden
gezorgd voor passende en betaalbare
woningen voor de werknemers in deze
categorie. Verder neemt men maar
aan, dat jonge ondernemers wel een
huis kunnen kopen in de vrije, dus
dure sector, maar men vergeet dan, dat
deze mensen vaak hun geld hard nodig
hebben voor investeringen."

Opiniepeiling
Het verlanglijstje van de middenstand
blijkt daarmee nog niet uitgeput. Er
leven verlangens omtrent verkeers- en
parkeerproblemen, met name over
meer inspraak bijen tijdige informatie
betreffende nieuwe situaties, er wordt
gedacht aan permanente paviljoens op

LANGS DE VLOEDLIJN

Wij leven onder onvolmaakten en zijn
zelf onvolmaakt. Daarom moeten wij
vergevcnsgezind zijn jegens elkaar.
Sencca. (4 v Chr.-65 na Chr.).

het strand, en zo zouden de dagelijkse
bestuurders van het Zandvoortsc
bedrijfsleven nog wel door kunnen
gaan. Maar eerst gaan ze op 13 maart
de achterban inlichten en horen.

„We hebben voor die avond het totale
Zandvoortse bedrijfsleven uitge-
nodigd om tot een zo breed mogelijke
opiniepeiling te komen," aldus Leo

Mej. Roozen: „Alternatieven voor
toeristenbelasting."

bereiken, die voor Zandvoort hoogst-
noodzakelijkzijn."

Dubbel afscheid bij
Publieke Werken
ZANDVOORT - In verband met
pensionering zullen de heren P. Aaij,
chef van de buitendienst en F.
Molenaar, chauffeur bij de buiten-
dienst, de dienst van publieke werken
gaan verlaten. Op l maart zal in
besloten kring afscheid worden ge-
nomen van deze twee bekende
Zandvoorters. De bijeenkomst wordt
gehouden om 15.00 uur in het.
Gemeenschapshuis.

Duivenvoorde. „De onderwerpen
komen daarna aan de orde in de
gemeentelijke commissie voor het
midden- en kleinbedrijf. Op die
manier hopen we een aantal zaken te

Chauffeurs kregen
'schijntje9 na gepakte
dader met fortuin

ZANDVOORT- Uitbundig is er geschaatst dit weekeinde, ook in Zandvoort. Op de plaats waar's zomers de zonzoekers
zijn te vinden konden nu de ijsliefhebbers hun gang gaan.

(Adv. Ingcz. Mcded.)

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelberïstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Assurantiën.
Hypotheken

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,

telefoon 023-241224.
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ZANDVOORT - Bij het
casino in Zandvoort heeft in
de nacht van vrijdag op
zaterdag een beroving plaats
gehad waarbij de dader na een
achtervolging van twee taxi-
chauffeurs uiteindelijk in een
Haarlems ziekenhuis terecht
kwam. Een echtpaar uit
Aalsmeer had in het casino
die avond zo'n veertig-
duizend gulden aan jetons
gewonnen en verlieten na
inwisseling van die jetons het
pand. Toen beiden buiten
waren, ritste een 25-jarige
Amerikaan - in Soesterberg
gelegerd - de tas uit de armen
van de vrouw. Hij rende
daarmee de Seinpostwcg op.

Vier taxichauffeurs zagen het

allemaal gebeuren. Twee van
hen, de heren Eric Kiste-
maker en Pierre Lubberink
gingen er achter aan. De
eerste te voet en de andere
per auto. Achter Hotel
Bouwes werd de Amerikaan
door de chauffeurs tegen de
grond gewerkt. De tas met
een fortuin aan geld had de
dader nog in zijn bezit. Dat
werd even later overgedragen
aan de Zandvoortse politie.
De vier chauffeurs kregen
voor hun inspanningen
honderdvijftig gulden te ver-
delen, van de veertigduizend
piek De politie vermoedt
dat de Amerikaan het echt-
paar in het casino had
geobserveerd en het geld
heeft zien uitbetalen.

Raadslid wil
feestcomité herzien
RAADSLID WIL FEESTCOMITÉ HERZIEN.
ZANDVOORT - Arthur A. Rooselaar, raadslid voor de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie heeft een „steen des aanstoots" ontdekt in het comité,
dat op verzoek van het gemeentebestuur sinds 17 november 1977 de
feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan van Zandvoort als badplaats
voorbereidt. In een brief aan het college vindt hij, „dat het comité niet helemaal
is samengesteld uit capabele mensen, welke ieder voor zich, gezien hun
achtergronden en huidige bezigheden representatief geacht kunnen worden om
aan een degelijk feestelijk gebeuren nuttige en waardevolle medewerking te
verlenen."

Rooselaar meent op de lijst van comitéleden een naam te zijn tegengekomen van
iemand, die in de oorlog 1940-M5 „van harte heeft meegedaan aan de door de
bezetters gepleegde misdaden." De briefschrijven vreest, dat hij in de komende
maanden vol festiviteiten niet om contacten met de door hem becritiseerde
„hardleerse figuur" heen zal kunni-n, reden om het gemeentebestuur te
verzoeken de samenstelling van het comité te herzien en betrokkene als lid van
het jubilcum-comité te schrappen.

Aktie voor behoud
Kostverlorenpark

ZANDVOORT • Een lezing met dia's over het Kostverlorenpark in Zandvoort
JoorDick Bol en Jaap Kolpa is een onderdeel van de lezingcnserie van de ACJN
afdeling Haarlem. Het Kostverlorenpark is een natuurgebiedje van ca. 10 ha. ten
oosten van Zandvoort. Het herbergt een zeer rijke en gevarieerde Flora en
Fauna.

Helaas wordt dit terrein bedreigd door
woning- en wegenbouw. In de lezing

WULLUM v. d. WURFF

,WURF-PRAE r r
Wurf-Praet" d'r benne van die dinge,
waer we gien woord meer over voil
mostemaeke.

Verkiezingskoorts aan de gang

Verhoogde activiteit
TAXI SCHRIJVER! bij politieke partijen

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

SUEDE
NAPPA

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

«f y ••
/ƒ see

MORRIS
before you buy

ZANDVOORT - De gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei
veroorzaken nu al een verhoogde activiteit bij verschillende
politieke partijen. De spreekbuizen staan al duidelijk in de richting
van het kiezersvolk gericht, er wordt druk gesleuteld aan
verkiezingsleuzen en -programma's, de eerste schermutselingen zijn
al achter de rug.

V.d. Heijden uit P.v.d.A.
Willem v.d. Heijden, raadslid voorde
Partij van do Arbeid, hoeft op
aandrang van zijn bestuur besloten
zijn zetel nu ui ter beschikking te
stellen. Dit naar aanleiding van een
interview in een regionaal dagblad,
waarin hij minder vleiende citaten
over zijn partijgenoten spuide en Ie

Haarlem: Darteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 3596

Hotel • Café • Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

kennen gaf voortaan de principes van
Inspraak Nu te willen uitdragen.
De ledenvergadering van de Partij
heeft er weinig woorden aan vuil
gemaakt. Dat deden wel raadskandi-
date Ineke Wind en haar partijgenoten
Harmke Sjrrps en Jack Agsteribbedie
via een open brief een stuk „wegwijs in
de Partij van de Arbeid" en enkele
kritische kanttekeningen bij Willems,
„solistcngi'drag" in de publiciteit
brachten. Opvolger van V.d. Heijden
wordt Aad Regeer, eventueel Marijke
Kuijkcn.

Kandidaten-forum VVD
D'- VVD is de eerste partij, die haar
potentiële raadsleden voordelreuwon
lircfl geworpen. Dat gebeurde tijdens
oen forum-avond, waar de liberale
upper-tcn vragen kreeg te beanlwoor-
den, /.innige on on/innige. Rn vaak
ook moeilijke, zoals: „Waarom zijn

niet alle parkeervakken even groot? "
of „Waarom wordt onze straat alleen
maar geveegd, als ik de gemeente-
reinigers een tientje in hun handen
stop? "
De grondprincipcs van de VVD
kwamen tijdens de discussies nog niet
zo duidel i jk uit de verf, maar dat zal
zeker nog komen. De belangstelling
voor het avondje politiek, van vriend
en vijand, was in ieder geval
verheugend.

Dick Gerritse nog bij
P.S.P.-P.P.R.
AJs Dick Gerritse dinsdag zijn plaaLsin
de raadszaal inneemt, zal hij dal doen
voor de partij, die ook zijn voorganger
Lou Koper vertegenwoordigde, de
P.S.P.-P.P.R. Tot a-igustus, wanneer
de nieuwe raad aant">edt. Als Dick
dan terugkomt, zal dat voor een
nieuwe parti j zijn, onafhankel i jk en
progressief, gericht op Zandvoortsc
belangen. Dat -'prklaarde hij tijdens
een matig bezochte bijeenkomt, waar
oon werkgroep werd gc-formecrd, die
de principes op papier gaat zetten. Die
komen dan ter discussie op dinsdag 7
maart

van de heren Bol en Kolpa zal
aandacht worden besteed aan de
biologische waarden van het Kost-
verlorenpark aan de bedreigingen en
aantastingen van het gebied en aan
akties die de Algemene Christelijke
Jeugdbond voor Natuurstudie en
Natuurbescherming afd. Haarlem on-
derncemt om dit terrein te behouden.

Lustrumviering
Deze lezing is onderdeel van een
lustrum viering van de ACJN over het
onderwerp „Natuur en Milieu in
Haarlem en omgeving". Het pro-
gramma van deze lezingen-serie omvat
onder meer: Lezing met dia's door de
studiegroep Kcnnemcrduinen over
„Natuurbescherming en Recreatie in
de Duinen" *om 1CM5 uur gevolgd
door een lezing door de leden van de
Vereniging Milieudefensie om 11.30
uur. Na de lunch die om 12.15 uur
wordt gehouden volgt om 13.00 uur
een lezing door dr. B.F.J. Luykcn.
milic'uconsulcnt van de gemeente
Haarlem. Om 13.45 uur is er dan de
lezing over het Kostverlorenpark te
Zandvoort. Deze lezingenserie wordt
gehouden op zaterdag 25 februari a.s.
in het bezoekerscentrum van het
Nationale Park „De Kcnnemer-
duinen" nabij de duin ingang Koevlak
bij de Zeewcg. Vanaf 10.00 uur zijn
belangstellenden van harte welkom.

Casino-voetbal
ZANDVOORT • Het voctbalclftal
van het Zandvoortse Casino speelt
zaterdagmorgen een wedstrijd tegen
Het Wapen van Zandvoort-.Aanvang
11 uur op het terrein van
Zandvoortmeouwen.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUAR11978 PAGINA 2

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeen-
komstig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ingaande maandag 27 februari 1978 gedurende een maand
ter secretarie op het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 29 nov.
1977, no. 233 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
houdende gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan
,,Kostverlorenpark deel III" vastgesteld bij raadsbesluit van

26 oktober 1976, no. 8.
De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig
met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde

termijn bij de Kroon beroep instellen.
Gelijk bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaar heeft
tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde
P i. Staten aan een gedeelte van het plan.

M K/
Zandvoort, 15 februari 1978

De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

verbouwing).
Weer slechts f 3,00 wast u uw auto
met verwarmd, onthard, met shampoo

OOK 'S AVONDS GEOPEND!!
Krassen in de lak zijn uitgesloten.
De 'TOP" verwijdert ook vuil op schijnbaar onbereikbare
plaatsen, zoals achter de bumpers of onder de spatborden en
zelfs insekten "vliegen" er af.
Verder kunt u voor f 1,00 het motorische gedeelte van uw
wagen of motorrijwiel reinigen... en... bij dit alles kunt u uw
goede kleding gewoon aanhouden!

TOP-STOFZUIGER.
Autoverzekeringen
Financieringen

AUTOBEDRIJVEN

Ruime keus
Occasions

Alle merken

ORANJESTRAAT 2-12 - TEL. 02507-2323 of 2424
ZANDVOORT

OFFICIAL RENAULT-DEALER
ITOP-AUTOWAS1

Voor ,m de was zetten' slechts f 1,00 extra.
Inruilauto's met
ANWB rapport en Renault Boutique
B o va g garantiebewijs

Geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 22.00 uur.
Zaterdag 09.00 -17.00 uur. Zaterdag wasdag.

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Gevraagd:

een actieve
vlotte vrouw
voor part-time werkzaam-
heden op afdeling ver-
huur woningen en appar-
tementen. Redelijke
spreekvaardigheid Duitse
en Engelse taal nood-
zakelijk. Bezit telefoon
vereist. Beloning voor
werkzaamheden n.o.t.k.
Telefonische afspraken
(02507) 3841.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele week geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gesloten.

Vooral uvv
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

ZELF TANKEN

bij de modernste SHELL ZELFTANKSTATIONS van
ZANDVOORT en omgeving is kinderlijk eenvoudig en
geeft u bovendien een besparing van 8 cent per liter,
t.w. 4 cent korting en 3% zuiniger rijden door A.S.D.

ZEKER WETEW ?
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u vanaf zaterdag
25 februari t/m vrijdag 3 maart bij het tanken

gratis een Shell Autokostenagenda
zolang de voorraad strekt.

Ook voor BANDEN - ACCU's - OLJEVERVERSEN - DOOR-
SMEREN - KLEINE en GROTE ONDERHOUDSBEURTEN zijn wij

toch voordeliger. Informeert u eens.

Tsmmer's Shell Zelftanksfation

Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Tel. 3287 en Boulevard Barnaert

TWEEWIELER RAI
IN AMSTERDAM

Maar nu reeds in Zandvoort
te zien!

RACEFIETSEN
KOGAMIYATA

PEUGEOT
GA2ELLE - MOTOBECAN

TOUR - SPORTFIETSEN
GAZELLE - UNION - RALEIGH

• B.S.A. -SPARTA - KOPRA

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEOE
Haltestrast13,

Zandvoort,
22 samenwerkende . tel. 4499.
fietsonmakersjn n.h.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Administraties
Invullen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

bureau
enOENEMJIM B.V.

•> w- v *• ̂  •• •**«\ •.<,\%•• ••.<••.' v. X> "*• .̂ SsWvsXp''' "•"• *S* v ••>. \f<v.f ~>:• «•̂ .v.-I-M-WWv
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KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

lTEL.025075845

38

Eind januari heeft het „Comité ter bevordering van de openbaar-
making van in Zandvoort begane wandaden" een bulletin verspreid
in de Van Ostadestraat en de omliggende straten. De feiten zijn in dit
bulletin op felle wijze naar voren gebracht. Om wille van de
nagedachtenis van mijn vader voelde ik mij verplicht de bron van het
vele leed en de schade, die aan onze familie en gasten van vorige jaren
zijn en worden toegebracht, bekend te maken.
Ik betreur echter openlijk de inhoud van de laatste twee zinnen van het
bulletin (bladzijde 3), in het bijzonder omdat daarin de namen
van enige families, zonder hun voorkennis, worden genoemd.
,,Hier sta ik, ik kan niet anders!"

A. LUIJENDIJK
v. Ostadestraat 23

WIJ LEVEREN:
GEVELKACHELS • W AS AUTO M AT E N
GEISERS • KOELKASTEN
GASKACHELS • SANITAIR

Loodgietersbedrijf

ALLE SANITAIRE INSTALLATIES
GAS- en WATERFITTER

erkend installateur

DAKBEDEKKING
C.V.-INSTALLATIES

Bilderdijkstraat 7
Potgieterstra at 32

Telefoon 25 08
Telefoon 51 11

Werkplaats en showroom: KochstraatS

FROMAGERIE
KAAS- EN WUNSPECIALJSTEN

l JONGE GOUDSE
KAAS
500 gram
SELDERIE
SALADE
150 gram

VOOR UW PRIVÉ-.
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Ruime keus in bloemen
en planten vindt u bij:

ff
GRu 11 KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Zandvoort

Voor ons vernieuwde restaurant zoeken wij
aktieve vakmensen, onder meer:

Aankomend Patissier
voor onze speciale gebak- en

dessertafdeling

Chef de Rang
plm. 25 jaar.

Met belangstelling voor klassieke service.

Belangstellenden gelieven telefonisch een
afspraak te maken voor een onderhoud.

Tel. 02507 • 22 53.

10 VERSE
SCHARRELEIEREN...

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141

3,95
1.75
2,45

De klok is een mooie uitvinding om ons het
etensuur te herinneren.

Diogenes (412-323 v. Chr.l

HCRLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

hooft klokken, horloges en wekkers, die u aan
alles herinneren. Het zijn uitsluitend procisio-
uurworkon, die u steeds 'bij de tijd' houden en

waar u altijd van op aan kunt.

Komt u eons kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

\Vkcht, even
m'nbril
afzetten
T|a, hoeveel mensen
hebben dat niet?
Dat het lezen een stuk

moeilijker wordt
, maar'n leesbril
^ toch eigenlijk te

1 lastig'is vanwege
't steeds maar

op- en afzetten.
Kent u dat probleem?

^ Gelukkig voor u bestaat er
Varilux. Een glas waarmee u moeiteloos kunt
zien op elke afstand, 'n Esthetisch_glas.
Jeugdig door't ontbreken /' ~^
van halve maantjes Egaal ƒ
glas dus, dat heel gelei- (C
delijk overgaat van lees-
sterkte naar verte- sterkte.

Natuurlijk hebben wij
Varilux.
En de apparatuur om ..
perfektvoor u te plaat-/.
sen in uw favoriete (
montuur.Vraag naar
dit meest doordach-sf
te korrektieglas. cV
't Begin van heel x-
komfortabel brildragen
zonder dat hinderlijke op- en afzetten.

't meest
doordachte korrektieglas.

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien.

Grote Krocht 20a, telefoon 4395.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Esta
stripbaar behang

van Redpoint maakt krabben-
stomen -schuren overbodig en dus

opnieuw behangen makkelijken
Er is nu behang waar u altijd plezier van hebt.
Tot op het allerlaatste moment!
Esta stripbaar behang van Redpoint.
Dat kunt u straks weer gemakkeli|k van de
muur halen. Baan voor baan. Helemaal
zonder krabben, stomen of schuren.
U kunt zó weer behangen. Voor
u het weet zit uw nieuwe, frisse
behang al weer op de muur.
Vraag dus naar stripbaar behang'
van Redpoint bij:

REOPONl Behang

Fa. Keur en Zoon
VERF-GLAS-

SCHILDERWERKEN
Winkelvorkoop: Paradijswog 2
Zandvoort - Tel. 02507 - 56 02,

na 18.00 uur 02507 -60 89

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,

telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Middenstandswoning

Voorzien van c.v. gas.
LidNBM II lnd-: nal-tollel' woonkamer (3 x 12 mtil

mot open haard, keuken,
leverd. 3 slaapk., badkamer met

bad en toilet.
12e verd. 2 slaapk., bereikbaar via vaste trap.

Bilderdijkstraatl?.
Vraagprijs/ 187.500,-k.k.

ZANDVOORT (zuid)
Perfekt onderhouden woonhuis

Op 250 m: grond, met tuin on schuur.

Ind.: cntreo. woonkamer met schouw.
moderne keuken, toilut. douche.

leverd.: 3 slaapkamers on berging.

Broderodostraat 90
Vraagprijs / 308.000.-k.k

ZANDVOORT
Luxe 4 kamer-flat

op 1e verdieping (hoekflat).
Ind.- v/oonkamer, 3slaapkamers,

keuken, toilet, douche.
Uitzicht op zee.

De Ruyterstraat 56
Vraagprijs f 249.000.-k.k.

ZANDVOORT
Centrum dorp aan boulevard.
Zeer luxe 3 kamerf lat

op 2e etage met 2 garages.
Ind.: hal dB m2), woonkamer

(50 m2), moderne keuken, 2 slaapk.,
badkamer met ligbad, toilet.

Passage 3 f lat 6.
Vraagprijs f348.000,- k.k.

ZANDVOORT
2-kamer hoekflat

op Ge etage.

Ind.: entree, toilet, woonkamer met open
keuken, 1 slaapkamor. douche.
Ook te gebruiken als 2e woning.

Tj.Hiddesstraat103
Vraagprijs f 169.500,-k.k.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1978 PAGINA 3

Hoofdagent Van den Bos won 2e prijs voor verzorgd stukgrond

i zitten zomers
in de tuin dan op 't strand
ZAND VOORT - Toen wij zo'n vijf, misschien was het vier, jaar
geleden hier een volkstuin kregen, zag het er bijna net zo uit", wijst
hoofdagent J. van den Bos over het stuk hardbevroren grond
wijzend, dat in deze wintertijd weinig heeft van een volkstuin.
Alleen de paar stuiken boerenkool zijn het enige groen in wijde
omgeving.
„De bulldozers waren er nog en het was niet meer dan een stuk
duinzand. Ik schrok er wel van. Wanneer je aan een volkstuin denkt,
dan zie je in gedachten al iets van planten, of tenminste wat groen al
was het onkruid; nou dit hier was niet meer dan een stuk
zandwoestijn".
Wat huiverend neemt de fotograaf het complex in zich op. Hij heeft
er kennelijk ook moeite mee om zich hier, tussen desneeuwresten,
malse groenten, verse aardbeien en wat dies meer zijn, voor te
stellen.

Duinzand
omgetoverd
tot vrucht-
bare aarde

En Toch? Zomers moet het hier een
waar lustoord zijn, waar veel Zand-
voorters zich uitleven en het dorre
duinzand hebben omgetoverd tot
vruchtbare aarde, waar de snijbonen,
zo zegt het rapport van de secretaris,
de grootte hadden van een halve
meter. Waar enkele volkstuinhouders
's avonds wel eens een barbequefeesje
geven voor vrienden en bekenden,
waar kleine kleuters al vroeg leren
welke besjes ze mogen eten en welke
niet, en waar d e echtgenotes, wanneer
manlief door zijn werk verhinderd is,
toch maar overdag braaf naarde tuin
gaan om te sproeien. Wat zeker in
1976 hard noodzakelijk was.
Waarom zijn wij dan midden in de
winter naar een volkstuin gaan kijken
vraagt men zich wellicht af. Ten eerste
was dat door de jaarvergadering, ten
tweede was dit jaar voor deeerstc maal
de uitreiking van de prijzen voor de
bestverzorgdetuin.
Degene die de eerste prijs wint, komt
meestal ir. de krant compleet met
foto, maar de tweede en de derde?
Toch hebben veel mensen plezier
beleefd aan hun tuin, toch zijn velen al
bezig met kwcekbakjes in de huiska-
mer.
Daarom zijn wij in de winter gaan
kijken en kwamen wij automatisch bij
de tweede prijs win nar terecht.
Wat bezielt de mens die een volkstuin
houdt, waarom in de vrije tijd niet
lekker lui van de zon genieten, maar
onkruid uittrekken of schoffelen,
spitten en spinazie snijden.

Iets doen
Voor hoofdagent Van den Bos is dit
een eenvoudig gegeven. „Ik vind het
prettig om iets te doen. Iets te creëren,
en ook lichamelijke inspanning is soms
een weldadige afleiding. Daarbij komt
nog dat het mij fascineerd. We hebben
de duingrond door bemesting vrucht-
baar gekregen.

Je kunt alle groenten telen. Wij
hebben aalbcsscnstruiken gezet, en als
je ziet hoe dat langzaam groeit dan
geeft mij dat veel voldoening".

Zo'n vi jf jaar geleden wist het echtpaar
Van dun Bos nog niet zoveel van
tuinieren. „Wij zijn begonnen met het
boek in de hand" vertelt mevrouw, en
ze bekent eerlijk dat's wintersdcvolle
vrieskist met verse groenten geweldig
is, maardatzehetzomersafen toe wel
eens „niet ziet zitten" wanneer er
weer oen lading verse groenten van de
tuin komt. Familieleden vrienden en
bekenden varen er wel bij, want veel
wordt ook weggeven.

„Wij hebben zelf eencomposlvatin do
tuin. Daar gaat alles in van oude
bloemen tot fruitschillcn, koffieprut
etc. In het voorjaar wordt daar de
grond mee bemest, dat is, geloof i k, de
reden dat de tuin er zoveel mooier uit
ziet dan in het begin", is de mening
van mevr. Van den Bos.
Behalve de groenten, worden er ook
bloemen in de tuin gezet. Trots wordt
hel bakje met zaadjes van de
Oost-Indische kers en Afrikaantjes
getoond, dat een warm plaatsje naast
de verwarming heeft gevonden. Hel
gedijt goed zo te zien.

Helpende hand
De onderlinge verstandhouding tussen
de volkstuinbczitlers, is zondermeer
uitstekend. Er heerst een groot
saamhorigheidsgevoel. Er worden hel-
pende handen-uitgestoken wanneer
dat nodig mocht zijn, kortom het
echtpaar Van den Bos zou de tuin niet
meer kunnen missen. Met vakantie
gaan is geen probleem, want de vader
van mevr. Van den Bos zorgt dan graag
voor de tuin. Bovendien vindt de
familie het prettiger het mooi weer
met de kleuters naar de tuin te gaan
dan het strand. „Hel zitten tussen al
die mensen in dat hete zand, is voor
mij gaan „uitje", ik zil liever mei de
kleinljes in de luin"zegtze resoluut.

Hoe kwam het nu dat juist Van den
Bos de tweede prijs won? „Geen
idee" zeggen beiden. „Misschien gaf
onze tijn een. verzorgde indruk
doordat de tuinen aan wcerszijde juist
dit jaar niet regelmatig werden
onderhouden. Misschien was het wel
zo, in het land der blinden is eenoog
koning" lacht mevrouw Van den Bos.

Margreet Atcs.
Van den Bos: „Wij hebben zelf een compostvat in de tuin".

WIM V.D. BOOM: "AFSCHEID MET EEN BEETJE PIJN"

Na vier jaar weg bij De Duinpan

Cursus voor
amateurfilmers
KENNEMERLAND • Om aanstaand*
en beginnende amateurfilmers op weg
te helpen organiseert de NOVA
(Nederlandse Organisalie Van Ama-
tcurfilmers) een korlc cursus. Deze
cursus wordt gehouden op de
maandagavonden 20, 27 februari, 6 en
13 maart 1978 in het Verenigingsge-
bouw van Filmgroep Close-Up, Ranip-
laan 108 te Haarlem/Overveen en
begint om 20.00 uur. Cursusleidcr is
de heer K. Brouwer.

ZANDVOORT • Nog een kleine
maand zal Wim v.d. Boom,
directeur van Sportfondsenbad
De Duinpan, zesmaal in de week
heen en weer reizen van zijn
woonplaats Zwijndrecht naar
Zandvoort. Dan zal hij zijn
functie in de riante accommo-
datie aan de Vondellaan neer-
leggen.

„Het wordt wel een afscheid met een
beetje pijn," vcrlell v.d. Boom. „In die
bijna vier jaar heb ik veel goede
vrienden gemaakt. Het was een fijne
lijd". Waarom hij dan Zandvoort toch
de rug toedraait? „In de eerste plaats
is dat het probleem van de huisvesting.
Ik vind, dat ik in dat opzicht niet de
nodige medewerking heb gehad.
Bovendien kreeg ik de kans op een
aanzienlijke positieverbetering. Als je
zeventig uur per week voor je baas
werkt, kun je dat ook voor jezelf
opbrengen."
Wim v.d. Boom legt uit, dat hij zich in
do horcca-sector gaat storlen. Hij
ontvouwt fraaie tekeningen van een
uniek sportcomplex, dat momenteel

Kof fie-toneel in
Cultureel Centrum

in Zoetermeer van de grond komt. Een
zwembad, een sporthal, diverse sport-
zalen en een uitgebreide reslaurantaf-
deling. „Die laatste heb ik gepacht.
Hier in Zandvoort had ik al m'n
horeca-papieren gehaald en nu had ik
het geluk uit dertig sollicitanlen Ie
worden gekozen."
De scheidende directeur geeft toe, dal
hij hel niel altijd gemakkelijk heeft
gehad. Zeker niet in de eerste jaren,
toen er nogal wat problemen met de
toenmalige zwembadbestuurdors nar
buiten kwamen. „Och ja, er waren wel
nare dingen, maar dat hoeft niet in de
krant. Ik heb geen enkele behoefte dat
op te rakelen en met modder te gaan
gooien".
Ook aan het veel bekritiseerde en in
verhouding astronomische tekort, dat
het zwembad jaarlijks oplevert, wi jdt
v.d. Boom maar één zin. „Dat is
destijds met die exploitatie-opzet
na tuu r l i j k een enorme miskleun
geweest". Aan de leiding in het bad
heeft het zeker niet gelegen, dat De
Duinpan nog diep in de rode cijfers zil.
Wim v.d. Boom organiseerde van alles
in zijn binnen- en buitenaccomm-
odatics Hij bouwde een goede naam
op met de zwemlessen, Irok schooi-
reizen naar hel bad, programmeerde
allerlei wedstrijden, kindercarnavals,
zelfs een drive-in-show en een
miss-verkiozing. Wim v.d. Boom:
afscheid doet een beetje pijn. i

WIM .v.d. BOOM. l

Fraaie Promotie
On/e plaatsgomiot, Michie l Jansen,
werk/aam bi j de Algemene Bank
Nederland, do laatste ti jd met
standplaats Haarlem, is met ingang
van 15 maart a.s. benoemd tot
directeur van de l ianque do Paris el
des Pays Bas te Amsterdam. Een
prachtige promotie, waarmee wij
hem op zu lk een jeugdige leeftijd
een dergel i jke /.eer verantwoorde-
l i jke be t rekking krijgt. Hij /.al nu wel
de jongste bankdirecteur in ons land
zijn.

Mooi Zwemresultaat
De Heemskerse zwemvercniging
„OEZA" organiseerde vorige week
zwemwedstrijden in het kader van
de landelijke zwemcompetitic E-
klasse, waaraan ook werd deelge-
nomen door een aantal leden van de
Zandvoortse Zeeschuimers en Polo-
club. Zij hadden daar veel succes en
boekten hooi wat overwinningen.
De meest opvallende zege boekte
Ralf Kras, lid van de Zandvoortse
reddingsbrigade die de 100 meter
vlinderslag aflegde in de een tijd van
1.05.4. Een zeor bijzondere pres-
lalie, die zeker oen gelukwens waard
is.

Vermindert
belangstelling?
De laalste circulaire van do afdeling
Zandvoort van do K o n i n k l i j k e
Maatschappij voor tuinbouw en
plantkunde ademt een niet bepaald
optimistische toon. Hot begint
aldus: „Maandag 27 februari heb-
ben wij weer een bijeenkomst en wij
hopen ten zeerste, dal deze keer de
weorgodon ons goed gezind zijn en
wij op een redelijke opkomst
kunnen rekenen. Redelijk, omdat
de opkomsl op do laatste twee
bijeenkomsten, zowol voor de
spreker als voor ons zeer telcur-
slellend waren. Daarna wordt
medegedeeld, wat de aanwezigen
die avond te wachten staat.
Niemand minder dan de hoer J.L.
Mol, tuinarchitect, medewerker,
afdelingssecretaris plus voorlichting
van de Dienst der Gemecnto
plantsoenen te Don Haag zal dan
weer komon spreken. Enkele jaren
geleden was de hoer Mol ook in
Zandvoort, toen hij zijn gehoor
leerde, hoe hol mogelijk is in
Zandvoort loch een goodo tu in aan
te leggen. Op 27 februari zal hij
komen uiteenzetten hoe het moge-
li jk is om het gehele jaar door
bloemen in de Zandvoortse tuinen
te hebben. Zijn lezing is dan ook
getiteld: „Uw tuin vol bloemen van
januar i tot december." „Hij zal dit
alles toelichten met dia's. Hot l i j k t
eensprookjc, maar het moot tóch
waar zijn. Er zullen ook vragen

k u n n e n worden gesteld. Ik zou u
wi l l en aanraden : gaat u in grote
getale naar deze b i jeenkomst , die
gehouden wordt in hotel Keur.
Speciaal nu Zandvoort in verband
met de v i e r i n g van hol 150-jarig
bestaan van de badp laa t s f leur ige en
kleur ige t u i n e n moot k u n n e n tonen.

Zorgen bij
Genootschap
Dat het verenigingsleven in vele
gevallen lang niel a l t i j d over rozen
gaat, spreekt d u i d e l i j k u i t do
c i rcu la i re , die het Genootschap Oud
Zandvoort de/.e dagen aan z i jn loden
heeft doen toekomen. Daarin wijst
het bestuur erop, dal-wil men dit
werk ook in het komende jaar
voortzet ten, a l le r medewerking
noodzakeli jk zal zijn. Hot betreft
hier u i t s l u i t e n d de financiële positie
van de verenig ing , die enigszins
wankel dreigt to worden. Ik wist
niet wat ik las, maar meegedeeld
wordt dat de jaar l i jkse contributie
zegge en schrijve vijf gu lden per jaar
bedraagt en de donatie f 25,--. Dal
eerste bedrag is in de/.e tijd
n a t u u r l i j k oen giller. Nog geen
dubbel t j e per week! En bovendien
is er nog een belangrijke achterstand
in het betalen van do contributie.
Ook dat nog! Het Genootschap
Oud Zandvoort voorziet in een al
jaren gevoelde behoefte en is uit het
hedendaagse Zandvoort niel meer
weg te denken. Men verricht
uitermate belangrijk werk. In hot
cultureel centrum, door het organi-
seren van diverse tentoonstellingen
tijdens de zomermaanden enz. Op
allo gebied staat men voor Oud
Zandvoort op de bres on voor de
komende jubi leumvier ing van het
150 jarig bestaan van de badplaats
koestert mon ook reeds leuke
plannen. Ik doe gaarne een beroep
op u, hieraan eens ernstig aandacht
te besteden. In do eerste plaats door
uw contr ibut ie te betalen on
verhoog dan het bedrag van f 5,-- tot
minstens f 10,-- per jaar, of nog
liever maak er oen donatie van
f 25,--van. Hot leven is duur, ik wee t j
het, maar het verenigingsleven óók. |
Bovendien moeten we allemaal iets
voor onzo gemeenten van inwoning
over hebben en dan vind ik oen
dubbel t je por week wel heel orgaan
do schrale kant . Er wordt op u
gerekend!

Midwintertijd
Er va l t maar wein ig nieuws in deze
kolommen te melden in de mid-
win t e r t i j d , die Zandvoort ook nu
meemaakt. Het n ieuws dat er is,
vindt u elders in do kolommen van
deze krant. We hebben allemaal
maar één wens: dat het voorjaar
maar spoedig mag aanbreken, want
het is niet gemakkel i jk wennen aan
clo/.e i jst i jd. Als het volgende
Zandvoorts Nieuwsblad verschijnt is
het donderdag 2 maart en zijn onze
strandpaviljoens alweer geopend.
Dat die opening vergezeld mag zijn
van mooi, zonnig lenteweer dat is
denk ik wel ons aller oprechte wens.
Wo bl i jven optimist!

C. Kuiper Sr.

VVD schrijft Hans

10%
voor

ZANDVOORT- Op zondagmorgen 26
februari a.s. is er in het Cultureel
Centrum aan hot Gasthuisploin 9 te
Zandvoort een koffic-gebeuron. Dit-
maal koffic-toncel. De Noordhol-
landse toneelgroep „Samen" speelt
„In de holte van je arm" van Dimitri
Frenkel Frank. De aanvang van hel
toneelspel is 11.30 uur, maar zoals
gewoonlijk bont u vanaf 11 uur
welkom op liet gratis hopje koffie. De
entree bedraagt!' 5,--. Plaatsbosprokon
is aan te radon en kan elke middag
tussen 2 en 5 uur.

Hot toneelgezelschap Samen uit

(Adv. IIIIHV. Mi'OYil.1

Schagen dat bovengenoemde blijspel
van Dimilri Frenkel Frank spsell,
beslaat uit Joop Mol, Rita Jonkers,
Arie Pcnnckamp en Alie Rossen. Hot
stuk wordt geregisseerd door Ad
Frigge. De bekende decorschilder
Dirksmaat uit Langcndijk maakte een
fraai achterdoek en producer Maarlen
Leeg water en souffleuse Aag Mol
completeren dit gezelschap.
Eon korte inhoud van het blijspel:
Hierin worden allerlei „trends" van
onze hedendaagse samenleving op de
hak genomen. In het bijzonder de

modegril „partnerruil". Twee echt-
paren uit totaal verschillende mil ieus
menen dat zij ook toe zijn aan het
experiment; maar al gauw bl i jk t hoe
deerlijk de vergissing is. Men koert
terug in clkaars vertrouwde holte van
de arm. Een en ander gaat na tuur l i jk
gepaard met tal van komische
situaties. Joop Mol en Rila Jonkers
vertolken de rollen van Olto on Astrid
pon echtpaar uit „Haagse kringen" en
Arie Ponnokamp en Alie Hossen
spelen Fred en Pinda, oen stol uit oon
volksbsuurt.

Agenda wijkcentrum

ZANDVOORT - Maandag tot en met
vrijdag van 08.15-11.-15 uur : Crèche
voor kinderen lot -l jaar kosten f 2,50
voor informatie tel. 2539.

en van 7-12 jaar kosten f 0,50.
Maandagavond van 19.00-20.30 uur
van 20.30-23.00 uur : Tafeltennis voor
iorieercn kosten f 0,50.

Auôi
GOOO

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

. Tel. 02507-45 65 T»ncrlt;rin'ii „Samen", v.l.n.r. Arie l'cnnrkamp. Alie A'rw.sr/i, Joui'Mulcn l-tila

Maandag tot on mot vrijdag van
11.15-13.30 uur : Overbl i j f kosten
f l,-- brood meenemen molk wordt
verstrekt. Van te voren opgaven (na
13.00 uur ook 's avonds ) tel . 6055.

Maandag tot on met vr i jdag, van
08.'15-11.30 uur on van 13.30-15.30
uur : Pculcrschool voor k i n d e r e n vanaf
2 jaar aanmelden bij l e ids te r na 15.30
uur. I n s c h r i j v e n noodzakeli jk (|>t..
halve woensdagmiddag).

Maandag, dinsdag on donderdag x a n
16.-15-17.00 uur : Kindorsoos voor
kinderen van 1-12 jaar kosten f 0.50.
Woensdagmiddag van l 1.30-17.Of)
uur: Kiui t se lo l i i l ) voor k inderen van
•M2jai irko.slcnrO.50.

Diimlerdiivinmldag 1(1.-15-17.00 u u r :
han l v. i K-, u iiugsdiis voor k indcr

Dinsdagmorgen, van 09.00-10.00 uur
en van 10.00-11.00 uur : Condilie-
t r a in ing / l r immon voor dames met
diverse toestellen voor informat ie tol.
20-13.

Woensdagavond van 19.00-20.00 uur:
condi t ie t ra in ing voor horen; van
20.00-21.00 uur : koivj i t ie lraining
voor dames.

Woensdagavond 20.00 cur: vrouwen-
café mol diverse ac t iv i te i ten en
cursussen.

Donderdagavond van 20.00 uur :
klaverjassen kosten f 1.--.
Vrijdagavond van 20.00 uur: jeugd-
soos met disco v a n a f 15 jaar kosten
f l,--.

Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur :
ballcllessen voor i n fo rma t i e tol. 58-15.
maandagavond 20.00-21.00 uur : jaz/.-
balleL

ZANDVOORT - Namens de
V.V.D.-fraclio in do Zandvoortse
gemeenteraad heeft mevrouw M.S.
Hugenhotz-van Rheineck Leyssiusaan
do Ministor van Binnenlandse zaken
verzocht de n ieuwe wet op de
tueristenbelasting nog eens aan een
grondig onderzoek to onderwerpen.
„Deze wet is voor do echte rocreatioge-
moonton, waaronder Zandvoort ook
valt , onuitvoerbaar", aldus hol
schrijven van de l iberale fractie.

In principe zijn do V.V.D.-ers met
togen oen loeris lenbelnst ing, wol togen
de si tuat ie , waarin .slechts een k l e in
aantal bonafide bedr i jven deze be-
Inst ing zouden moeten hef fen on vele
„zwarte" verhuurders bu i len schot
zouden bl i jven . Evenals „de grote
vervuilers" do dagjesmensen, die
weinig geld in Zandvoor t achter la ten,
maar wol veel rommel.
„Ciroto inkomsten kroeg de gemeente
uit do verniakolijklieidsbclasli'.j.' ,
in gehouden vol gonsde ei i l recpri j / .en
van 't C i rcu i t ,he t Dol f i ranu icn sinds
vorig jaar het Casino," rappor teer t
mevrouw I l u g e n h n l l z „Do opbrengst
van de vemi i ike l i jkhe idsbo las t ing be-
dnicg vorig jaar f 1.101.800,--. Met
ingang van l januari 1979 verval t de/.o
vominke l i jk l ie idsbe l i i s l ing en w i j
moeten dan voor do/o m i d d e l e n oen
andere bron van inkomsten /.ooken.
Wij proberen via retr ibuties regel ingen
to treffen met bovengenoemde instel-
hngen maarclat is mot genoeg."

Een u i t komst /.iet de V. V.D. -fractie in
de aanwez ighe id van het Casino
b i n n e n de gomeenlegrenzen. „De Wet
op do Kansspelen zou e i g e n l i j k op do
he l l ing moeten, w a n t uit de zeer grote
inkomsten voor de Staat uit de
Casino-opbrengst zou e igen l i jk best 10
procent terug k u n n e n vlooien n a a r d e
bet ref fende gemeente, waa r een
Casino is gevestigd."

ZANDVOORT. Aanbes ted ing ver-
b red ing Zand voort scl aan.
Ton kantore van de Dienst van
Publ ieke Werken had v r i jdagmorgen jf
do aanbes ted ing plaa ts v a n di
v e r b r e d i n g van do Zandvoor t se laan to
hoogte van Nieuw U n i c u m .
Kr naron vier i n s c h r i j v e r s . De volgende
bedragen kwamen uil de bus:
firma Ie Heest to Heemstede
f 197.300," /.onder r i s i co - reken ing
f 203.000,-.
f i r m a Smallegange te Aordenhout
l' 189.000.-- zonder r is ico-rekening
f 195.000,-.
f i r m a Vermeer . Honddorp.
l' 18(J.800,-- /.onder r i s i co - reken ing
f 191500,-.
f i r n i i i Nel isset i Haai lom. f180.000,--
/.onder r i .s icn-rekonmg l' 185.01)0,--.
Do b e g r o t i n g was v a s t g e s t e l d op
l' 252.297.--. Do g u n n m i ' word amigc-
houdon.
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De eerste vroege voorjaarsKostuums nu al
tn onze koflektie. Door Metro exira voordelig
geprijsd en natuurlijk geldt ook hier
het tweede kostuum in dezelfde
prijsklasse gratis!

Jong getailleerd kostuum. Sportief
gedessineerd en met
beveiligde binnenzak
3-Delig en van makkelijke stof

Kamgaren kostuum,
afgewerkt' met zadelsteek
Streep dessin en een
rugsplit

AALSMEER
Kruisweg 2a

Vriidag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open)

Rembrondrweg 419
Bus 65 en 66
halte Laan Walcheren

|E|W/AWri«WB?.
Jit j A-VKV Donderdag koopavond

De Dr. Joshua Biererstichting

Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort,
zoekt voor een van haar medewerkers

WOONRUIMTE

Aanbiedingen schriftelijk of telefonisch
te richten aan de Hr. Lammers, tel. 02507-
4941.

Wees het voorjaar vóór1.!

zijn al binnen.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18-TEL. 7878

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

KeesomstraatGI, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

heden overleed plotseling mijn geliefde echtgenoot,
de heer

J. STOCKER
in de leeftijd van 74 jaar.

L. STOCKER-STOCKER
ZANDVOORT, 21 februari 1978.
Gort v. d. Lindcnstraat 2-29.

Volgens de wens van de overledene wordt zijn
stoffelijk overschot ter beschikking van de wetenschap

gesteld.

Strandpaviljoen Seagull
vraagt voor het seizoen

TOILETJUFFROUW,
2 SERVEERSTERS,

ZELFST: KEUKENHULP
Tel. na 18.00 uur

02507-4233.

GEVRAAGD:

MACHINE-
HOUTBEWERKERS

en

TIMMERLIEDEN
Hoog loon.

Tel. 080-23 44 02,
na 18.00 uur 08860-39 04

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499.

Wie wil mij 1 morgen
per week komen
helpen?
Tel. 02507-3404.

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

T KINDER-
WINKELTJE

vanaf 1 maart weer
iedere dag geopend

van 10.00-18.00 uur.
Buurcwog 1-3. tel. 6580.

Te koop

VW Variant-
Passat

3 jaar. Kilom.st.
39.000 km. Inl.
tel. 02507-2865.

De winter is bijna voorbij,
vanaf 1 maart is het weer lente

bij 't (kinder)WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 6580.

Er is weer volop keus in voorjaarskleding
voor jongens en meisjes.
JURKJES, T-SHIRTS, JEANS, JACKS enz.

Vanaf. 1 MAART zijn we weer iedere dag ge-
opendvan 10.00 tot 18.00 uur.
Maandag gesloten.

Zandvoort-Zuid

Geren, hoekhuis m. voor-, zij-en
achtertuin, 250 m2 eigen grond.

Vraagprijs f 308.000,- k.k. Geen mak.
Verdere inl. tel. 02507-7485/7385, alleen

van 18.30-19.00 uur.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood:
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons:
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREOFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

zoek niet
langer,
wat

geeft't
wilkes
heef t't...
alles op

elektrisch
gebied

met kantoor aan huis, in totaal
zes volwassenen en een hond

zoekt hulp
om de achterstand in de huishouding weg te
werken en daarna alles op peil te houden.

Graag iemand die echt wil meedraaien.
Bentveld, bij bus 80, tel. 023-240286.

Harms schoenen
Nog steeds voordelige dames-, heren- en

kinderschoenen.

Schoenboetiek
HARMS

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraatHaltestraat), Zandvoort

Te koop Ierse
Setter pups
10 weken

Tel. 02977-20310.

ged. oude gracht 11b (t.o. de raaks) Haarlem (023) 31 11 40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78

**•*******•********************•*•*#****,

FLINKE HUISHOUDELIJKE HULP
GEVRAAGD

3 ochtenden per week.

LUNCHROOM BERKHOUT
Kerkstraat 17, Zandvoort, Tel. 02507-3273

KAASHOEK

Kantoor:GASTHU!SPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEIM NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Voor uw welzijn.
Ook in de Provinciale Staten

SELF SERVICE STATION
ZANDVOORT

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66,

privé 02507-61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

31=

u.GOUDSE BELEGEN
BRIE VAN T MATJE i6ogram
VERSE EIEREN ios,uks

BOERENBOTER SOOgram

10,98
2,25
2,39
4,50

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

TE KOOP
1 kooltdonbank met on-

dorkoollng, 1 otalogo
koel element met 2

niouwo koolmotoren.
Prljsn.o.t.k.

VISHANDEL SCHUT
Tel. 02507-2121.

TOT ZIENS BI J

KAASHOEK
TEL. 5000. H ALTESTRAAT 38.

Voor het komend zomerseizoen, heeft zwembad
De Duinpan nog plaats voor enige

seizoenkrachten.
Leeftijd minimaal 18 jaar en minstens in het bezit van het
zwemdiploma zwemvaardigheid 1.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan

Zwembad De Duinpan,
Vondellaan 57. t.a.v. de heer W. v. d. Boom.
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"Toen Zandvoort Badplaats werd"
lardevolle bijdrage voor

Zandvoorfs historisch boek
ZANDVOORT - In het vcrcnigingsgc-
bouw „De Krocht." had zaterdag-
avond de première plaats van het
toneelspel „Toen Zandvoort bad-
plaaLs werd" door leden van de
Zandvoorlse folklorcvereniging „De
Wurf" het vijfde stuk dat geschreven
werd door de voorzitter van de
vereniging, de lieer J.A. Steen. Hij
schreef het in de maanden augustus en
september van het vorig jaar. Hel is
geheel geënt op de komende viering
van hel jub i leum „Zandvoort 150 jaar
badplaats"en mag zeker mei rechteen
waardevolle bijdrage worden genoemd
voor Zandvoorts historieboek en een
welkome in le id ing tol deze feest-
vicring. De grote kennis van de
auteur van deze hislorie bl i jkt uit het
werk zonneklaar en bovendien
een grote l ie fde voor zijn geboor-
leplaals. Hij heeft het toneelstuk in
een humoristische vorm gegoten en
het zit boordevol leuke voorvallen die
de aanwezigen, zowel Zandvoorters
als niet Zandvoorters voortdurend in
gespannen aandacht houden en waar-
van deze avond van de première de
stampvolle zaal, (velen moesten met
een staanplaals genoegen nemen) Icn
zeersle.genool. De gulle lach was deze
avond vrijwel geen ogenblik van de
lucht.
Hel sluk speelt in 1898 zeventig jaar
na de opening van „Groot Badhuis"
waarmee de badplaats-periode van
Zandvoorl werd ingeluid, mede door
de bestrating van de Zandvoortselaan,
die eveneens in 1828 werd voltooid.
Het is eigenlijk een soort drieluik met
drie geheel opzichzelfstaande levende
panelen. Panelen vol kleur, beweging
en vrolijkheid. Het eerste speelt in een
oud Zandvoortse kamer in de
Noordbuurt, het tweede in een
holelkamer van Groot Badhuis en het

derde op het strand. Ik heb mij
afgevraagd wat het geheim is dat de
opvoeringen van „De Wurf" altijd zo
aantrekkel i jk maakt. Dat geldt zowel
voor de stukken die geschreven
werden door Bets Bakvis, door
mevrouw Jongsma-Schuiten en nu
weer door de heer Steen. Ik geloof, dal
dit geheim schuilt in de grote liefde
voor Zapdvoort van alle meespelenden
en het enthousiasme voor hun plaats
van inwoning. Het onopgesmukte de
hartverwarmende menselijkheid die
eruit spreekl, hel spreken van mens
lot mens die in zo menig gesprekje en
tafereeltje lot u i t i n g komt, Bij
opvoeringen van „De Wurf" wordt
geen toneel gespeeld, maar wordt een
brok oud Zandvoorl lol werkeli jkheid
gebracht en de lijd vele jaren
teruggedraaid. Dit b l i j k l uil alles. Uil
de manier van spelen, uit de fraaie
oud-Zandvoortse kosluums en de
Ireffende decors, die men tevoorschijn
weet te toveren en reeds een brok
historie op zichzelf zijn. Dat was ook
deze avond weer volop het geval.
Zandvoort raakt al steeds meer in de
ban van de komende feestviering. Dat
bemerkt men aan alles en op velerlei
gebied, want er wordt achter de

schermen reeds hard aan gewerkt.
Daarom l i jk l mij dil vlot en geestig
geschreven stuk uitermate geschikt
om hel tijdens de komende feest-
viering in de zomermaanden ook
enkele malen op te voeren voor onze
gasten. Het succes is bij voorbaat
verzekerd en zij /ui len er bijzonder
van genieten. En of u nu de 79-jarige
tante Pie neemt, of de hoogstens
l'1-jarige zoon van het echtpaar in hel
eerste bedri jf , sluk voor sluk slaan zij
voor hun rol en weten die geheel in te
leven. Hier vallen de personen weg en
staan levende mensen uit 1898. Hoe
kostelijk was niet de scène van de met
chocoladerepen ventende jongen op
het strand, die de veldwachter wou
verbaliseren, omdat hij zonder ver-
gunning ventte -en de veront-
waardiging daarover in hel gezin. Hoc
boeiend waren de zich in de
hotelkamer van Grool Badhuis af-
spelende scènes met het defigc
Amsterdamse echtpaar en de ver-
makelijke beelden uit het derde
bedrijf, zich ' afspelend bij het
badkanloorlje van hotel Groot Bad-
huis. Het stuntelige gedoe van de
Amsterdamse groot induslrieel, be-
hepl mei allerhande kwaalljes, deed

onder meer één van de kamermeisjes
opmerken: ,.As 'l zódeurgaerl, kenne
we 'm beier melien naer 'l laikehoisie
brenge". En het slot, hoewel mis-
schien enigszins gezwollen, kon mij
u i te inde l i jk loch wel bekoren, als de
badman onder hel vullen van de
badkuip mei zeewater peinzend
opmerkt: „God heeft ons ui teindeli jk
niet een paar emmertjes zeewater,
maar de gehele zee geschonken en daar
kunnen we niet dankbaar voor genoeg
voor zijn". Hoewel we de namen van
het spelend ensemble niet zullen
noemen, mag één ui tzondering toch
zeker wel worden gemaakt en dat is
voor de schrijver van het s tuk,
voorzitter Steen, die enkele dagen
voor de uitvoering de rol overnam van
Engel Kerkman, die plotseling ernstig
ziek was geworden. Hij kweet zich van
die moeilijke taak op een bewonder-
enswaardige wijze, waarvoor alle
hulde. De opvoeringen zullen worden
herhaald op de zaterdagen 25 februari
en <1 maart. Volle uitverkochte zalen
zijn dan alweer bij voorbaat verzekerd.
De uitvoering werd besloten met het
zingen van het eerste en laatste
couplet van hel Zandvoorlse Volks-
lied, waarna nog een gezellig bal
volgde.

C. Kuijpersr.

' f i v « < < l> r^r' v fe >J

In de Wint Gertenbachschool

Ensemble Andrei Serban
bracht jeugd in extase

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
Geboren (buiten de gemeente):
Iris Christinc José, d.v. R.P. Minden en
J.C.M. Ruckerl.

Onderirouwd:
J. Molenaar en C.H.P. van Aken.

Gehuwd:
R.A.E. Bcamont en A.L. Ruijgrok;H.
van'Aken en C.Th.D. Kraaijenobrd.

Overleden:
Jacobus Kcerwolf, 96 jr., geh. gew. m.
J.F.M. Misset.

Overleden buiten de gemeente:
Adrianus C. Reuijl, 86 jr., geh. m.
A.W. van der Plas; Hendrik J. van
Buu'ten, 86 jr., geh. m. J.G. Sloelman;
Julius Robijns, 51 jr. ongehuwd;
Helena Bouquet, 84 jr., geh. gew. m.
C. Fcijen.

Het was een verrassend gebeuren, na
ongeveer derlig jaren weer opnieuw
kennis Ie. maken mei hel roemruchte
Roemeense ensemble van Andrei
Serban, dat indertijd verscheidene
jaren met groot succes optrad in
paviljoen Richc aan de Noordboule-
vard.
Het was toen Gregor Serban, die het
ensemble leidde. Zijn zoon Andrei
volgde hem op en het vier man sterke
gezelschap was dinsdagmiddag jl. in de
Wim Gertenbachschool aan de Zand-
voort-selaan aanwezig, waar hij een
tweetal schoolconcerten gaf. Het
ensemble is sinds die glorietijd van vele
jaren geleden wel lieel wat veranderd.
Slechts de bassist is nog aanwezig,
Andrei nam de plaats in van zijn vader
en verder werden toegevoegd de
pianist, (een Pool) en de cymbalisl, die
een wonderbaarlijke muzikal i te i t ont-,
plooide. Men heeft zich thans in
hoofdzaak toegelegd op het verzorgen
van deze schoolconcerten. Vier dagen
per. week, vier uur per dag zijn
daarmee gemoeid en men reist door
het gehele land.
Tijdens de weekeinden Irccdt men dan

nog wel eens zo af en toe op in diverse
hotels, maar vaste engagementen zijn
er niet meer.
Andrei Serban bleek een waardig
opvolger van zijn vader.
Hij is een briljant violist maar ook een
geestig en vlot causeur, die aller harten
wist te stelen. Om een voorbeeld te
noemen: „Jij lacht in A majeur" zei hij
onder grote hilariteil tot een van de
leerlingen.
Hun optreden dinsdagmiddag jl. in
Zandvoort werd een grandioos succes.
Hot jeugdige auditorium geraakte in
extase door het volmaakte spel, dat
evenals vroeger, -grote bewondering
afdwong. Meerdere malen klapte men
met het rilme mee en 'spontaan
applaus klonk slceds opnieuw op.
Andrei leidde het concert in met een
uiteenzetting over het cymbaal, een
weinig bekend instrumenl dat grote
belangstelling kreeg. Een programma
van Roemeense volksliederen, brui-
loflsmuziek en Roemeense folklore
vormde de hoofdschotel van het
programma met opwindend en mee-
slepend spel. Het optreden werd een
der hoogtepunten in de serie school-

concerten, die wij tot nu toe
beluisterden.
Het waarnemend hoofd van de school,
de heer W. Nijboer zei, te hopen dat
het ensemble weer gauw naar
Zandvoort zal terugkeren. Daar wis
hel publiek het zondermeer mee eens.
Het was een onvergetelijke middag op
hoog muzikaal niveau.

K.sr.

Terugblik op
Rekreade 1977

Typisch Frans eethuisje pal in'iccntnim.
Maandelijks nieuwe "spécialités a la caftc".

Geopend i-anaf 17.00 uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dinsdag gesloten)

Bloemcndaalseweg 28. Blocmcndaal.
Telefoon U2J-25 49.19.

ZANDVOORT - Uit het jaarverslag
van „Rekreade Zandvoort" bl i jk t dat
men in het seizoen 1977, gedurende
de vakantieweken, meer dan drieën-

Backgammon
Tournooi
ZANDVOORT - Door de Camel Club
te Zandvoort, Boulevard Paulus Loot,
"r.'iljoen 2, zal deze zomer een

jck-gammon-tournooi worden gcor-
ganiseerd. Vsnaf zondagmiddag 22

'i zal iedere week precies om 12 uur
*orden gestart. Precies vijftien weken

achtereen kan men deelnemen, terwijl
de finale op zondag 28 augustus zal
worden gehouden. Op 22 mei, 12 juni,
3 jul i , 2-i ju l i en 14 augustus zullen er
prijzen zijn voor de Ie tot en met 10e
plaats, terwijl er uiteraard op de

veertig honderd kinderen krcatief
heeft bezig gehouden. Een groot
verschil met de hete zomer van 1976
toen slechts een kleine tweeduizend
kinderen de „Rekreade" bezochten.

Wanneer men het boek werkje leest dat
de aktivitei ten van 1977 omvat, krijgt
met een grote bewondering voor de
finaledag een fraaie hoofdprijs voor de
competitie-winnaar zal zijn. Deelname
tussentijds is mogelijk. Bij mooi weer
is men van plan bui ten op het terras te
spelen. Mocht men het backgammon
niet beheersen; les kan worden
genomen bi J. Engeman, tel.
023-32683. Inschrijfgeld f 35,-- voor
het hole'oornooi.

Oude sfeer bij 'Riche'
ZANDVOORT - „Het is de bedoeling de oude „Riche-sfeer" terug Ie brengen.
Wanneer je vroeger, ik bedoel de vijftiger- en begin zestiger jaren over-„Riche"
sprak, dan wisl iedereen meieen wat je bedoelde. Nou gewoon dat sfeertje
terugbrengen dat is ons streven". Dit /.egt Leen Brands die te samen met zijn
vrouw Yvon in het heropende restauranl „Riche" open hufs hield. Die sfeer
terugbrengen is natuurli jk geen eenvoudige opgave maar voorlopig was men er
wel in geslaagd. Wellicht komt dit ook door de ontspannen sfeer onder hel
personeel bijna allemaal familieleden.
Gezocht wordt nog naar een badmeester voor het zwembad. „Juist hel
kinderbad moet zo vroeg mogelijk in het seizoen open. Dan kunnen de kleintjes
naar harlelusl ploeteren, terwijl mama een kopje koff ie op het terras gebruikt".
Voorlopig hebben Leen en Yvon er echt zin in om van Riche een succes te
maken. Zo te zien zal het wel lukken.

IN 150 J A AR
Van vissersgat tot Zandvoort-bad

De aanleg van de Zandvoortselaan
en de bouw van het Groot-Badhuis,
zo constateerden we in onze vorige
editie, betekenden in 1828 het
begin van een omwenteling in het
bestaan van de Zandvoorters. Eon
armetierig vissersdorp werd opge-
stuvvd naar de status van bad- en
vakantie-oord.
Er waren al eerder pogingen gedaan
om het dorpje „uit deszelfs diep
verval" op te beuren. In 181-1 had de
regering al aan de gemeenteraad
gevraagd, wat er zou moeten
gebeuren om Zandvoort enigszins
tol bloei te brengen. Na rijp beraad
antwoordde men toen. dat men het
wel zag zitten in beplanting van de
grote v lakten in de duinen. Er zou
een bewateringssystcem moeten
komen, gebaseerd op een vaart, die
van de Leidsevaard naar Zandvoort
zou moeten lopen. Het is er niet van
gekomen.
Wel van het in i t i a t i e f van David
Jacob van Lennep, die in 1826 aan
een Franse vr iendin schrijft: „Wat
mijn voorl iefde voor de n a t u u r
betrefl zal ik dil jaar zeker aan mijn
trekken komen, dit in verband met
vele tochten naar Zandvoort, waar
vier vrienden en ik aan hel hoofd
slaan van een onderneming om een
weg aan te leggen van Berkenrode
naar de zee en daar een badhuis te
stichten".
Zijn vrienden waren Jonkheer W.Ph.
Barnaart van Vogelenzang, am-
bachtsheer van Zandvoort. P. van
Lenncp, eigenaar van Groot-Benl-
veld, J. Enschedé m W. v.d. Vlucht,
resp. raadslid en bankier te Haarlem.
Er was f150.000,- nodig en dat
kwam vlot op lafel. Koning Willem
II gaf r 10.000.», de Staten van
Noord-Holland f 30.000,-, de ge-
meenle Haarlem h i e f d e visbelasting
op en de r i jkaards uit de omgeving
namen hel resUinl van de aandelen a
f 1000," voor hun rekening.
De aanleg van „de Straatweg"
haalde Zamlvuorl uit haar langdurig
isolement. We meldden het al.
armoe was troef. Het eigenlijke dorp

oo«»o«a»<3.

had de vorm van een driehoek met
het strand als basis en de R.K. Kerk
als top. Er liepen oost-west enkele
paden en wegen, o.a. de Kerkstraal,
het Kerkpad en de Kosterstraat.
„Aan weerszijden van deze kern
lagen in de Noord- er. Zuidbuurt
onsamenhangende groepjes huizen
als eilandjes in het duinlerrein",
aldus Drs. Hekker in „Gort mei
Siroop".

Het inwoneraantal lag iels boven de
zevenhonderd en die hadden hel
niet ruim.

In Amsterdam was zelfs al eens een
collecte voor de dorpelingen ge-
houden die f 1500,-- opbracht. En
Haarlem had al eens een vracht
aardappelen naar de kust gestuurd.
Maar toen de weg er eenmaal was,
ging het geleidelijk beter met de
nederzetting tussen de duinen.

Van die primit ieven Zandvoorlse-
laan moeten we ons overigens nog
niet te veel voorstellen. Oorspronke-
l i j k wi lde men de weg 10 nieter
breed maken, maar het werden er
u i t e i n d e l i j k slechts 7, waarvan ruim

-l meter breedte werd bestraal.
Gevolg van de zandige zijslroken
was dat de weg herhaaldel i jk onder
het zand stoof. Pas veel later in de
19e eeuw werd de bermbegroeiihg
en de boombeplant ing aangelegd en
in 1920 volgde de asfaltering.
Aan beide u i t e i n d e n van de weg
kwam een tol om in de kosten van
aanleg en onderhoud te voorzien.
Ken in Aerdenhout aan de Vier-
sprong bij de oude herberg i.Het
Haringbu\s" , één bij kostverloren in
Zandvoort. De t o l h e f f i n g werd pas
in lölGal'geschal't.

medewerkers en teamleden van
„Rükreade". DJ al jaren gekoesterde
wens van een rekreade-vervoermiddcl
kreeg gestalle in de „Rekreade-
bakfiets". Wekenlang knutselde het
teamlid Jan Droog, later geassisteerd
door Matthieu Besteman, aan een oud
vehikel, om 't tot een kleurrijk en goed
lopend vervoermiddel om te toveren.
Minutieus ui tgekiend pasten hierin de
poppenkast, geluidsinstallatie plus
boxen, koffer met poppen, snoeren,
krukken enz. 't Decor voor de
poppenkast, dat hoog torende op de
bakfiets diende tevens als mcdedelin-
genbord. Zes maal per week waren er
zowel in noord als in centrum
poppenkastvoorstellingen.

Noord
In Noord namen de noorderlingen de
eerste week een du ik in 't leven van
Neptunus. 't Onderwaterrijk werd
verkend en versierd. Via zcepaarden-
spelen, straattekenen, knutseltoer en
drielandroof e indigde de eersle week
met een groot Neptunesbal. De
tweede week speelde zich af in
puzzelland. Ook hier weer een groot
slot feest met een puz/.elvrouwtje dat
gezocht moest worden. De derde week
in zigeunerland spreekt al voor
zichzelf, terwijl de vierde week een
„vreemde vogel week" werd, met
vermomde snuiters, spetterende een-
den enz.

Centrum
In het centrum slarttc men dit jaar
met een groot ridderfestijn. De
gymzaal van de Hanny Schaftschool
werd omgetoverd in een slotzaal en
daar hebben alle „r idderl i jke" ak t iv i -
teiten zich afgespeeld. Dat je met het
thema „vraagteken" ook alle kanten
u i t k u n t , bewezen ze daar in de derde
week. nadat men van de eerste naarde
tweede week was overgestapt van
Ridderkasteel naar de „flop-planeel".
De vierde week u i t e i n d e l i j k werd een
u i t b u n d i g „Tijl Ui lenspiegel" feest.

PLANNEN 1978
Deze week komt de commissie van
medewerkers waarschi jn l i jk bijeen om
zich te beraden op het programma
1978. „Het l ig t xeker in <U' bedoel ing
om ons programma aan te passen aan
het 150-jarig bestaan van Zandvoort
als badplaats. Wij denken b.v. aan „het
spelend k i n d in 1828", wat voor
spelletjes deed men toen? Was er nog
meer clan hoepelen en b ikke len? Ook
zal er w e l l i c h t aan de k led ing van
kinderen in d ie jaren aandach t
geschonken worden", zo deel t de heer
den D u y n ons desgevraagd telefonisch
mee. Hoewel de zomervakan t i e nog
zeer ver weg is, vraag het de k inderen
maar eens, is Rekreade toch al d ruk
bezig met hel opstellen van program-
ma's. Zodra deze p lannen meer
def in i t ieve vormen hebben aangeno-
men zul len wij u hier over berichten.

Vast slaal in ieder geval dat het zo
langzamerhand overbekende Santé-
kraampje op hel Gasthuisplei i ; het
grote slotfeslival /.al zi jn.

De Zandvoortselaan in de sneeuw omstreeks 1900. In het midden de bekende arts Dr. C.A. Gerke met echtgenote. De (otol
werd ycmaakt door de toenmalige burgemeester van Zandvoort, Beeckman.

Schaaknieuws
ZANDVOORT - De stand aan de kop
van de competi t ie van de Zandvoorlse
Schaakclub l u i d t momen tee l : senio-
ren 1. Vastenluniw 13 p u n t e n ; 2.
Zwerver, 11 pnt.; 3/iYrmes 10pul.; .] ,
v.d. Werl'f, 10 pnt. Jeugdcompeli t ie :
1. v.d. Werff , l O p n t . ; 2. Cliteur, 9 1/2
pnl. ; 3. Koper, 9 pnt.; •!. Losekool.
8 l /2pn t . ;5 . v.d. K l a u w , 5 l /2 .pnt .
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CABERNET
De wijn die afkom-

stig is uit hot
noordelijk deel van

Bulgarije.
Robijnrood van
l<tour, met een

natuurlijke, fruitige
smaak en fijne neus.

Een type om op
kamertemperatuur

te schenken.
Uitstekend bij rood-

vlees, wild of
barbecue.

Bij internationale
proefcrijcn kreeg

deze wijn reeds 73
gouden medailles.

Trakia wordt bereid
uit een melange van
2 clruivensoorten,
GO procent van de
soort Pnmul en 40

procent van de soort
Mavrud Deze

donkerrode wijn uit
Zuid

typeert zich door
oen fijne smaak en

eenspecifiek aroma.
To schenken op

kamertemperatuur,
als begeleider van
roodvlees of wild,

maar ook heel goed
te gebruiken voor

culinaire sauzen en
mannadcs.

1 wijn bereid
van de gelijknamige

druivcnsoort
Mavrud is rijk aan
extracten en liecft
ec>n fraaie donkere
kleur. De smaak is

harmonieus plezierig
f rut t ig Het type is
afkomstig uit het
rneost zindelijke

deel van Bulyjrije,
Men dient Mavrud

te schenken op
kamertemperatuur
en hij smaakt dan

vooral best hij oude
Holljndsc kaas en

bij rood vlees.

Een volrone wijn uit
het noordelijke deel

vnn Bulgarije,
gemaakt van de

drutvcnsoort
Cabernet Sauvignon.

Mooi donker van
kleur en met een
plezierige smaak,

een uitstekend
bouquet en een

delicate afdronk.
Een type om op

kamertemperatuur
bijv. bij wild ol

roodvlees te
schenken.

BERGSCHLOSS

RGLAS
(bij aankoop van set van 24 flesjes)

(Sl i j ter i jen v.m cl c Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrcu/on

ü

K

AMSTERDAM Pkm

„ktk,n.,un.DJlÉ„,d

n en Lomnicr^ry 1 (h
inbJjrng.jcht 33 (Jord

„„p-rtoHi^igniN.

£V.AMf4RUHG/HAL
ZANDVOORT Buig

045 nr 3 (Slotetmccf).

leirï 102 (Ü«crloom»*cld}

CLJI<nvUdl
1 dr Hijil(mm*rv.t9l.

U', E G Dr..r,eni^rl17
Cr.gïlbtFtllltJJt 71

PAPENDRECHT Biedcrodcpltm 6

ROTTERDAM Mj(hrrt«iicrwig 2t

OVERSCHIE Butfl B*um*nnUin 115 117
HARDINXVELO/GIESSENDAM
Oi*njeilr*il/Alt«»ndentrt*I

en nu ook :
HOOFDDOnf» Kru>iwrqG4rj
GOLNES VcchlitfJ» U

Hebt u extra cüskke glazen ?

WJj kunnen desa
extra dun Bsverera ï
BRILlENSPEClALgST

Erkend fonds'everancier - Meester-opticien
Haitestraat5-Tel. 21 74 BERNINA

NAAIMACHINES

ZANDVOORT
Welke vakbekwame 1e Rest. Kelner,
plm. 30 jaar. ambieert een funktie als

CHEF DE RESTAURANT
in een stijlvol restaurantbedrijf.

Goede kontaktuele eigenschappen en leiding-
gevende kapaciteiten zijn een vereiste.

Jaarbetrekking en goede financiële
voorwaarden.

Brieven onder nr. Z 286 bur. v. d. blad.

Verkoop van

VERF
GLAS

BEHANG
SCHILDERSHAL

Hofdijkstraat 24 - Zandvoort
tel. 02507-2206

(nabij ons zwembad)

Solide aluminium trappen met
aluminium plateau

Streden van 48.00, voor 39,95

4 traden van 52,50, voor 45,00

5 treden van 61,50, voor 49,50

Streden van 79,50. voor 67,50

7 treden van 110.00. voor 85,00

8 treden van 145.00, voor 119,00

Deze trappen met DIN-keur!

J. H. Vermeijs
Haltestraat 1 - Zandvoort

Telefoon 52 04

BV

RANDSTAD PUBLICATIES
uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel
uitmakend van Weekmedia, vraagt in verband
met toenemende aktiviteiten:

aktieve advertentie-verkoper
(leeftijd pi.m. 22-26 jaar).

Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling,
doch is niet vereist.

Zijn taak zal bestaan uit het onderhouden van
kontakten met bestaande relaties en het werven van
nieuwe. Pioniersgeest is daarom belangrijk.
Wij denken dan ook aan iemand die geheel
zelfstandig zal gaan functioneren.

Wij bieden de juiste man een

aantrekkelijk salaris
8% vakantietoeslag
ruim vier weken vakantie
onkostenvergoeding.

Bent u degene, die deze uitdaging aanneemt,
schrijf dan naar ons hoofdkantoor:
Dorpsstraat 8, Aalsmeer
(t.a.v. B. Lodewegen).

Onze secretaresse wilde graag haar talenstudie In
het buitenland afronden en Is daarom bij ons wég-
gegaan. Nu zookan wij op korte taf mijn een

jonge vrouw
die onze directie vele werkjes uit handen kan nemen.
Een vertrouwenspositie, waarbij het aankomt op
accuratesse, verantwoordelijkheidsgevoel, ijver en
initiatief.
Haar opleiding zal minimaal mavo zijn. Correct en snel
typen, alsook foutloos rekenen mag geen problemen
geven. Steno en Ned. handelscorrespondentie zal een
pluspunt betekenen. Vanzelfsprekend moet zij zelfstandig
en georganiseerd kunnen werken. Wij denken aan een
intelligente bij-de-handte medewerkster tussen de
20 en 35 jaar, die van aanpakken weet en belang-
stelling heeft voor een

veelzijdige. afwisselende functie.
Part-time is niet mogelijk.

Ons bureau verzorgt advertenties in een groot aantal
vaktijdschriften, jaarboeken enz.
Belangstelling? Bel dan vooreen afspraak of voor
me«r informatie.
Telefoon 02507-4745" toestel 21.

BUREAU VAN VLIET**
Burg. van Fenemaplein 19. Zandvoort.

Groentenzaden,
zaaigrond,
zaaikisten,
jtffy pots
en dergelijke.

Kweketf P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Roinwardtstraat20-Tel. 02507-43 65

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKCR

J. VAN
DEN BOS

Bildeidijkstr. S. tel. 3796.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand • Leven
Alle verzakeringen

Te koop:
Renault 10

1e eigenaar, bouw-
jaar 1971, motorisch

perfect, ƒ 1000.-.
Tel. 02507-6290.

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. f 4,- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2m'v.a./150.-
thuisgabracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32-13 65.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Te huur in centrum van Zandvoort

WINKELRUIMTE
zeer geschikt voor boetiek of kapsalon

Tel. 05912-1985 na 18.00 uur.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.

- Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gespe-

cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels.

NEL ROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT 68, ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-2063.

MATRASSEN
Drakacd «n Ublca

In alle maten.
HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Ingezetene van
Zandvoort vraagt

huis te koop
van particulier.

Br. ond. nr. Z285
bur. v. d. blad.

voor verkoop
en service
naar =========

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

^RENAULT

TEKOOPAANGEB.

stalen noren
(als nieuw) maat 36.

f40.-.
Telefoon 02977-26716.

EIKEN TELEFOON
TAFELTJE
mot vBffichtinQ
HETKASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

WijwflmqprivéhB
gevwi in Duhs-
Nederlands.

Td*f oon 023-282732.

Hij ligt voor U klaar!
'De beste foto/film-adviseur van Europa, geraadpleegd door j
miljoenen prijs- en kwaliteitsbewuste FOTO-QUELLE-kf anten. |

De nieuwe f oto-katalogus
van FOTO-QUEUE, het grootste fotohuis ter wereld met

ruim 560 winkels in 8 europese landen!

U kunt 'm het beste
direct in onze

winkel afhalen

Fa. VAN TQLEDO

Een katalogus als geen tweede ...
... met 68 full-color pagina's vol fantastische
(oto/(ilmtechmek van het wereldmerk HEVUE
... mei nieuwe, sensationele foto/
filmaanbiedingen
... met een assortiment, dat duidelijk
bewijst, wie de grootste is: lage
prijzen en hoge kwaliteit!
... met een interessante prijsvraag,
... met een super-8 aanbieding,
waarop miljoenen smallilmers in heel
Europa hebben gewacht!

SPARVERSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

500 gram.

ïers vlees Groente - Fruit
CITROENEN svoor. 1,98
GROTE
BLOEMKOOL 2,49
GOLDEN DELICIOUS
Zkilo 1,98

Zuivel
VOLLE MELK „r 0,98
BLUE BAND
MARGARINE 0,59

Weekend voordeel

LITERFLESROSÉ 2,19
5 kopen, 6de fles GRATIS.
FLES PORTrood, 8,95 voor.... 5f95

4 BORDENBLIK SPARSOEP. 0,69
GROTE ZAK DOBBELMAN. 4,69
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iOG HOORZITTING OP 6 MAART

aad van Toezicht in
eerderheid achter provinciaal
lan reorganisatie
drinkwatervoorziening

lAARLEM • De Raad van Toezicht op de bedrijven, een
pviescommissie voor gedeputeerde staten, heeft zich woensdag-
tiddag in zijn vergadering in grote meerderheid geschaard achter
et provinciale plan tot reorganisatie van de drinkwatervoorziening.
)m niet het verwijt te krijgen dat de bedrijven zelf en de betrokken
pmeenten niet aan het woord zijn geweest wordt echter op 6 maart
Dg een hoorzitting gehouden voor alle bezwaarden,.

ials bekend heeft het rijk, ingevolge
n wijziging van de Waterleidingwet
1975, de provincies opgedragen te

>men tot zo'n plan. Vooral in
aarlem, Bloemendaal, Velsen en
ndvoort (samenwerkend in de
'langengemeenschap Drinkwater-
orziening Zuid-Kennemerland,

jlaar ieder met een zelfstandig
latorbedrijf) en Heemstede (dat
) nnen de gemeente het Amsterdams
j! aterleidingbedrijf huisvest) is sterk
«*zet gerezen tegen een min of meer
l'dwongen opgaan in één provinciaal
t :drijf.
U i het plan van de provincie wordt
i:el Noord-Holland ondergebracht in
IK t Provinciaal Waterleidingbedrijf
tjoord-Holland (PWN), met uit-
«mdering van Amsterdam, dat een
BJgen waterbedrijf houdt, en Hilver-
Rim, dat naar het Waterleidingbedrijf
Éidden-Nederland gaat
jloornaamste bezwaren van de ge-
Bieenten: er is niet voldoende overleg
|-pleegd; de kleinere bedrijven kun-
ij en goedkoper produceren en zijn in
i aat ook de toekomstige problemen
»in drinkwatervoorziening het hoofd
tii bieden; het PWN wordt een log
lichaam, dat verder van de burgers af
tornt te staan; in de betrokken
gemeenten maakt de waterdistributie
ipn wezenlijk onderdeel uit van het
ajutsbedrijf; er bestaat onzekerheid
óver schadevergoeding en over de
rechtspositie van het personeel.
Weinig weerklank vond ook het

zogenaamde solidariteitsbeginsel, dat
de provincie als een belangrijk aspect
heeft aangevoerd. Op het ogenblik
verschillen de watertarieven in ver-
schillende delen van Noord-Holland
aanzienlijk.

Kosten omslaan
Dat solidariteitsbeginsel werd echter
onder meer door de heer Achterstraat
(CDA) wel een degelijk onder-
schreven. „Je kunt niet zeggen dat een
klein bedrijf lagere tarieven bereikt
dan het PWN, dat over grote afstanden
ook in de kleinste dorpen waterleiding
aanlegt. Ik vind het niet meer dan
billijk dat de kosten van deze
onrendabele aansluitingen worden
omgeslagen over alle inwoners van
provincie". Hij zie ook dat de
provincie niet reorganiseert om de
reorganisatie maar om efficiënt een
goed en goedkoop water te kunnen
leveren onder dezelfde voorwaarden.

Te weinig overleg? Dat is er volgens de
heer Achterstraat zeker niet geweest.
Er is al jaren over gesproken en in
1974 hebben de staten al een nota van
uigangspunten aangenomen. Er is een
overleggroep geweest, maar die is
verzand. In het algemeen kon hij zich
wel stellen achter het plan van
gedeputeerde staten, met uit-
zondering van de indeling van
Amstelveen en Ouder-Amstel. Omdat
deze gemeenten al water betrekken
van Amsterdam vond hij er iets voor te

mst voor
handbalteams

zeggen ze onder te brengen bij
Amsterdam. Zijn fractiegenoot Korte
dacht nog aan de mogelijkheid van een
vereveningsheffing, waarbij de kleine
bedrijven dan zelfstandig zouden
kunnen blijven voortbestaan. De
bevoegdheid tot zo'n heff ing heeft de
provincie evenwel niet. Ten aanzien
van de rechtspositie van het personeel
merkte hij op dat zeer voorzichting
dient te worden gehandeld. Als
voorbeeld mag echter gelden Den
Helder, waar de provincie het
waterbedrijf kortgeleden heeft over-
genomen en waar men zeer tevreden
is.

Kwaliteit
Hij wees ook op de grote vraagstukken
rond de drinkwatervoorziening.
„Grond en duinwater zijn straks niet
meer toereikend. Er moet geih-
vesteerd worden in nieuwe werken
onder andere in Andijk en daar zijn
grote bedragen mee gemoeid, die ook
over een breed draagvlak moeten
worden gespreid." De heer Korte
meende dat de bewaking van de
kwaliteit vraagt om goede laboratoria;
deze kunnen beter tot stand komen in
een grote organisatie. Het verwijt van
Amsterdam, dat het PWN alles naar
zich toe wil halen, vond hij niet
terecht. „Amsterdam wil zelf alles
bezuiden het Noordzeekanaal naar
zich toe trekken. Dat is dus wel: de
pot verwijt de ketel".

De heer.\&n der Zei (PvdA) kon zich
indenken dat het gebruik van
duinwater aantrekkelijk is maar
daarmee, zo meende hij, wordt het
solidariteitsbeginsel wel op de tocht
gezet. De BDZK-bedrijven verweet hij
dat hun streven naar integratie nog
steeds geen realiteit is geworden.
Overigens achtte hij het zeer goed
mogelijk dat Kennemerland, als
district binnen het PWN, een eigen
gezicht houdt Aan de schade die
wordt toegebracht door de uitéé ntrek-
king van de nutsbedrijven moet alle
aandacht worden besteed, zo vond hij,
en ook het opgaan van de bedrijven in
het PWN heeft goede voorlichting en
begeleiding nodig.

Data
Tijdens deze vergadering werden ook
data genoemd. Bloemendaal, Zand-
voort, Velsen en Haarlem (de BDZK)
dient voor januari 1981 te worden
overgenomen. De distributie van
Heemstede kan wachten tot l januari
1985. Overigens is wel overwogen de
BDZK-gemeenten hun distributieve
taak te laten houden, maar na
afweging bleken er niet voldoende
motieven aanwezig. Volgens de heer

ZANDVOORT - Ook jl. zondag
hadden de Ie teams van Zandvoort-
meeuwen handbal weer een thuiswed-
strijd af te werken, een karwei, dat
zowel de dames als de heren winnend
wisten af te sluiten. Het dames-team
speelde deze keer met een voorbeel-
dige inzet en greep daarmee de laatste
kans om degradatie te ontlopen.
Tegen het technisch sterkere Concor-
dia werd knap partij gegeven, waarbij
de gevarieerde aanvallen vaak intelli-
gent werden afgerond. Met de rust was
de stand nog gelijk (5-5) en ook daarna
werd beurtelings gescoord. Kort voor
tijd wist Henny v.d. Koekelt de zege
veilig te stellen: 8-7.

Dameshandbal kan ook hard zijn.
Annie Trouw in de mangel

Ook de heren ontmoetten het
Haarlemse Concordia en verrastten
door een pittig begin-offensief. Door
vrij ongeorganiseerde maar produk-
tieve aanvalsacties, afgesloten door de
gebroeders Berkhout, Piet Veenman,
Roei Hoogendoorn, Willem Pijper en
Joop Boukes was met rust al een 10-8
voorsprong verkregen. Mede door
fraai werk van Pieter Trommel in hot
Zandvoortmeeuwen-doel bleven de
gastheren na veel spanning aan de
positieve kant van de score. Veenman,
Bouki's, Berkhouten Dijkstra zorgden
voor de treffers. Eindstand 16-12.

Lions- winst op
Racing Beverwijk
Het afgelopen weekend is voor het
eerste herenleam van Lions buitenge-
woon gunstig verlopen. Niet alleen
wonnen de leeuwen hun wedstrijd
tegen Beverwijk, de beide concurrent-
rn HOC en SDO verloren beiden,
zodat de voorsprong van Liuns aan de
kop van de ranglijst uitgroeide tot zes
resp. acht punten op de beide rivalen.

Overigens verliep de wedstrijd van de
Lions tegen de Beverwijken; in de
Kennemersporthal geenszins vlckke-
loos. Racing heeft met de komst van
een nieuwe trainer een positieve
injectie ontvangen en is zeker een

moeilijker tegenstander dan bij de
aanvang van de competitie, toen het
door Lions weggespoeld werd. Na vijf
minuten 9-8 on via 21-24 naar 25-28.
Er was weinig snelheid bij Lions en
nogal wat irritatie over de scheid-
rechtelijke beslissingen. Direct na de
wisseling konden do leeuwen hun
meorinbn-nR aan technische vaardig-
heid ui thui len en via twee inter-
ceptie's van Krudor wprd iiet 41-52
een voorsprong voor Lions zich niet
meer liot ontglippen. Na 55-67 werd
de eincisUuui 62-73. Lions Kroder
l'2-1. R. Schön -1-14, Beverwijk
Hovfakker 6-14, de Vries 6-8.

Van der Zei is niet noodzakelijk
winning, produktie en distributie
onder te brengen in een verticale
structuur. Voor het personeel zullen
de gevolgen weinig ingrijpend zijn, en
hoofdzakelijk op administratief/-
organisatorisch gebied. Hun werk-
gever wordt de provincie, maar velen
zullen in hetzelfde gebouw kunnen
blijven werken waar ze nu werken.

Ondoorzichtig
Het verwijt van de gemeenten dat de
drinkwatervoorziening verder af komt
te staan van de burger kon de heer
Persoon van de Partij van de Arbeid
allerminst onderschrijven. „Veelal is
de drinkwatervoorziening nu onder-
gebracht in een gemeenschappelijke
regeling en die is ondoorzichtig. Het
PWN staat onder directe controle van
de staten" en laat men ons maar eens
aantonen wat de klachten zijn over
een tekortschieten van de service van
het PWN, aldus de heer Persoon.

Zijn fractiegenoot Maarssen wees nog
eens op de toenemende vervuiling van
het water. „Er is weinig goed water
meer en daarom zijn grote bedrijven
nodig", aldus de heer Maarssen, die er
ook weinig voor voelde de hele film
van voren af aan te starten en alles
opnieuw aan de orde te stellen.

Horizontaal
De meeste kritische geluiden ten
opzichte van het provinciale plan
kwamen van de VVD-leden Bom,
Albrecht en Simons, die meer
aandacht vroegen voor de mogelijk-
heid van horizontale concentratie van
gas-, water- en elektriciteitsbedrijven
per regio. Zij meenden ook dat het
overleg gefaald heeft en drongen aan
op een hoorzitting, die, zoals in de
aanhef vermeld, werd toegezegd.

Contourenschema
Aan het eind van de vergadering legde
gedeputeerde IJff er de nadruk op dat
het voorlopig slechts gaat om de
organisatorisch/administratieveaspec-
ten. Er is nog geen operationeel plan
maar slechts een contourenschema,
dat later in overleg met alle
betrokkeneiv-kan worden ingevuld.
„Reorganisatie", aldus de gedeputeer-
de, „roept altijd onrust op. Maar later
ziet men het vaak als een verbetering".
Ook hij achtte het noodzakelijk zowel
winning als produktie en distributie
„helder en duidelijk" onder te
brengen in één bedrijf. Een bekwame
straf zag hij eveneens als noodzaak
voor kwaliteitbeheer van het drink-
water. „En wat de toegankelijkheid
betreft: de afdelingen van het PWN
zijn net zo toegankelijk als de kleine
bedrijven".

HONGAARS
Hongaars staatsorkest
In het Concertgebouw Haarlem
treedt op zaterdagavond 4 maart
het Rajko, het Hongaars staats-
zigeunerorkest, op. Dit zijn de
meest talentvolle jonge volksmu-
Eikanten van Hongarije. Zij spelen
viool, altviool, cimbaal en enkele
karakteristieke Hongaarse muziek-
instrumenten.
De aanvang van het concert is om
kwart over acht. Plaatskaarten

.kosten tien gulden, voor cjp-ers vijf
gulden.

ITALIAANS
Kamerkoor en kamerorkest
In het Concertgebouw Haarlem
treden op zondag 5 maart op het
Nederlands Kamerkoor en hel
Amsterdams Kamerorkest onder
leiding van Kerry Woodward met
een Ilaliaans programma. Men kan
werken beluisteren van Pergolesi,
Monteverdi, Respighi, Dallapiccola
en Vivaldi. Aanvang kwart over
acht.

SHERRY
Cabaret Tekstpiercment met het
Lagclandencabarct
Het cabaret Tekstpiereinent komt
samen met het Lagelandencabaret
naar het Cultureel Centrum van
Amstelveen op zondagmiddag 26
februari voor het „Sherry-caba-
ret", dat hier traditiegetrouw
iedere maand plaatsvindt. De
aanvang is om vier uur. Het cabaret
duurt vijf kwartier. Hierna is er een
sherry-uurtje in de foyer met
daarna de gelegenheid deel te
nemen aan een warm buffet.
Inschrijving voor de maaltijd is aan
te bevelen, telefoon: 020-415412.
De toegangsprijs voor het cabaret,
inclusief een glas sherry, is f 7,50.

WIENER BLUT
Hoofdstad Operette in Amstelveen
De Hoofdstad Operette geeft in het
Cultureel Centrum van Amstelveen
op donderdag 23 en vrijdag 24
februari nogmaals twee voorstel-
lingen van Johan Strauss' bekend-
sle operette „Wiener Blut". De
aanvang is om kwart over acht.
Solisten zijn onder andere: Marga
de Boer, Jan Handerson, Anita
Heins, Jacco van Renesse, Lily
Loerkens, Antoni Wink, Nora
Zoon en Johan van der Zalm.
Dirigent is John Kapper. De decors
en kostuums werden door Lambert
Hofcr in Wenen gemaakt.

STOEIPOES
Herhaling van „De Sloeipoes"

"La Reine" verbou
ZANDVOORT • Veertien jaar nu zijn
de patisserie en het restaurant „La
Reine" gevestigd in de Kerkstraat. In
de loop der jaren werd er wel
verbouwd en veranderd, maar héle-
maal „af" was het in de ogen van de
eigenaars, gebroeders van Houten toch
niet. Na een help zomer piekeren.

tekenen en ook wel een beetje
„spieken" bij collega's, nam de
verbouwing \astc vorm aan. Met
behulp van architckt Wagenaar en de
birmenhuisarchitekt Terstal van de
firma Lambalge kwam men tot vaste
plannen. Deze noopte de gebroeders
van Houten om in oktober jl. de zaak

Weekenddiensten l Kerkdiensten
Datum 25-26 februari 1978.
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos. Wilhelminaweg
9, telefoon 2633. Verdere inl icht ingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Andcrson telefoon
2058; Drenth telefoon 3555; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. T.J.M, de Roode-
van der Horst, Noorderstraat 30,
telefoon 6358.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluilend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijk van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lonning: geeft advies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere zondag
van 16.00 tot 17.00 uur.

Wat doe je wanneer je als man ut..,,
in de nacht je buitendeur opendoet
en een stoiepocs op je sloep vindt?
Je kunt als wijze uil natuurl i jk
proberen je hoofd erbij te houden,
maar komt de liefde eenmaal in het
spel, dan bl i jk t al gauw dat zowel
een poes als een uil niets menselijks
vreemd is.
„De Stocipoes" van Bill Manhoff
wordt onder regie van Jules
Royaards nogmaals gebracht in het
Cultureel Centrum van Amstelveen
op zaterdag 25 februari. De
aanvang is om kwart over acht.
Pleuni Touw en Hugo Metsers
spelen do hoofdrollen.

THEATER
Berthold Brechten Boris Vian
In het Cultureel Centrum van
Amstelveen geeft op woensdag-
avond l mant de toneelgrpep
Theater een voorstelling van de
comedie „Man is man" van
Berthold Brecht. Het stuk verhaalt
van een pakkneeht in het vooroor-
logse India die maar één probleem
in zijn loven kent: h i j kan geen nee
zeggen. Zo belandt hij in het leger
waar hij zich in do identi tei t laat
praten van een verdwenen, bloed-
dorstige soldaat.

Een scène uit „De Stoeipoes".

ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: Ds. C. Mataheru, medewerking
van Willem Lekkerkerker, trompet
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Drs. B. Doelens, van
Castricum; 19.00 uur: Ds. P. van Hall.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: Ds. J.C.
Beekhuis van Haarlem (D.g.).
Rooms Katholieke Kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 25 februari: 19.30
uur: Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 26 februari: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van hel
St. Caecilia-Kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur; woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 27 fe-
bruari 3 uur samenkomst in huizen
,,Pniël"Zuiderslraal 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 110 te Katwijk.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn als volgt:
donderdag 2 maart 8.14 uur • 20.44
uur; vrijdag 3 maart 9.17 uur - 21.59
uur; zaterdag 4 maart 10.40 uur -
23.36 uur; zondag 5 maart 12.16 uur;
maandag 6 maart 0.57 uur-13.23 uur;
dinsdag 7 maart 1.55 uur • 14.16 uur;
woensdag 8 maart 2.45 uur - 15.02
uur; donderdag 9 maart 3.28 uur •
15.45 uur.

Nieuw kader bij
A.S.V. Sandevoerde
ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering van Autosport-
vereniging Sandovoerde werden drie
nieuwe bestuursleden benoemd. Op
de plaatsen van de heren A. van Dam,
W. v.d. Bergen C. Stel, die hun functie
ter beschikking hadden gesteld,
kwamen achter de bestuurstafel de
heren A. Furth, H. Paap en C. Hoedt.
In de kascommissie werd de heer
P.v.d. Mije benoemd.

Bridgeclub
ZANDVOORT - Deze weck is de
laatste wedstrijd van de derde
competitie. Het belooft spannend te
worden wanneer men de ranglijsten
bekijkt, vooral in de B- en D-lijn,
waaruil respectievelijk drie en vier
paren promoveren.
A-li jn 1. heer en mevrouw Heidoorn,
283.93 procent; 2. dames Berrier-
Hagen, 270.36 procent.
B-lijn: 1. dames Dear Hagen, 272.93
procent; 2. heren Berricr-Wana,
268.97 procent.
C-lijn: 1. dames Baay-Trommel,
288.87 procent; 2. heer en mevrouw
Paardebck, 266.03 procent.
D-lijn: 1. heren Volsma-v.d. Wende,
319.64 procent; 2. heer en mevrouw
Baan, 265.67 procent.

te slui ten en de verbouwing rigorcus
aan te pakken. Do opmerkingen vaii de
vaste klantenkring „dat het toch al
gezellig was" hebben zij naast zich
neergelegd en het resultaat van al die
maanden breken en bouwen mag
gezien worden. De opzet van de
Gebroeders van Houten: „La Reine te
laten zijn een restaurant waar ieder
zich thuisvoelt, waar de wijnen goed,
de keu ken ui ts tekend, de sfeer gezellig
en de prijzen aanvaardbaar zijn" is
wonderwel geslaagd.

Handbal
d.s. Zvm.l-Concord. l 8-7
h.s. Zvn. 1-Concord.l 16-12
d.j. Concord.(H)l-Zvm. l 8-13
h.j. Zvm. 1-KIC l niets
m.a. Wijk a. Zeel-Zvm. l 8-4
Zvm.2-concord.(H)l 3-6
j.a. Zvm. 1-BSM l 12-9
m.p. Zvm. I-Onze Gezellen 2 5-3
j.w. Zvm. 1-FullSpeedl 3-4.

programma
VOETBAL
Zaterdag 25 februari 1978
9Corjal-Zandv.m. l 14.30 u.
B-junioren:
Zandv.m. 2-Haarl. 3 M.OOu.
C-junioren:
DCOl-Zandv.m. l 15.] 5 u.
NAS2-Zandv.m. 2 12.00u.
DSS 3-Zandv.m. 3 15.15 u.
Zandv.m. 4-DCO 6 M.OOu.
Zandv.m. 5- N AS 4 14.00u.
A-pupillen:
Zandv.m. 1-B'wijk l l l .OOu.
Zandv.m. 2-HFC2 l l .OOu.
TYBB4-Zandv.m. 3 l l .OOu.
HBC4-Zandv.m. 4 ll.OOu.
Zandv.m. 6-Hoofddorp 5 10.00 u.
Zandvoortm. 5-DI04 10.00 u.

Zondag 26 februari 1978
" Zandv.m.-Stormv. 14.30u.

Zandv.m. 2-T YB B 2 12.00 u.
DIOS2-Zandvoortm. 3 12.00 u.
Zandvoortm. 5-VSV4 12.00 u.
Zandv.m. 6-Schalkw. 6 9.4 5 u.
Geel Wit8-Zandv.m.8 12.00u.
Zandv.m. 9-KIC9 9.45 u.
Zandv.m. 10-EHS12 9.4 5 u.
VSV14-Zandv.m. 11 14.30 u.
A-junioren:
Zandv.m. 1-Schalkw. l 9.45 u.

HANDBAL
Zondag 26 februari 1978
d.s. Z.A.P. 1-Zvm. l 13.00 u.
h.s. Dcsir./Odin 1-Zvm.l M.00 u.
h.j. Full Sp. 1-Zvm. l OO.OOu.
m.a. Onze Gezellen 1-Zvn. l 11.20 u.

/ *Wat iedereen moet weten over verlovingen,
i huwelijken geboorte.

Doe vooral gecndingen waar u lalorspiitvanzou kunnen
knjgen Komöjdigbijonsaande zaakenlaatu
vrijblijvend voorlichten op hel gebied van verlovings
huwelijks- en dankbetutgingskaarlen en
geboortekaarten Kortom.laatonsudeevensmaakvolle houden.
als uitgebreide Kennemcr Kaarten Kollektle
voorleggen'

Alb u daar uw persoonlijke keuze uit heeft gemaakt,
dan kan er wcrkeliikmetsmper misgaan' Totzicnsbij

FEESTAVOND.
ZANDVOORT - De jaarlijkse
feestavond van Z.S.V. Zandvoort-
mcouwen zal plaatsvinden op
vrijdag 10 maart in al le zalen van
Zomcrlustaan de Koslerstraal.

AUTORALLY.
ZANDVOORT - In samenweking
met Auto.spnrtvcromgmg Sande-
voerde organiseert Zandvoort-
meeuwen op zaterdag 8 apr i l de
tweede Autorally ten bate van het
jougdfonds.

SPOKTUITWISSËLING.
ZANDVOORT De Sportraad heef t
na overleg met de gemeente Deurne
(N.B.) en met de plaatsel i jke
sportverenigingen hesloten de sporl-
uitwisseling tussen beide gemeenten
op zaterdag 20 en zondag 21 mei te

Tijdens deze , ,uit-
wedstrijd" voor de Zandvoortcrs
zullen in pr incipe twin t ig takken
van sport worden bedreven.

RANDSTAD HANDELSDRUKKERIJ BV
Boekdruk - Offset

Stationsweg38-AALSMEER-Tal. 02977-261 41*
Bijkantoor ZANDVOORT: Gasthuisptem 12 - Td. 02607 - 71 66

G R A N D PRIX 1978.
ZANDVOORT - De Grote Prijs van
Nederland zal dil jaarop het Circuit
van Zandvoort worden gehouden op
zondag 27 augustus.



RANDSTAD PUBLICATIES4/5 DONDERDAG 23 FEBRUAR11978 PAGINA 8

Vele motieven on soorten voorradig bij
IJZERHANDEL

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Maakt zwaar werk licht;
Diverse modellen.
3 pk voor lichte grond.
5 pk voor klei.
Kan omgebouwd wor-
don mot een aanaarder.

• Oorsterk met zeer lange
levensduur.

• Wij hebbon reeds een
froos vanaf 1 650.-.

VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE OF KOM
EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM!

Fa. J. J. van der Zwaard
Afd. TUIN- & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73. Aalsmeer, tel. 02977-24329.

•IFSVSSSpecia'Products i

voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m3 of per zak leverbaar.

Ook thuisiinzorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522.

Op het centraal-magazijn van

HAZENBERG-HERENMODE
waar de bevoorrading van 12 modezaken

wordt verzorgd is plaats voor een

ASSISTENT-
MAGAZ3JNBEHEERDER

Vereisten:
• leeftijd 22-25 jaar
• in bezit van rijbewijs B-E.

Zij, die interesse voor deze funktie hebben,
kunnen persoonlijk solliciteren bij het

Hoofdkantoor van

HAZENBERG-HERENMODE
Konnetlaantje 16 - Rijsenhout

(Liefst na telef. afspraak onder nr.
02977-237 11)

EXPOSI

. * vj-*jf /*? \ -i< W H \ &$ x y

In 't voorjaar kan het al aardig zomeren. Dus
tijd om er op uit te trekken. Naar de plassen,
naar de eerste lammetjes in de weide, naar de
waterkant. Een hele week lang of een week-
cndjc kort. Mét de auto, want dan kom je nog
eens ergens.

Zaterdag 25 februari
een grandioze expositie

van alle Citroëns.

p deze voorjaarscxpositic kunt u zich uit-
stckcnd oriënteren over wat Citroen

• ' zoaltcbicdenhccftaanzuinigheid,
veiligheid en comfort....cn niet te vergeten
de interessante prijzen. En dat is nogal
wat.

Maar daarmee zijn we er nog niet. U kunt
zich ook uitgebreid laten voorlichten over de *,
royale Citroen Kroongarantic. Een garantie die ^
meer is dan een afspraak op papier, 't Is een menta-
litcit die maakt dat u zich als klant bij Citroen koning
voelt. Een sprekend voorbeeld: De Citroen rijklaar-
prijzcn, dus inclusief transport, tcctyleren, kenteken-
platen, NL sticker, leges, volle tank....u komt nooit voor
verrassingen te staan. Wij willen u er graag meer over
vertellen. Bovendien hebben wij een leuke lentc-atten-
tic voor u klaar liggen.

De Citroen CX is er in vele verschillende uitvoeringen:
Conforl, Super, /'alias, GTi, freslige, Break en Fatni-
lialc. At et benzinemotor al of niet ntct elektronische
inspuiting en als diesel. Met een gewone 4 versnellitigs-
bak, 5 versfiellingsbak of met een C Malie (sctni-auto-
matisch).
UrijdtalCXvoorderijkharprijsvan J &<J.

De Citroen 2CVis er in vier verschillende uitvoeringen:
de 2C V4 Special, de 2C VG Spécial met zijn iets grotere
motor en hogere top, de 2CV4 en de 2CV6 mei hun rccht-
hockige koplampen en drie zijruiten. Daarnaast is er
natuurlijk ook nog de Dyane met z'n sterke 241 kW
(32 pk) motor en schijfremtnen vóór. r on
U rijdt al 2C V voor de rijklaarprijs van J 7.530} -.

Kiklaar-friizcn:2CVf7.530.-,Dyane{9.3e5,-,Amifl0.875,-,LNfl0.895,-,GSfl4.20S,.,CX.f23.955,-.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-Wesfelijke Randweg

Haarlem-reL023-248221

Bent u een JONGEMAN
in de leeftijdsgroep tot 30 jaar, die op zoek
is naar afwisselend weik, dan raden wij u aan
een kontakt met ons op te nemen.
Wij zoeken voor ons sekretariaat - afd.
algemene zaken een jongeman die een
middelbare opleiding gevolgd heeft, enige
talenkennis bezit en gevoel of ervaring heeft
op het gebied van de public relations.
Heeft u interesse in deze veelzijdige funktie,
neem dan kontakt op met de
afdeling peroneelszaken van de

Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer
(VBA), Legmeerdijk 313, Postbus 1000
te Aalsmeer.

KNAUS
EIFELLAIMD

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV • IJMUIDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

l f» ' I I l C t\

Onbezorgd wonen in serviceflat "Thamerhorn" te Uithoorn
67 twee-, drie-, vier-kamer appartementen met berging, parkeergarage, recreatiezaal, biljart-
kamer, receptie, liften, winkelruimten, aangelegde tuinen met zitgroepen en heerlijk zonne-
terras etc. Komfortabel, representatief, waardevast, veilig en persoonlijke vrijheid.
Luxe bouw en afwerking. Goede bereikbaarheid door de
centrale ligging in de randstad. Oplevering voorjaar 1979.
Vaste koopsommen nu nog vanaf f 222.000,- all in.

Uitvoerige informolie. bezichtiging van fraaie maquettes en/of dokumentatie.

;*wyöw,'
^if!~^rV\''\-r, •-wM?^T

\è

ONROEREND GOED BV

[lidHt'M,

Pr. Christinalaan 187,
Postbus 92, Uithoorn.
Tel. 102975164348,
b.g.g. 10721335226.

IÏÏ2

PTB!

SPYWEB
INBRAAK-ALARM

heeft oren als een
vleermuis en een stem als
een mager speenvarken

'n Spyweb-systeem signaleert (net als 'n vleermuis via ulrrasonore
trillingen) onherroepelijk elke vreemde beweging. En alarmeert direkt

met een keiharde giertoon. Daaraan ontkomt geen inbreker bij de uitoefening
van z'n vak; zodra hij het trillingenveld verstoort is hij betrapt.

Het leidingennetlistal
inuwtyiis

Voor één vertrek bestaat het Spyweb-systeem
uit één enkele kombinatiebox met een zender/
ontvangertje van de trillingen plus de alarm-
signaalgever. Die box wordt
gewoon op 't stopkon-
takt aangesloten.

In elke andere Ie
beveiligen ruimte
wordt daar via
het lichtnet
alleen een
zender/
ontvangertje
aangekoppeld
die diezelfde signaalgever stuurt.

De leidingen liggen dus al in uw
huis, hak- en breekwerk of andere installatie

problemen zijn er niet. Dat maakt het Spyweb-
systeem ook zo makkelijk verhuisbaar.

Extra mogelijkheden
Het Spyweb-systeem is van een éénkamerset

eenvoudig uit te bouwen tot een zeer kom-
plexe installatie met bv. een „zoenrf-waarschuwing
als winkelbel of een handschakelaar voor
panieksituatie'». Eventueel wordt de beveiliging'
nóg afschrikwekkender door een zwaailicht
(al of niet met sirene) op het dak.

Een boef die dat ziet bedenkt.
zich nog wel eens!

Wil» u méér weten
over het Spyweb-systeem? Een van
onze mensen komt u graag vertellen

. wat voor uw omstandigheden de veiligste
oplossing is en wat dal kost.

Poslbus 102 - 3640 AC Mijdrecht/Telefoon (02979) - 47 14
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landvoortse
kaad dins-
[ag bij een

/ÏANDVOORT - Volgende weck
riinsdagavond komt de raad van
/Candvoort in het raadhuis om 20.00
mr bijeen. Op de agenda staat onder
neer:

. Notulen van de vergadering van 31
iinuari 1978.
'.. Ingekomen stukken:

1. voor kennisgeving aan te
nemen:
Brief d.d. 31 januari 1978 van de
heer L. Koper, waarbij deze zijn
ontslag aanbiedt als lid van de
gemeenlcraad;
2. Onderzoek geloofsbrieven en
toelating van de heer D.P. Gerritse
als lid van de raad (brief voorzitter
centraal stembureau d.d. 3 februa-
ri 1978);
3. te behandelen bij: geen;
4. aan de agenda toe te voegen:
geen;
5. in handen te stellen van
burgemeester en wethouders ter
afdoening: goen;
6. in handen te stellen van
burgemeester en wethouders om
preadvies: geen.

S. Begrotingswijzigingen: geen.
i. Onderwijsaangelcgcnheiden.

a. Aanschaffing nieuwe lees-
methode tb.v. de Beatrixschool
voor g.l.o. (art. 72 1.0 wet 1920)
(raadsvoorstel no. 22).

5. Grondtransacties.
a. Verhuur grond aan de Thom-

I sonstraat (raadsvoorstel no. 26);
b. Verhuur grond achter Fleming-
straat 104-112 (raadsvoorstel no.
30).

6. Bestemmingsplannen.
' a. Bestemmingsplan „Kostverlo-

rcnpark deel III" (raadsvoorstel
nor. 24).

7. Aanleg kabel voor koppeling
rentrale antenne inrichting (kabel-
televisie)(raadsvoorstel no 29).
8. Verpachting strand aan Water-
sportvereniging (raadsvoorstel no.
31).
9. Subsidie Watersportvereniging
(raadsvoorstel no. 33).
10. Onderzoek wcgenproblematiek
Xuid-Kennemerland (raadsvoorstel
no. 25).
11. Verpachting kantina Van Pagée-
lial (raadsvoorstel no. 34).
12. Wijziging straatnaamgeving en
huisnummering in de Noordbuurt
(raadsvoorstel no. 32).
13. Voorzieningen pand Brugstraat
15-17 (raadsvoorstel no. 35).
11. Garantie hypothecaire geldlening
(raadsvoorstel no. 23).
15. Advies comissie voor de beroep-
schriften inzake geweigerde bouwver-
gunning voor dakkapel.
16. Benoemingen enz.

a. Verlenen van eervol ontslag aan
de heer C.M.J. Sinke als directeur
van de Wim Gcrlenbachschool
(raadsvoorstel no. 27);
b. Benoeming van de heer W.K.
Nijboer tot directeur van de Wim
Gerlenbachschool (raadsvoorstel
no. 28).

17. Rondvraag.

Hoorzitting
drinkwater
HAARLEM • Op maandag 6 maart
's middags om 14.00 uur wordt in het
provinciehuis een hoorzitting gehou-
den over het ontwcrpplan tot
reorganisatie van de drinkwalervoor-
ziening in Noord-Holland. De Raad
van Toezicht op de provinciale
bedrijven van Noord-Holland heeft op
15 februari in een openbare vergade-
ring de ingediende reacties van
belanghebbenden behandeld. Deze
slalcncommissie gaf daarbij te kennen
het op prijs te stellen nog een
hoorzitting te willen houden om
degenen die hadden gereageerd een
mondelinge toelichting te laten geven
op hun opvattingen. Voor de hoor-
zitting zijn de volgende instanties
uitgenodigd: burgemeester en wét-
houders van Amsterdam, Hilversum,
Ouder-Amtel, Velsen, Zandvoort, het
bestuur van de Belangengemeenschap
Drinkwatervoorziening Zuid-
-Kennemerland (BDZK), de N.V.
Bussumse Waterleidingmaatschappij
N.V. Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemcrland, Waterleiding-
bedrijf Midden-Nederland (WMN),
Staatsvissershavenbedrijf, Algemene
Bond van Ambtenaren (AVBA)
afdeling Amsterdam, Samenwerkende
Bonden voor Overheidspersoneel.
Deze instanties hebben overigens niet
alle een reactie ingezonden, maar
kunnen, ook als ze niet schriftelijk
hebben gereageerd, het woord krijgen
op de hoorzitting. Op aanvraag is een
bundel van de ingediende reacties
'ïrkrijgbaar bij bureau voorlichting.

Samenwerking bij

Avondvierdaagse

Wintcrvoetbal, ijsmustcn, hand-
schocncn en maillots overheersten in
de oefcnpartij tussen Zandvoort-
meeuwcn en de Haarlemse eerste
klasscr EDO. De gasten wonnen met
3-0.

KENNEMERLAND - De besturen van
de Stichting Avondvierdaagse Haar-
Icm en omstreken en van de
wandelsportvereniging „Schalkwijk"
zijn tot een akkoord gekomen
omtrent volledige samenwerking bij
de organisatie van de jaarlijkse
Avondvierdaagse van de K.N.B.L.O. in
Haarlem.

De onderhandelingsfase werd in feite
reeds een jaar geleden afgesloten met
het bereiken van overeenstemming
over een aantal punten bij do
propagandavoering tussen de beide
toen nog gescheiden werkendeorgani-
saties. Het nu bereikte resultaat houdt
in, dat de organisatie van de
Avondvierdaagse in Schalkwijk wordt
ondergebracht in de Stichting Avond-
vierdaagse Haarlem en omstreken. De
wandelsportvereniging „Schalkwijk"
zal de Stichling worden opgenomen
als gelijkwaardige partner en hierin
gaan samenwerken met de huidige drie
partners: de Haarlemse Katholieke
Vereniging voor het Gezin en de
wandelsportverenigingen „Jan Pas-
stoors" en „Het Spaarne". Het
startpunt in het stadsdeel Schalkwijk
zal overigens worden gehandhaafd, zij
het dat dit dan geld voor de eerste drie
avonden. Evenals voorgaande jaren zal
men op deze dagen ook weer kunnen
starten vanuit het Schalkcrerf. Naast

de reeds bestaande startplaatsen in
Haarlem-Noord en Zuid-West beschikt
de Stichting dan over drie startpunten,
verdeeld over de gehele stad. Op de
laatste avond zal voor alle deelnemers
de start plaats vinden vanuit een
centraal punt in de binnenstad (de
Parkeergarage aan de Raaks), waarna
de feestelijke intocht volgt door de
binnenstad naar de finish op de Grote
Markt, waar de medailles zullen
worden uitgereikt. Aan deze festiviteit
zal medewerking worden verleend
door niet minder dan tien muziek-
korpsen in drumbands. De Avond-
vierdaagse, die dit jaar voor de 22e
keer in Haarlem wordt georganiseerd,
zal worden gehouden van dinsdag 13
tot en met vrijdag 16 juni 1978. De
grootste finale op vrijdag 16 juni heeft
voor de 10e achtereenvolgende keer
plaats op de Grote Markt te Haarlem.

Vals honderdje
BADHOEVEDORP - Ook in
Badhoevedorp is een val5 honderdje
opgedoken. Dat gebeurde vorige week
toen hij een bank in Badhoevedorp
zo'n biljet werd ingeleverd. De
inwoonster van Badhoevedorp die het
biljet aanbood bleek te goeder trouw.

Alex Atterson en
Bully Wee in Folkklub

De leerling
I I A A K I LM - Op ilomlcnlüj: 2.1
f c h r u u r i speelt Alcx Atlerson on op
/imiki!! 2ti februari Uully Wcc in
l - o l k k i u h IX- Toerlinu. Kleine l l o u t -
s!ra;it 5Jv
Alterson kennen vuil tic tallo/.o
Cuinhrigüc fes t iva ls of als organisator
van de Norwieh fes t iva ls /al een
verdere omsclir i jvini; n i e t nodig /.ijn.
Hij het Lniielse folkpnbliek is Alex oen
begrip, niet alleen als /.aiiiier,
componist maar voornamel i jk o m / i j n
nitertainmem. /ijn droge humor is
vermaard on uniek. Zijn nui/.iek dekt
tradi t ioneel mater iaa l , /elfyesehreven
en gecomponeerde nni/iek en piano
rags. Alcx speelt gitaar, piano en
accordeon on heeft tot mi toe twee
albums uitgebracht . ,Roundabout"en
l'ushing the Business On".
Vele Haarlemmers /uilen /iel) de
groep Bully Wee nog he r inne ren van
hun optreden tijdens het vorige
sei/.uen in l- 'olkclub de Teerling. waar
de groep een overweldigende i n d r u k
maakte op het aanwc/ige publ iek .da t
een enorm enthousiasme l i e t b l i jken
door hen tol tweemaal toe s taand en
wild k lappend een open doekje te
geven en verdiend. Vanwege de grote
vraag naar dc/.c groep zullen /.ij a.s.
zun du g 26 februar i opnieuw optreden
in de leerling. Voor wie de/.e groep
nog nieuw is volgt hier een korte
beschrijving.
üully Wee is een groep die stormcnder-
hand bekendheid heeft verworven in
het Britse folkcircuit. In eerste
instantie was dit een trio en later
vormden /ij /.ich tot een band
bestaande uit vier man te weten de
Schotse helft : John llardley (/.ang,
gitaar en bodhran) Jim Jardley (/.ang,
gitaar en mandolicn), die het meeste
materiaal vcr/ameldc en tevens enter-
t a ine rvan de groep is.
Frank Simon (gitaar, fluit en zang).
Frank cx-lid van de folk/rock band
Spud is de belangrijkste instru-
mcntalist van de band. En tot slot Jan
Cutler die. alvorens hij zich voegde bij
Bully Wee, deel uit maakte van de
Albion . De aanvang van het
programma is 8.30 uur.

Politiebericht
HAARLEMMERMEER - Do Com-
missaris van poli t ie te Hanrlommer-
mucr vraagt uw aandacht voor hot
volgondi*:
Zoals roods eerder in do landeli jk pers
bi'ki'nd is gemaakt word op maandag 9
janauri 1978 onder pen viaduct van de
Rijksweg 9 in do gemeente Haar-
Ipmmermeer, het l i jk aangetroffen van
de 20-jarige Amsterdamse prostituee
Thoa Hulsman.
Door getuigen die de vermoedelijke
dader hebben ge/.ien is een compo-
sitiefoto vervaardigd, welke hieronder
is afgedrukt.

Politie Sportvereniging
viert 40-jarig jubileum

Het signalement van de man luidt als
volgt: lengte ongeveer 1,80 mter.
normaal tot fors postuur, dikke
vingers, slordig gekleed. Hij maakte
gebruik van een vermoedelijke oude.
verwaarloosd uitziende lichtkleurige
personenauto.
Door de Hoofdofficier van jus t i t i e tu
Haarlem is een beloning uitgeloofd
aan degene die aanwijzingen of
inlichtingen verstrekt welke leiden tot
de aanhouding althans het bekend
worden van de dader.
Tevens is een compositiefoto gemaakt,
van een man die mogelijk naar
aanleiding van deze zaak inlichtingen
kan verstrekken, maar van wie de
identiteit niet bekend is. Dr».-
compositiefoto is hieronder at'ge-
bceld.

HEEMSTEDE - De Politie Sportver-
eniging Heemstede viert dit jaar het
veertigjarig jubileum. Het bijzondere
van dit feest is dat het niet alleen
bestemd is voor politieambtenaren
maar ook voor de Heemsteedse
ingezetenen. Gedurende het hele
jubileumjaar worden er wedstrijden
georganiseerd, juist met de bedoeling
om de band met hel publiek te
verstevigen en de burgers van Heem-
slede te laten merken dat de
politieman ook buiten zijn werkzaam-
heden medeburger is.

Zo is er op woensdag 19 april een
voetbaltoernooi dat gehouden wordt
op het VEW-terrcin aan de Ringvaart-
laan. Het is een invitatietoernooi en te
zijner tijd ontvangen verenigingen
daarvoor een uitnodiging. Aanvang
09.30 uur. On zaterdae 10 juni wordt

in Groenendaal een prestatieloop
gehouden, waaraan kinderen en
volwassenen kunnen deelnemen. Af-
stand: 5 kilometer start 11 uur.
Inschrijfgeld: f 2,50; kinderen tot 14
jaar f 1,50. Voor iedere deelnemer die
de tocht volbrengt is er een fraaie
herinnering. Op zaterdag 26 augustus
volgt een viswedstrijd in de Ringvaart
te Haarlemmermeer. Aanvang 10.00
uur, einde: 12.00 uur. Inschrijfgeld
volwassenen: f 4,50, kinderen bene-
den 15 jaar: f 2,50. Er zijn aantrek-
kclijke prijzen.

Receptie
De receptie ter gelegenheid van het
jubileum wordt gehouden op vrijdag
28 juli in de burgerzaal van het
raadhuis te Heemstede van 17.00 tot
19.00uur.

Een ieder die inl icht ingen kan
verstrekken wordt verzocht zich in
verbinding te stellen met de gemeen to-
politie te Haarlemmermeer Ie Hoofd-
dorp, tel. 02503-14911, loesl. 212 of
213.

GIETIJZEREN RAMEN

G.GERSJES BERKOIJK 15 ST MICHIELSGESTEL
-TELEFOON 04105-3471

Voor d u c u m c n t - a t i e

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETEHUUR:
Neem dan kontakt op met het administra

tiekantoor en woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16. Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

Trimsalon
Henk Harmers
Trimmen, knippen, scheren
wassen en parasieten-
behandeling van uw ras-
hond of bastaard.
Hoofdweg 731, Hoofddorp
tel 02503-13014.

. SKIL 1408H

DE SKILL CIRKELZAAGMACHINE VOOR VAK-
MAN EN AMATEUR

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

ELLA PANTIES
per paar Z,95
4 paar voor 10,00

ACRYL SOKKEN
per paar 2,95
4 paar voor 10,00

KROON
Haltestraat 55 - Zandvoort

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Nieuw van Fiat.

„„„„„,„,,„ AUTOBEDRIJF ZANDVOORT
Dr. Schaepman

straat 1 -

Tel. 02507 -45 80

• Dagelijks geopend

tL,./&:; va n 7.30 tot

19.00 uur.

Verwen u eens met
een mooie

(eigen kweek)
Tevens een grote kol

lektie groene en
bloeiende kamer-

planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
vvelke u nog nooit

gezien hebt. want doot
eigen ontwerper, ;

wi| hierin enig in
Nederland

De Notedop
Zandvoortsclaan 183

naast inganq
Boeckaniersnest.

i ovens veel antieke
kasten, kistenen;
Bezoek o^^e oud

noltandse

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Ziidsuaat 65
Aalsmeer .

tel 02977 24429

hortcndorp
•

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

f s ONS TELEFOONNUMMER
l 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
l nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur,
• voorriikosten f" 7.50.
J^ Gen. Cronjéstraat 62.
^^ hoek Kloosterstraat.

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN !
Modern materiaal,

17 t/m54 pers.
bussen.

Concurrerende prijzen
BOVOTOURS

Roelofarendsveen
Tel.01713-91 07

Gezocht:
ETAGE OF KLEINE FLAT

met vrije opgang.
W. RIJNBEEK

Tel. 02977-28411 (kantooruren)
Tel. 020-842370 (na 18.00 uur)

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar.

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t 'm za
van 10.00 tot 20.00 uut..

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Binnenweg 73
HEEMSTEDE

Tel. 023 - 28 04 90
Autosleutels

volgens codenummer

Hollandia en Bon Giorno
Ondergoed

K R O O N
Haltestraat 55 - Zandvoort

Alléén
Schagelstraat 27

Haarlem,
tel. 023-3270 19

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Bar - Dancing
Kerkstraat 10

heeft plaats voor een

ERVAREN

BARKEEPER
Sollicitaties na telefonische afspraak

met dhr. Meister, tel. 02507-7032 of 2493.

Te huur
kamer

voor rustige man of
vrouw.

Tel. 02507-7063.
na 18.00 uur.

Grote sortering

en

oorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24423
Aalsmeer

Schaatspret,
bloemenpretl
Haal die pret bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
lv,h v. d. Mev)
Haltestraat 65. Zandvoor.t
telefoon 2060. •
P.S. • De niouwe voormars-
zaden aangekomen.

CENAV BV
Exploitant van het Circuit van Zandvoort

zoekt voor direct

jonge administratieve kracht
(mnl. of vrl.)

met enige jaren boekhoudervaring. Liefst
wonend in Zandvoort of directe omgeving.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij
Cenav bv, postbus 132, Zandvoort,
telefoon 02507-7041.

Uit ontzag voor uw
lange armon hebbon

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel godossi
neerd als uni.

H«r"n rn njnmi

•iixiii!-,;M,r '.'8
i-i 0:WO l S n'.i

ilJH 'oop,\vr
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Niet
aar een stoel

Gelagerd
Europees eiken

Dit is een van de massief eiken stoelen uit de
kollektie, gemaakt door de vakmensen van de
Meubelfabriek Oisterwijk.

Daar wordt nog altijd gewerkt volgens de oudste
tradities van de meubelmakerij. Met veel
liefde en handwerk, door meubelmakers
die liever een stevige pen-en-gat-verbinding
maken dan een drevel-verbinding.

Zo'n stoel heeft een uitgekiende zithoogte en mm
stevige rugleuning zodat u na uren nog lekker zit

U hebt de keuze uit vele modellen.

Onze houtinkopers zijn nu al op zoek
naar Europees eikehout om onze meubelen
voor 1980 en later te maken.

In onze meubelmakerij verwerken wij uitsluitend eersteklas
Europees eikehout dat eerst jarenlang in de wind is gelagerd, beschermd tegen felle zon en regen.

Daarna gaat het nog een tijd in de eigen droogkamers om alle werking eruit te halen.
U krijgt van ons dan ook nooit een stoel thuis die nog kuren vertoont

12 jaar garantie
Doordat de Meubelfabriek Oisterwijk alles in eigen hand houdt,

kunnen wij een kwaliteitsgarantie geven die ongelooflijk klinkt
in deze moderne tijd.

Bij de aflevering van
de meubelen ontvangt u
een bewijs, waarin wij
garantie geven tegen
mogelijke gebreken in
het hout en de konstruktie.

Hierin staan uw naam
en de datum van aflevering.

Gedurende 12 jaar

12 jaar
8"2K. . . .

•fgcleverde massief eiken meubelen
vin At Meubelfabriek Oisler^ijk wnlcn
door ons bij luvdging van de
onderhoudsvoorschriften gedurende
tvaair jaar gegarandeerd te£en
mojrdijLc gebreken in hef hout

^ k de constructie vin onze meubelen.

Meubelfabriek Oistenvijk
«. Dist" «uk. (rlrfi.t

Mochten ïich problemen voordoen,
aarzelt u dan niet, mm schrijf
ons een briefje. Wij stellen bet
zeer op prijs tevreden Uantcn te
hebben. Vee! plezier van uw massief
eilcn meubelen uit Otsleiwijk. •

hoeft u zich geen zorgen te maken over de meubelen.

Onze meubelen zijn in
geen enkele andere winkel

teta• !• l U vindt ze uitsluitend op onderstaande
10 adressen waar u zich vrijblijvend

kunt oriënteren. En waar u onder het genot
van een kopje koffie alle inlichtingen

krijgt over onze unieke kollektie van
;,, geloogd massief Europees eiken.

!>./•'.•'

SttKCKIHT WtlCCK

1 • -• '. • . • ' • ' , - - : . . • * - -V ' '• / '• J / ' - ' •

Meubelfabriek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Berkel(ZH), Noordeindseweg 116,tel. 01891-4670,Beverwijk,Parallelweg 100, tel. 02510-26923,Ede,Grotestraat 72/74,
tel. 08380-16203, Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883 762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.
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Bewoners kunnen zelf beslissen over aansluiting

Raad accoord met niet
verplichte kabeltelevisie
ZANDVOORT - De
gemeenteraad heeft zich
afgelopen dinsdagavond -zoals
de laatste tijd gebruikelijk is- in
een redelijk tempo door de
agenda gewerkt. Nu bevatte die
ook geen punten, die een
uitgebreide discussie deden
verwachten.
^•en flinke portie tijd werd nog
uosteed aan drie zaken, die in
'laatste instantie aan de lijst van
17 agendapunten waren
toegtvoegd, de financiële
gevolgen van de verkeersvoor-
ziening bij Nieuw Unicum, de
verklaring van het scheidende

Geen enquête
om behoefte
te peilen
P.v.d.A-raadslid v.d. Heijden en
het antwoord van het college op
de brief van raadslid Roselaar
omtrent de samenstelling van het
plaatselijk jub ileum -comité.

Het eerstypunl, datde microfoons van
de afgevaardigden in werking deed
zetten, was de voorgestelde aanleg van
kabeltelevisie. Nu de PTT toch een.
telefoonkabel naar het dorp moet
leggen, kon tegelijk een T.V.-kabel

BEL 6255
glazenwasserij en

schoonmaakbedrijf •

„SNOEKS"
Keesomstraat 181 Zandvoort

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

£**!
tig Wij geven u
.̂' deskundig advies bij

,2|' de verkoop van uw
iJJ- nu's
Hl MAKELAARSKANTOOR

^l van Randwijk bv
* "̂ Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,
M» telefoon 023-241224.

\

WULLUM v. d. WURFF

worden gelégd, wat de kosten
aanmerkelijk zou reduceren.
Van der Moolen had zich laten
voorrekenen, dat alleen de
grondkosten al f60.000,- lager
zouden zijn bij qen gecombineerde
ingraving van kabels. „Als we het
voorstel aannemer), moeten we snel
handelen", aldus de socialist. Hij wilde
een enquête onder de bevolking
houden, onderzoeken of de affaire al
dan niet in eigen beheer moest worden

opgezet en tenslotte een commissie uit
alle fracties om een en ander te
onderzoeken.
Roselaar bleek daaraan geen behoefte
te hebben. Hij was, vier jaar na
indiening van het plan, blij dat het er
nu van kwam. „Het lange wachten is
overigens niet nadelig geweest" vond
de V.V.D.-er. „Er zijn inmiddels
belangrijke verbeteringen aangebracht
in transmissie van beeld en geluid".
Zowel v.d. Moolen als Roselaar
drongen aan op vrijwilligheid bij de.
mogelijkheid om beelden via de
kabeltelevisie in huis te krijgen. Ook
Termes-„Nu geen omwegen
meer"-sloot zich daarbij aan.
Wethouder Aukema, die toch wel iets
in een voortvarende commissie zag,
toonde zich verheugd, dat P.v.d.A.,
V. V.D. en een plaatselijke groepering
zich tenminste op het gebied va;;
antennes op één lijn bevonden. „Als
we wachten, wordt het weer duurder.
Het college zal niets nalaten, om zo
spoedig • mpgëlijfe^ 'een .oriënterend
gesprek te hebben met de betreffende
firma over de verdere aanpak". Het

. voorste werd daarna aangenomen.

Watersport
D e Watersportvereniging •
Zandvoort had de gemeente gevraagd
om financiciële medewerking bij de
bouw van een' nieuw clubhuis op het
Strand, bestaande uit verplaatsbare
units met cantine en terras,
materiaalberging en een sanitaire unit.
Van de totale kosten, circa
f130.000.-- zou de vereniging zelf
f62.200,-- op tafel kunnen brengen

uit eigen reserves, schenkingen en
leningen van leden en een subsidie uit
het provinciaal fonds voor
sportaccommodaties.

Voor de rest, rond f70.000,- werd
steun van de gemeente gevraagd. Daar
bleek het college wel voor te voelen,
gezien de niet geringe inbreng van de
vereniging. De raadscommissie voor
sociale zaken had in meerderheid
gedacht aan een bijdrage a fonds perdu
groot f 25.000.- en de rest als lening,
de commissie voor financiën achtte
een schenking tussen de 10 en 15 mille
verantwoord. F 15.000,-, bijdrage en
f 55.000,- garantie voor een door de
watersportvereniging. te sluiten
geldlening, stelden B. en W. voor.

Flieringa (Inspraak Nu) voelde wel
'voor f 25.000,- gezien de dure
toestenden en het jaarlijks plaatsen en

weghalen van het clubhuis. Mevr.
Hugenholtz vond het een leuk plan,
prees de eigen inbreng, maar was het er
niet mee eens, dat de watersporters
uiteindelijk f 35.000,- hadden
gevraagd. Hot zou precedenten
kunnen scheppen. Ook v.d. Moolen
(PvdA) vond 15 mille wel voldoende,
en nadat wethouder Aukema een

uitvoerige uiteenzetting had gegeven
ging men daarmee accoord.

Privileges
De verlenging van de verpachting
van een stuk strand aan diezelfde
watersportvereniging kwam er
nog niet door. Gielen (V.V.D.)
vond, . dat het tegen een
vergoeding van f 10.000,-- per
jaar verhuurde perceel strand
voor iedereen toegankelijk
moest blijven. De liberaal was
tegen privileges en ook juridisch
zou het niet mogelijk zijn. Weber
(P.v.d.A) was het daarmee eens,
waarna wethouder v.d. Mije
betoogde, dat er geen
schrikdraad om de strook zand
zou komen. Ook burgemeester
Machielsen en Flieringa zagen
geen problemen. Het is al jaren
goed gegaan en er zou overleg
met de watersporters moeten
komen. Maar dan wel vooraf,
vond van As (C.D.A.) Aldus
werd besloten en het
r a a d s v o o r s t e l w e r d
aangehouden.

Nieuwe
straatnamen
in Noordbuurt

ZANDVOORT - De uitvoering
van he t z o g e n a a m d e
plan-Noordbuurt is bezig het
beloop van de straten in die wijk
nogal te wijzigen. Dat maakt ook
een wijziging van straatnamen
noodzakelijk, vond het college.
Een raadsvoorstel daaromtrent
stond afgelopen dinsdag op de
agenda.
Het nog overgebleven gedeelte
van de Smedestraat, lopende van
de Gasthuisstraat tot aan de
Kruisstraat, zou deze naam
moeten houden. Het in het
verlengde van de Gasthuisstraat
liggende deel van de Kruisweg
vormt door recente bouw- en
afbraak-activiteiten duidelijk één
geheel met de Gasthuisstraat,
reden om die straat in de
naamgeving door te trekken.
Kruisweg en Kruisstraat, zo dicht
bij elkaar, is ook een moeilijke
zaak, aldus B. en W. en zij stelden
dan ook voor de naam Kruisweg
te wijzigen in Rozenobelstrat,
waarbij het principe heeft
gegolden om nistpjrisch gegroeide
namen zoveel mogelijk in ere te
houden. Ook de verbindingsstraat
tussen Haltestraat en
Swaluëstraat, die nog nooit van
een naam was voorzien, zou
Rozenobelstraat moeten heten.
Het door nieuwbouw ontstane
plein aan het Achterom, dal een
verbinding vormt tussen de
Swaluëstraat en de Gasthuis-
straat, zou ook op historische
gronden Achterom genoemd
moeten worden. De raad had er
geen moeite mee- en aldus werd
besloten. '

'Recht op hernemen van plaats in samenleving'

College : ophalen verleden
ö JL

lid feestcomité onterecht

voor zijn functie te

De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak.
Licht voor lezen ol werken
slelt andere eisen dan sfeer-
verlichting. Bovendien draagt
de vormgeving van de lompen
sterk bij aan du stijl van uw
interieur. De Dijkstra licht-

,WURF-PRAET
l maert is veur mai elk jaer 'n
feestdag. Dan voel ik 't veurjaer
in me botte.

ZANDVOORT - De brief, waarin WD-raadslid Arthur A. Ropselaar
aan het adres van het gemeentebestuur zijn ongenoegen uitsprak
over de samenstelling van het feestcomité „Zandvoort 150 jaar
Badplaats" heeft nogal wat reacties teweeggebracht.
Met name zijn verzoek om een „notoir N.S.B.-er" uit het comité te
verwijderen heeft een fikse splijtzwam doen opbloeien in de
dorpsgemeenschap.

J.'1 *sten, die zich achter Roselaars'
acue groepeerden, waren bestuur en
fractie van de plaatselijke Partij van de
Arbeid, dit in de vorm van een open
brief. Middels een advertentie gaven
veertig dorpelingen in hoofdzaak uit
de linkse sector, daar nog een extra
accent aan.
Het comité zelf, onder
voorzitterschap van wethouder VAn
der Mije, bleek niet van plan krimp te
geven, noch het betreffende lid te
verzoeken
bedanken.
Ook de liberale achterban van de
actievoerder bleek niet erg geestdriftig
over Roselaars' oppositie. „Dit is een
persoonlijke /aak van Roselaar", aldus
voorzitter Jan Jongsma. „De V.V.D.
staat hierbuiten".
Dat bleek ook duidelijk tijdens de
raadsvergadering van afgelopen
dinsdag, waarin op verzoek van
Flieringa (Inspraak Nu)'het recente
antwoord van het college aan Roselaar
aan de orde werd gesteld. Dat
antwoord luiddeals volgt:
„Aan uw ver/oek tot liet schrappen
van een lid van het Comité 150 jaar
Badplaats kunnen en /uilen wij niet
voldoen. Een te veroordelen houding
gedurende de jaren van het Duitse
schrikbewind kan niet tot een
ingrijpen on/.erzijds jeidcn. De
berechting ter zake heeft plaats
g e v o n d e n . Ook politieke
delinquenten hebben na verloop van
de daarvoor vastgestelde tijd recht op
reclassering en het hernemen van een
Dlaats in onze samenleving. Zij
herkregen actief en passief kiesrecht
en onderscheid in bijvoorbeeld eerste
of tweederangs burgers wordt in

_ _ •BBIBB Nederland terecht niet gemaakt.
•Ul^ltlu Op verzoek van ons college heeft
lfl| [(• wethouder Van der Mije zich belast

mol de vorming van het comité. Het
aanzoeken van de leden en de
organisaties, die afgevaardigden
konden aanwijzen, geschiedde in
overleg met ons college. Wij waren ons
ervan bewust dat. indien w n
vereniging werd aangezocht een
afgevaardigde ' in het comité U'
boiKH'tiHMi, wij ten aanzien van de
aangewezene goen ballotago konden
toepassen.
Wij hopen, dat u in het bovenstaande
alsnog aanleiding zult vinden u als
raadslid aan de door de Stichting
Xandvoort 150 jaar badplaats te
organiseren evenementen niet te

Tast niet in't duister,
Dijkstra geeft raad.

Kom n'aar de showroom.
adviseurs weten hier alles van
en helpen u graag bij uw
keuze. Hun jarenlange
ei var ing en onze enorme keuze
garanderen u een advies dat
mot uw wensen en budget
overeenkomt. Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

DIJKSTRA

onttrekken".

Waardering
Flieringa begon met de brief van B. en
W. in extenso voor te lezen, gevolgd
door- een aanval op het betreffende
raadslid. Met name het telefonisch
ronselen van raadsleden om de actie te
steunen vond Flieringa een kwalijke
zaak.
Hij betreurde het, dat het college niet
duidelijk stelling had genomen tegen
de briefschrijver en wilde wel eens
weten, wat de V. V.D. er van dacht.
Dat werd zowel door
fractie-voorzitter Joustra als Roselaar
zelf duidelijk uit de doeken gedaan:
het was een persoonlijke actie. Beiden
hadden geen moeite met de verklaring
van het college. „We zijn gelukkig met
de inhoud en de toon", aldus Joustra.

LANGS DE VLOEDLIJN

Een verandering ten goede in het
weer is voldoende om de wereld
en onzelf te vernieuwen.

Marcel Proust
(1871-1922)

Laura Mulder Smid gaat op de primitieve toer

intown'
ZANDVOOIJT -, A//SS Holland 1971,
de Zandvoorlse teura Mulder Smid,
was even terug in hel ouderlijk
„Dreimadlcrliaus" aan de Tolweg.
Terug in het dorp van waaruit ze in hel
jaar van haar verkiezing de wereld
introk, als 18-jnrigc sclioonhcids-
koningin, die in één ruk de titels „.Miss
Zandvoorl, Miss Holland en Miss
Benelux" op haar naam bracht. Ze
mag er nog zijn, nu ze op 25-jarige
leeftijd, geflankeerd door zoon Ulike
(<\) en dochter Yoanna (2) vertelt van
haar carrière in de wereld vanglamuur
en flilslich t.
„Na de Miss Uniucrsc-vcrkiczing in
Amerika had il: ineens tabak van aldal
gedoe. Ik werd er doodziek van en ben
foto-model geworden. Eerst in Lon-
den, later lange lijd in Parijs".
Ze had succes en poseerde voor alle
grote inodcbladen. Tot ze ook het
leven in een wereldstad en hel vele
reizen niet meer uithield. In liet
zuiden van l'rankrijk streek Laura
neer, waar ze nu een jaar woont, in de
Pruvencc, met haar riem Vassiliu,

bekend zanger met een vaste plaats op
de hil-parade. Ze loont een platenhoes
met daarop haar huis. Het ziet er
zonnig uit, in een paradijselijke
omgeving. iMiira vertelt, dat zij sinds
korl ooi; zingt, samen met Pierre en
ook dal blijkt aan Ie slaan.
Maar ook in dit geval blijkt, dat niets
meer veranderlijk is dan een mens.
l/iura en l'ierrc gaan hun huis
verkopen en trekken de wereld in.
„Wc hebben een aulobus gekocht,
waar wc alle stoelen uithalen en die wc
inrichten met het hoognodige".

Voorlopig willen ze geen tetcfoon-
gerinkcl meer horen, geen afspraken
maken, niet optreden. Ze zijn de
maatschappij, vooral hun wereldje vol
klatergoud, meer dan een beetje beu.
Ze gaan op de meer primitieve toer.
„Eerst gaan wc voor ongeveer drie
maanden, met als einddoel Afgha-
nislan. Als dal bevalt, gaan we verder
en langer. U'c zien wel. Ik schrijf jullie
wclccns, hoe het allemaal gaat". Daar
houden ii'c haar aan.

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ookgrote'-fYiaten)

degehelei

see
kollektie

before you buy

Haarlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

Amsterdam - Weteringschans 84a - tol. (020)263510
Den Haag - Stationsweg 102 - tel. (070) 882478
Heemstede - Cruquiusweg 37 - tel. (023) 289980

Dagelijks.ook 's zaterdags geopend van 9 -17.30 uur.

XI SCHRIJVER
ITAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

roepsvervoer tot 8 personen

•t 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

opmaa

Amsterdam. Berkel (ZH). Beverwijk,
Ede, Hecrenveen, Hengelo (O),
Oisterwijk, utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Beverwijk, Püruüclwcvi 100. tel. 025IO-2G923
trui l m z;i 9-18 uur
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Dankbaar en blij /ijnwii mei duacbocric \M

Susan
tl \NS. MAKGA en

R1.N1 LISSLNDI-RCi
LANDVOOR r, :8-My7,s
HalK"-lraai 4

£^^^^^-Js>«-'1^>'̂ ^^^^->'<->^^

Kado problemen? |
Altijd succes met een mooie plant of bloemen. |
Wij hebben een mooie sortering. ,̂

l

GRATIS
Na een dapper gedragen lijden ging heden locli onver-
uacht \an ons heen mijn innig gehelde \ rouw. aller-
Iiefsie moeder en oma

Wilhelmina Johanna
Flcijsman-Ostcrwald

op de Iccltijd van 66jaar.
H. TLLIJSMAN
JENNY
LILIANL

ZANDVOORT, 28 februari 1978.
Burg. Lngdbertslraat 2.
Gelegenheid lol afscheid nemen in een der rouwkamers
van de Murtastichting, Kamperlaan 4 te Haarlem vrijdag
van 15.30101 17..10 uur.
De leraardebesielling /al plaatshebben /alerdag 4 maan
om 11.30 uur op de algemene begraal plaats Ie Zand voort.

Thuu liever geen bezoek.

\
GROTE KROCHT 24, f
ZANDVOORT. S

"Z32&&&&S2^1?3Zë2SS3&Z&ï&&ë^^
'erica' \

Heden overleed mijn innig geliefde en /org^amc man,
onze lieve broer en zwager

AUGUUST ZEEGERS
oud 72 jaar.

J. N. J. Zccgers-de Zoete
A msicrdam: J. Zcegcrs
Bloemendaal: E. J. Zcegcrs
MexicoCity: G. Zccgcrs

C. Zecgerb-Holmes
Bloemendaal: M. E. E. Zcegers
Kortenhoe/: 3. K. Zeegers

A. C. Zeegers-de Zoete

ZANDVOORT, 26 februari 1978.
Patrijzenstraat24.

De leraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

BAR-DANCING

Bouwes Palace
Goede muziek en gelegenheid tot

dansen.
Onze barkeeper is ROB TIL.

Wij zijn de hele weck geopend vanaf 18.00 uur

Zondags gestolen.

gemeente
zandvoorl

Bekendmaking
De inwoners van de gemeente Zandvoort
worden er op attent gemaakt, dat het
ingevolge de kapverordening
niet is toegestaan om zonder
vergunning van burgemeester en
wethouders bomen te kappen.
Een verzoek tot het kappen van één of
meerdere bomen dient schriftelijk te
worden ingediend bij ons college.

Zandvoort, 21 februari 1978.
Burgemeester en wethouders van

Zandvoort

De secretaris De burgemeester
J. Hoogendoorn H. Machielsen

Mobil
SELF SERVICE STATION

ZANDVOORT
Expl. B. A. J. Oosterom

v. Lennepweg4-Tel. 02507-54 66,
privé 02507-61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Verkoop van

VERF

SCHILDERSHAL

C. J. Pai
Hofdijkstraat 24 - Zandvoort

tel. 02507-2206
(nabij ons zwembad)

goed zicht,
allicht!

met een bril
van

trurrJ
i nntr^

grote krocht 29, zandvoort

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand • Leven
Alle vorzekeringen

Het a! meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Mini Club
met mini prijsjes

van 0-16 jaar.
Sweaters diverse

kleuren 12,95.
Kerkstraat W, parterre

Zandvoort. tel. 02507-6808

Roei-, vis-, zeil- en motorboten, Tabur
Pioner, Yak 4, kano's v.a. 395,-,
rubber boten, Funny Catamaran, buiten-
boordmotoren Yamaha.

Alles uit voorraad leverbaar.

Zegwaard Watersport

Spaarne 43. tel. 321534, Haarlem.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREDFOKD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

" ' VITRAGES on OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

IJZERHANDEL
ZANTVOORT

Swaluenstraat 7 - ZANDVOORT -

Tel. 02507 - 24 18

vervetal

DOE-HET-ZELF VERVEN

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Eken mimsats,
ronde of vierkante

poot /198,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23..,...''
' telefoon "7751, " ",

Zandvoort. .. .

Part-time.

Dame
vijftiger zoekt v. d.
ochtend typewerk
of lichte admini-

stratie.
Br. and. nr. 2287,
bur. v. d. blad.

KERKSTRAAT 22. ZANDVOORT.

Voorjaar in Zandvoort
Ondanks alle kou presenteert Ano u k Modes haar
nieuwe exclusieve lente kollektie.

BLACK & DECKER
spot met beton!!!
DNJ 264 - 10 mm, 2 toeren
klopboormachine
Normaal 149,00
Korting 30,00

119,00

J. H. Vermeijs .
Haltestraat 1 - Zandvoort

Telefoon 52 04

AANGEBODEN:

aquarium
gen. compleet op

standaard 80x40x40
Lorentistraat 232,

Zandvoort, tel. 02S07-4377

TE KOOP
van particulier

Mini 850
juni 74, 6000 km.

telefoon 02507-6833,
na 18.00 uu r.

Nieuw!
21 soorten hcmeopati-
sche geneesmiddelen

o.a. tegen slechte
edem, huidaandoenin-

gan, wormen.
FA. WEZENBEEK

Grote Krocht 28,
Zandvoort, tel. 02507-5734

±_

Hing- en (egkast,
hoogte 1,70, diepte 0,50,
breedte 100. M49,-, in

wit en macoré.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751.
Zandvoort.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499. j

Anita Wouters.

5000000OOOOC50C&J

Interieurverzorging
FA. L. BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds ,1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffon
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT27 • 29. tel 2596, Zandvooit
Matthijs Molenaarstraat G, telefoon 3759.

Ploegstoffen

: aoooooocx ooo

Kom nu bij ons die
veelzijdige Volvo 343 van

alle kanten bekijken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

telefoon 02507-3242.

OFF.VOLVO-DEALER

Vleeswaren
Boerenmetworst 150 gram 1,69
Gebraden Gehakt 150 gram 0,98
Katenspeck 100 gram 1,19
Slagersleverworst 250 gram . . . . 1,59
Vleessalade 150 gram 0,98

SSPARVERSMARKT
Zuivel

Spar Halfvolle
Koffiemelk mar 1,49
Roomkaas 500 gram 4,78
Leidse Kaas 500 gram 2,98

Groente en Fruit
Vrijdag en zaterdag

1,49500 gram

Jaffa Grapefruits
10 stuks ........................... 2,98

Bamipakket :, 1,29

In onze Diepvries

Spinazie a la Crème
450 gram van 1,98 voor

Tuinbonen <i g l 0 )k i io 4,2$

IRDEEL

gram.'.... 5,75

IÖè Bief Stuk 250 gram 4,95

fijne Rfclappen 500 gram! 5,95
iSchouderkarbonade 5oo gram 8,95
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Brandende locomotief stagneerde treinverkeer
ZANDVOORT• Door kortsluiting geraakte zaterdagochtend een locomotief van de NS in brand ter hoogte van de overweg
Vondcllaan. Als gevolg van de daardoor ontstane draadbreult werd liet trcinvcrlicer vele uren gestagneerd. Bussen
vervoerden de gedupeerde reizigers naar Haarlem. Hoewel de Zandvoorlsc brandweer het vuur snel onder controle had,
wordt de schade toch op een half miljoen gulden geschat.

Burgemeester
Weekhout
opent IVO-school
te Aerdenhout

Kind centraal op Koninginnedag

AERDENHOUT - Burgemeester
Weekhout zal op vrijdag 10 maart
's middags om 16 uur het nieuwe
gebouw van de IVO-MAVO-school 't
Heuveltje aan de boekenroodeweg 5 in
Aerdenhoutofficieel openen.
De dag daarop, op zaterdag 11 maart,
staan de deuren wijd open voor de
oud-leerlingen, in het gebouw zijn
nieuwe dingen en oude dingen, die
herinneren aan 't oude Heuveltje aan
de Korte Parkweg -nu met de grond
gelijk gemaakt.
Ook de oud-directrice mejuffrouw
Dun komt op deze dag. En n ie t alleen
om te kijken maar ook iets te doen. Zij
plant een boom. Een eikeboom. Een
Ivo-boom, zoals Carolien Boedijn,
Grcte Tan en andere medewerkers
vermelden in hun uitnodiging.
Die Ivo-boom heeft jonge wortels die
zich aan de grond moeten vasthechten
en takken die de weg omhoog zullen
zoeken.
De happening op zaterdag begint om
14 uur en duurt tot 22 uur - met een
vraagteken.
Wie de nieuwe gymzaal niet allen wil
zienmaarhemook wil beproeven wordt
verzocht gymkleding en een handdoek
mee te brengen.
Peuters en kleurters behoeven oud-
leerlingen er niet van te weerhouden
het feest mee te maken: er is een
crèche.

ZANDVOORT - De voorbereiding
van een viering van Koninginnedag
komt al goed op gang. In verband met
het feit, dat 30 april op een zondag
valt, zal de nationale feestdag op l mei
a.s. worden gevierd. Het comité
Viering Koninginnedag heeft in
principe reeds tot de organisaties van
een aantal activiteiten besloten.
Natuurlijk wordt de dag geopend met
muziek, die dit jaar zal worden
verzorgd door de Harmoniekapel Sint
Hubcrtus uit Amsterdam. Doch ook
onze eigen Kwallentrappers zijn weer
van de partij. Hun taak zal bestaan in
het muzikaal omlijsten van de diverse
kinderspelen, want zoals bij elke
Koninginnedag zal ook nu het kind
centraal staan. Dit zal tevens tot uiting
komen in een wedstrijd in het
straattekenen, een evenement, dat al
verscheidene jaren niet meer heeft

plaatsgevonden.

Andere nieuwe elementen vormen het
paalzitten en een modeshow. Hierover
zullen nog nadere mededelingen
volgen. En dan natuurlijk de oranje-
tractatie, de poppenkastvoorstelling
voor schoolgaande kleuters in Ge-
bouw Do Krocht, de fakkeloptocht,
de taptoe en de markt. Voor
laatstgenoemde activiteit kan men
zich nu reeds opgeven, nl. bij mevr,
E.A.F. Beuks-Keesing, Van Galen-
straat 9, lel. 4951, derhalve niet op het
raadhuis of op het VVV-kantoor. Het
inschrijfgeld bedraagt voor jeugdige
personen tot en met 16 jaar f 10,- per
kraam, voor ouderen f 20,-- terwijl
personen of instellingen die een kraam
voor niet-commerciële doeleinden
wensen, geen inschrijfgeld verschul-
digd zijn.

Woelwaters kregen meer ruimte

SCHOOL-
INFORMATIE

l Onder dil motlo zullen Amslcrdarm
Stadsblad, Amstcllandpcrs, Randstad-
Publicalies, Gooipcrs en de Noord-
rfolland Top 8 + l Weekbladen weer
hun jaarlijkse infortnatic brengen over

| onderwijs en scholen en wel:
In de week van

6 l/m 10 maart a.s.
l Op ccn aantal pagina's zal in rcdac-
lionclc kolommen aandacht worden
besleed aan onderwijsvormen en
schooltypen, waardoor het probleem
van keuzebepaling mogelijk kan wor-
den opgelost!
Bovendien zullen ccn groot aantal
scholen bij deze pagina's advertenties
plaatsen, waarin eveneens interessante
informatie wordt gegeven.

Onderwijsinstellingen, die over deze
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil-
len worden, kunnen vóór l februari

l a.s. bellen naar:

OZO-4SI5I5(dehccrPrcn(>.

Burgemeester Machielsen in ccn nieuwe rol.

ZANDVOORT • Met een forse ruk aan
de schoolbel heeft voorzitter Brink
van de Stichting Christelijk Onderwijs
jl. maandag de uitbreiding van
kleuterschool De Woelwater aan de
J.P. Thijsseweg geopend. De school,
die zeven jaar geleden startte met één
lokaal, groeide geleidelijk en tegen-
over en naast de school moesten
noodlokalen worden opgetrokken.
Die versnippering is nu, na het in
gebruik nemen van twee nieuwe
lokalen, voorbij. „Ik kan wol jubelen",
aldus hoofdk'idsU'r mej. 't Hooft. En
daar hebben zij en haar leidsters, de
dames Lckkcrkerkcr en Jonkman, ook
alle reden voor. Ze kregen een vrijwel

ideaal klcutergebouw, daar tegen de
dennen van het Vijvcrpark. Het werd
ontworpen door architect Ingwersen
en gebouwd door firma Waterland.
De zeventig kleuters hadden een actief
aandeel in de openingsceremonie. Na
een poppekastvoorstelling, waarin de
hoofdleidster een cadeau kreeg aan-
geboden door „de heks", belastten de
Woelwatcrtjcs zich hoogstpersoonlijk
met de rondleiding. Ze namen ieder
een van de gasten, onder wie
burgemeester Machielsen, wethouder
v.d. Mije en chef-onderwijs Waaning,
bij de hand en lieten alle moois zien
waarin en waarmee ze voortaan
kunnen spelen.

'Groene Kustweg'
-organisatie hield
jaarvergadering
in Zandvoort
ZANDVOORT - In het hotel Bouwes vond dezer dagen de
jaarvergadering plaats van de Groene Kustweg organisatie, Federatie
Nederland. Deze, inmiddels reeds 20 jaar bestaande toeristische
organisatie vond zijn oorsprong bij de Provinciale, VVV Groningen
irr . nauwe samenwerking met het Fremdenverkehrsamt van de
steden Bremen en Hamburg, Noord-Duitsland. Het doel van deze
organisatie is, om de toenstenstroom komende van
Noord-Duitsland, naar de kustlijn te volgen op de weg naar
zonzekere streken i.p.v. de internationale routes buiten ons
land. Het werk van de Groene Kustweg - kortweg GKW • heeh z'icn
inmiddels uitgebreid in Nederland van Nieuwe Schans in G roningen,
tot aan Sluis in Zeeland. Internationaal is de samenwerking
doorgevoerd naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, waarbij de
wens aanw ezig is om ook tot een uitbreiding in het zuiden te komen
met België en Frankrijk.

Hoewel de organisatie is ontstaan uit
het VV V-wezen, zijn ook andere
organisaties, die aan deze route liggen
aangesloten, waarbij een gunstige
wisselwerking ontstaat in de belangen
van zowel de reizenden als de
ontvangende partij. Zo is inmiddels op
vele plaatsen in Denemarken, bij de
entree van de gemeenten die aan de
GKW liggen bij de verkeersborden ook
de drietand aangebracht. De drietand
is het internationale embleem van
deze organisatie op toeristisch gebied,
waarbij men er prat op gaat vele
andere vormen van contact tussen de
kustgemeenten te hebben overleefd.
Na veel moeizaam overleg en blijvend
stuwen in de goede richting, mag men
zich nu ook verheugen in de
belangstelling en steun van zowel de
ANVV alsook het Nationaal Bureau
voor Toerisme. De VVV Zandvoort
was een der voorvechters in dit gebied
om de federatie Nederland van de
GKW van de grond te krijgen, waarbij
de heer Jh.H. Hugenholtz en
oud-burgemeester Van Fenema zich
bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Ook de vorige burgemeester
van Zandvoort, de heer A. Nawijn
heeft aan het einde van ziin
ambstpcriode belangrijke bijdrage
geleverd aan de samenstelling van
statuten en Regelementen ten dienste
van de profiteurs.
Het behoeft geen betoog, dat met
name de gebieden Groningen
Friesland de eerste profiteurs zijn van
deze organisatie Bij de grensovergang.
Nieuwe Schans passeren per jaar 5,1
miljoen bezoekers. Dat e.e.a. ook
aldaar wordt onderkend moge blijken
uit het feit, dat de meeste gelden voor
de realisering van alle taken verbonden
aan dit werk ook door de Provinciale
VVV's van deze provincies worden
betaald. Toch is het een feit, dat er
veel indirect profijt aanwezig is in de
andere eebieden van ons land. hetgeen
op de vergandering nog eens duidelijk
werd onderstreept. Bij monde van de
heer D. Rcitsma burgemeester van
Mcnaldumadcel en voorzitter van de
Federatie Nederland van de GKW,
werd daarom een dringend beroep
gedaan om toch gezamenlijk achter de
ideeën te blijven staan maar ook
gezamenlijk de financiële zorgen van
deze organisatie te dragen. Melding
werd gemaakt, dat binnen afzienbare
tijd een reizende foto-tentoonstelling
zal starten, die een 1/2 jaar zal duren
en wel in het Noordduitsc
Slecswijk-Holsteyn en het Deense
Jutland. Deze tentoonstelling die
foto's brengt van het gehele
Nederlandse gebied van deze
internationale organisatie (o.a. mrt
beelden van Zandvoort, de zee en het
casino' wordt ondergebracht in
Raadhuizen en bankgebouwen.
Besloten werd om de 5-talige
brochurrn • wairin Hoor de 4

deelnemende landen wordt
geparticipeerd - wederom in een
oplage van 1/4 miljoen te herdrukken.
Binnen het werk van de GKW wordt
naarstig gezocht naar objecten, die
wetenswaardig zijn om dit aan de
bezoekers kenbaar te maken. Geheel
in dit kader heeft de Rijksuniversiteit
van Groningen een speciale
bibliotheek geopend, waarin men alle
drukwerken wenst te verzam elcn in de
vorm van boeken, brochures en
kaarten, die betrekking hebben op de
plaatsen gelegen aan de GKW-routc
zowel in Nederland als daarbuiten. In
toenemende mate wordt deze speciale
bibliotheek bezocht, zowel door
leerkrachten als studenten maar ook
door buitenlandse journalisten, die
zich nader willen laten informeren wat
er zoal te vinden is, maar ook waar.
Mocht men goede boekwerken voor
dit doel willen afstaan, dan kan de
VVV Zandvoort wel behulpzaam zijn
bij de verdere afhandeling.

Ferry-verbinding
Aan de v.-rgadering werd kenbaar
gemaakt, dat er een nieuwe ferry-ver-
binding in ontwikkeling is van Delfzijl
(Eemshaven) met Esbjerg in Dene-
marken. Verder staat er op het
programma een internationale foto-
wedstrijd, die geheel gericht is op het
totale begrip Groene Kustweg. Door
bemiddeling van de VVV Zandvoort
konden de deelnemers aan deze
jaarvergadering geen bezoek brengen
aan het Casino, alwaar men met grote
intressc kennis heeft genomen van een
bijzonder aspect binnen de toe-
ristische trekpleisters aan de GKW-
routc.

Hotel - Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

H. W. COSTER
Makelaar 0.9.

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 6531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Hypotheken
Assurantiën.

Wijziging spreekuur
wethouder v.d. Mi je
ZANDVOORT - Wethouder K.C. van
der Mije Pzn. (Gas- en Waterbedrijf,
Sociale Zaken, Volksgezondheid, Mi-
licuhygiëne, Sportzakcn en Huis-
vestingszaken) zal voortaan spreekuur
houden op de laatste woensdag van de
maand, 's middags van 2 tot 5 uur.

Afscheid
Wim v.d. Boom
ZADNVOORT - Uit het bericht over
het komend afscheid van zwembad-
directeur Wim v.d. Boom in ons vorig
nummer zijn helaas de laatste zinnen
weggevallen. Daarin had hij zich
verheugd getoond, dat de Zandvoor-
tors steeds meer de weg weten te
vinden naar zwembad De Duinpan.
„In januari 1976 hadden wc 7600
bezoekers, in januari van dit jaar al
8300", aldus v.d. Boom. Ook de
datum van zijn afscheid was niet aan
het papier toevertrouwd. Dat zal zijn
op 18 maart • in het zwembad
uiteraard.

Praktisch en ekonomisc h
Enorm ruim met 'n vlakke vloer %
door vooTAielaandrijvmg M
Vi|f deuren en wegklapbare /*=•
achterban!-, voor
heel veel bagage f

Prima weg-
l'gging en vering

Renault 4.
•) TL en Salan:
845 cc. 34 DIN
pk. 120 km/u

Renault 4
Benzmeve- rr uk

siecViS 68 itc- D
100 km bij 90 <TI

G' j v»

-^ RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
lel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Ia reine
Restaurant - Pôtisserie
Kerkstraat 15 - Zandvoort

Tel. 02507 -22 53
* * *

Bezoek ons vernieuwde restaurant
met zqn intieme en warme sfeer.

* * *
Een keuken voor Gourmets op

klassieke wijze bereide en geserveerde
gerechten.

Gebak en desserts uit eigen
patisserie en wijnen van de

beste huizen.
Tel deze ingrediënten bij elkaar op . . .

ft
en u bent te gast bij la reine

race

de badplaats door
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Clivia
Nee, het gaat ditmaal niet over de
bekende kamerplant van die
naam, maar over de operette
„Clivia" van Nico Dostal. die de
Zandvoortse Operette Vereniging
op maandag 13 maart, aanvang
kwart voor acht, in de Haarlemse
Stadsschouwburg over het
voetlicht hoopt te brengen.
Ja natuurlijk weer in Haarlem,
want in Zandvoort kan dat nog
steeds niet. We hebben wél een
Dolfirama, en een circuit, en een
casino en een zwembad en twee
spor tha l l en maar géén
bioscoop-theaterzaal, waar al
jarenlang om gevraagd wordt. Is 't
geen giller in een plaats van meer
dan 16.000 inwoners, die zich /.o
graag de eerste badplaats van
Nederland noemt? Wat mij
persoonlijk betreft, heb ik nu al
mijn hoop gevestigd op
burgemeester Machielsen,
misschien dat hij het publeem
eens gaat aanpakken, want onze
raad doet er ook geen fluit aan.
Enfin, we gaan op 13 maart a.s.
met z'n allen weer naar Haarlem,
lekker knus met de autobus!
Over de operette „Clivia" hoop ik
u in het eerstvolgende nummer
nog het een en ander te vertellen.

Wurf-succes
In het verenigingsgebouw „De
Krocht" gaf de Zandvoortsc
folklorevcreniging „De Wurf"
zaterdagavond alweer voor een
totaal uitverkochte zaal de
tweede opvoering van het spel
„toen Zandvoort badplaats werd"
geschreven door de voorzitter
J.A. Steen. Ook nu weer bleek het
stuk bij het publiek ten zeerste
aan te slaan. Van begin tot eind
heeft men er mee meegeleefd.
Voorzitter Steen mocht na afloop
nog een spontane huldiging in
ontvangst nemen van een
uitermate dankbaar publiek. Er
volgt nu nog één uitvoering,
namelijk zaterdag 4 maart.
Daarna gaat het voorlopig in de
ijskast, maar we vernamen uit
betrouwbare bron dat er grote
kans bestaat, dat het stuk in de
komende zomermaanden nog
enkele malen zal worden
opgevoerd, mede voor onze
badgasten - in het kader van de
viering van het 150-jarig bestaan
van de badplaats. Het zou daartoe
bijzonder geschikt zijn en succes
is bij voorbaat verzekerd.
Afwachten maar!

Oratorium
Het toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort T.O.Z. hoopt op
dinsdag 11 april in de Hervormde
kerk een uitvoering te geven van
de Nclson Messe van Joscph
Haydn. Het programma zal
worden aangevuld met een
Cantate van Joh. Scb. Bach. De
huidige dirigent Lourens
Stuifbergen zal deze uitvoering
leiden. Zeer binnenkort hoop ik u
alle verdere gegevens te kunnen
verstrekken.

Eerste voorjaarsdag
Wc zeiden het al in deze rubriek,
vorige week: wie weet, hoe
spoedig wc al in het voorjaar
zitten. Op dat moment vroor het
in verschillende delen van ons
land nog elf graden, zaten we
midden in de winter met sneeuw
en ijzel en wie had toen durven
voorspellen, dat we ruim een
week later de eerste voorjaarsdag
zouden beleven met een stralende
zon en een temperatuur van
twaalf graden boven nul. Dat had
zelfs de groote optimist niet aan
zien komen en wanneer hij het
gezegd had, dan hadden we hem
voor pek verklaard.
Maar het was toch zo, want
zaterdag en vooral zondag
beleefden we on/.e eerste
voorjaarsdag. Het stralende weer
lokte een enornu' stroom
bezoekers naar de badplaats. Zelfs
verschillende terrasjes in het dorp
werden druk bezocht en men
koesterde zich in de al warme
voorjaarszon. Welke een geheel
ander beeld loonde Zandvoorl
deze afgelopen zondag met de
week daarvoor. Hel Irek wel, of
we zelf andere mensen waren en
met andere mensen te doen
hadden. En al waren onze
strandpaviljoens MOR niet geopend
dl vele nog niet gereed, dit nam
niet weg. dat ook op hot strand
een Rc/ell iRe d ruk te heerste en de
mensen met de haringkarrcn

werden bestormd. Het werd een
dag, die goede moed gaf voor de
toekomst, door een plotselinge
opleving, die geen mens had
verwacht.

Strandpaviljoens geopend
Woensdag l maart was de dag, dat
onze strandpaviljoens weer
geopend mochten zijn. Daarmee
is seizoen 1978 ingeluid, weer
bestaande uit het vóórseizoen, het
hoogseizoen en het naseizoen.
Vanzelfsprekend zijn de
verwachtingen hoog gespannen
mede in verband met de
feestelijkheden rondom de viering
van het jubileum: Zandvoort 150
jaar badplaats. Moge seizoen 1978
wat het welslagen betreft, alle
vorige seizoenen slaan en moge
een zonnig, warm en stralend
seizoen ons deel worden.

Afscheid
Woensdagmiddag l maart hebben
in het Gemeenschapshuis tijdens
een besloten bijeenkomst de
heren P. Aay, chef van de
buitendienst en F. Molenaar,
chauffeur bij de buitendienst, in
besloten kring afscheid genomen
van de Dienst van Publieke
Werken. Beiden hadden zij de
pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Wij hopen aan dit
afscheid in onze eerstvolgende
editie uitvoerig aandacht te
besteden. Het gaat hier tenslotte
om twee zeer bekende inwoners
van onze gemeente.

Drukke tijd voor
toneelverenigingen
Nu we het tóch over het seizoen
hebben. Onze Zandvoortse
toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" gaat . de komende
maanden een zeer drukke tijd
tegemoet. We mogen een deel van
deze activiteiten zien in het kader
van de viering rondom het 150
jaar Zandvoort badplaats-
jubileum. Om te beginnen zal het
spel: Medailles van een oude
vrouw" geschreven door James M.
Harry, waarover ik u binnenkort
nog wel wat meer hoop te
vertellen, worden opgevoerd in
het Cultureel Centrum op vrijdag
21, zaterdag 22, zondag 23,
donderdag 27 en vrijdag 28 april.

Alle medewerkenden staan
geboekt: Henriè'tte Brokmeijer,
Tiny Rodenbecher, Yvonne
Niemeyer, Henk Spiericus en
natuurlijk de vedette van de
vereniging, Jopie Bisenberger als
de oude vrouw, waar het verhaal
om draait, met als tegenspeler
Pietcr Joustra als haar zoon.

Voor zal het blijspel „Ik lach
erom", geschreven door Noel
Coward, op vrijdag 25 en zaterdag
27 mei in het verenigingsgebouw
„De Krocht" worden opgevoerd
met in de hoofdrollen Riek
Drommel, Trudie van Toornburg
en Mariannc van Holten, terwijl
verder meewerken Marit
Zwemmer, Ankie Joustra, Ineke
Krist, Sylvia Holsteijn, Henk
Spierieus, Hans Verhoeven, Peter
Weijers en Jelle Stijsma. Vijf
spelers maken dan hun debuut bij
de vereniging. Bij deze twee
spelen, die geregisseerd worden
door Rob van Toornburg, zijn
bijna alle werkende leden van de
vereniging betrokken, hetgeen de
eenheid ten zeerste bevordert. Uit
het gesprek met Henk van Ulsen
in juni van het vorig jaar is thans
een afspraak voortgekomen om
voor de leden der vereniging een
studie-avond te organiseren in het
Cultureel Centrum op woensdag
15 maart. Het wordt dan een zeer
werkzame avond, want men zal
scènes uit toneelstukken spelen
die als basis dienen om samen met
Henk van Ulsen, die dit
fantastische aanbod deed, samen
met hem over alle facetten van het
toneel te spreken. Met enorm
enthousiasme wordt deze avond
tegemoet gezien.

Tenslotte werd aan „Op hoop van
zegen" door de KRO-tclevisie
gevraagd, te figureren in hun
programma „Zingendcrwijs" dat
zal worden uitgezonden op
zondag 5 maart om 23.05 uur. De
opname ervoor heeft plaats gehad
dinsdagmiddag jl. in de
K e n n e m e r d u i n e n t e
Bloemcndaal. Verzuimt u dus
niet, de ui tzending te zien en het
actieve „Op hoop van zegen"
wensen wij gaarne veel succes.

C. Kuypcrsr.
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Ten Cate
.....1145.-

Hoofddealer voor Haarlem
(uit voorraad leverbaar)

Wetsuits
Sealmarine

Camaro
truien, surfjacks, shirts,

schoenen, laarzen.

Aüround zeil 270,-
Brandingzwaard 65,-
Nyton overall
ter bescherming van uw wetsuit 79,"

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

-Derby zoeken wij verstandige mensen-met-stijl

Bij een service-beurt
(om de 15.000 km) gaat er geen

tijd verloren. Dankzij de
snelle Diagnose weten we precies
wat er moet gebeuren. Dat scheelt

arbeidstijd, dus kosten.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!

De VW-Derby is een auto waarvan het uiterlijk bewust
stijlvol is gehouden, maar die qua rij-kwaliteiten zeer

modern is. Met een fijne, veilige voorwielaandrijving.
Een comfortabele wielophanging.

Prachtig bochtengedrag. Riant zit-
comfort. En vooral een verrassend
grote "traditionele" bagageruimte

van wel 515 liter. Tot slot zijn alle vijf
uitvoeringen economisch.

Kom dus gauw kennismaken bij:

GARAGE H. STRIJDER
Burg. van Afphenstraat 102 - Zandvoort - Telefoon 02507-4565

Z.Z.P.C. „DEZEESCHUIMERS"

WATERPOLO IS EEN
GEWELDIGE SPORT!!

In onze vereniging is plaats voor jongens
van 12 jaar en ouder.

Interesse?
Bel Dirk Klinkhamer, Lorentzstraat 167,

telefoon 7079.

GARANTIE

Autobedrijf

VERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort,
.Telefoon 02507-2345.

4S-occasions in vele merken.

Cor Severijnse
Vooral uw -
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Hef v
één

_ Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-

• len. Tassen mooi en lelijk. Tussen'
beschermd en onverzorgd.

Dus bel onseven. We •
' komen graag langs
voor overleg.

Fa. Keur en Zoon
» va Verf-G las-Schilderwerken

fe

Openbare
vergadering

V.V.D., afdeling Zandvoort houdt op
9 maart een openbare discussie-
avond in Hotel Keur, Zeestraat,
aanvang 21.00 uur.
Speker: H. E. Bosman, burgemees-
ter van Heeze en oud-raadslid van
Zandvoort. Thema: Het raadslid-
maatschap.

Van harte we/kom

OPENBARE
VERGADERING

Ubent van
harte welkom

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEN D verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

wit verhuizingen

Antwoordnummer 1877' >
D'enHaag (geen postzegel)
tel.:070-614121

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Zandvoortersü!
Er komt een nieuwe partij voor u.

De progressieve partij
Zandvoort.
Wij houden onze eerste bijeenkomst op
dinsdag 7 maart a.s. in het gemeenschaps-
huis te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.
Wij nodigen u allen uit om deze bespreking
bij te wonen om gezamelijk met ons het
voorlopig verkiezingsprogram een meer
definitieve vorm te geven.

Want wij zijn er voor u!
Tot ziens in het gemeenschapshuis.

Winkelverkoop: Paradijsweg 2.
Zandvoort, tal. 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089.

l>u|ilil-.itic >anh.tHi.!n]Kli.ipN-hil<lir-huln,fli Kil^ljMZH l

Voor de bezorging van

Zandvoorts Nieuwsblad
worden

BEZORGERS
gevraagd voor donderdag na 15.00 uur.

Aanmelden bij de heer T. Lanser,
af d. bezorging, tel. 020-45 75 15

Nieuwe kollektie helioform
CA QCJ
wVfVV

AAISTN VOET MET HELIOFORM
HERKEN JET VOORJAAR

Schoenboetïek
HARMS

Diaconiehuisstraat Sa (zijstraat Haltestraat}, Zandvoort

2e HANDS

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.

Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten. O.a. gospe-
cialiseerd in bouviers, poedels en spaniels.

IMELROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68. ZANDVOORT,
TELEFOON 02507-2063.

Installatie bureau
GROENEITEIN B.V.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen wc ' • ••
eventuele klachten over bezorging.

°n aan het kantoor evenals

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

L Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw: ,

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68-38 12-25 18

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845'

Voor al uw
verSichtings-artikelen

uw adres

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7 , telefoon 02507-2974.

Oase Rally
18-19 maart
naar Belgische
Ardennen
Inschrijfgeld f 70,-
p.p. incl. diner/
logies/ontbijt.
Inschrijving:

Kosterstraat 9, Zandvoort, telefoon 02507-5381.
Elke dag open van 17.00-03.00 uur. Zondags van 15.00-03.00 uur.
Inschrijving sluit zaterdag 11 maart.

^«^^

zoek niet
langer,
wat

geeft 't
wilkes
heef t't...
alles

elektrisch
gebied

ged. cutto gracht 11b (t.o. de raaks) haarlem (023)31 11 40
thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwus) nndvoort 33.78
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f. Mijboer neemt leiding
Hm Gertenbaehschool over

school is niet
alleen leerinstituut'
ZANDVOORT • De nieuwe „baas" is geen vreemdeling in de Wim
Gertenbach-M.A.V.O., waar hij al 22 jaar wiskunde doceert. Ook de
directeurskamer is voor hem bekend terrein, want sinds november
1976 bestuurt W.K. Nijboer, als vervanger voor de heer Sinke, van
daaruit het pedagogisch gebeuren in het fraaie scholencomnlexaan
de Zandvoortselaan.

Er zal dus in concreto weinig
veranderen voor Wim Nijboer, die
toch wel blij is met het unanieme
raadsbesluit van jl. dinsdag,een kroon
op 30 jaar activiteit in het opvoed-
kundig veld. Ookde wijze, waarop het
college de benoeming tot directeur
had gemotiveerd, moet de nieuwe
schoolleider deugd hebbon ged aan. In
het betreffende raadsstuk heette het:
„Conïorm de bij een derge-
UjJ'.e beroeming geldende gcdrags-
regels hebben wij adviezen ngewon-
nen van de docenten en het
niet-ondorwijzend personeel, de ou-
der-commissie, de huidige directeur,
de schoolraad en de met het toezicht
op de school belaste inspecteur. Deze
adviezen luiden zonder uitzondering
positief".

evenveel élan vervult als zijn docent-
schap.

Lijn doortrekken :N
„Ja, het organisatorisch werk heeft me
altijd wel aangetrokken. In dat
verband hoop ik ook de huidige lijn te
kunnen doortrokken. Dat een school
niet alleen een leerinstituut is. Ik vind,
dat de expressie-vakken als muziek,
handenarbeid, tekenen, en ook sport,
de plaats moeten krijgen, die deze
vakken toekomt. De leerlingen moe-
ten ook andere dan intellectuele
bekwaamheden tot ui tdrukking kun-
ncn brengen".

Over de veranderingen in het onder-
wijs en bij de jeugd laat Nijboer geen
opzienbarende kreten los. „Och, de

W.K. Nijboer: „Vrijheid moet binnen de perken blijven".

Spoèdcursus
W.K.-Nijboer is afkomstig uit Hoorn,
waar hij de H.B.S.-B doorliep. In
Alkmaar volgde hij een éénjarige
spoedcursus voor onderwijzer en
stond op 19-jarige leeftijd voor de klas
in Heiloo.

Na een paar jaar militaire dienst,
waarin, hij het tot kapitein bij de
artillerie bracht, belandde Nijboer in
Bergen (N.H.) waar hij behalveopeen
lagere school ook nog lesgaf aan een
U.L.O.-$chool, op woensdagmiddag
en na • schooltijd. Inmiddels had
meester Nijboer in 1953 z'n hoofdacte
en z'n trouwacte - gehaald en in 1955
de acte Wiskunde L.O. op l september
1957 volgde de benoeming tot leraar
aan de Openbare U.L.O. te Zandvoort.

Ideaal
„Dat was nog bij de heer Van der
Waals"{ weet Nijboer nog. „In het
oude gebouw, waar nu het Gemeen-
schapshuis staat". Hij bleef t Zand-
voort trouw, ook toen de school
verhuisde naar het nieuwe gebouw
tussen de Zandvoortselaan en het
Kostverlorcnpark.

„Deze school ligt ideaal", aldus de
directeur. Hij wijst naar buiten, waar
vijf fanzanten het eigen sportveld
oversteken. „Gebouw en omgeving
worden door de gemeente in optimale
conditie gehouden. Ook de sfeer in de
school is zonder meer prettig".
Nijboer, die in 1959 de acte Wiskunde
M.O. behaalde en ook nog een aantal
jaren doceerde op de Rijkskweek-
school te Haarlem, heeft hetduidclijk
naar zijn zin op „De Gertenbach".

Bisschop
Het lesgeven is niet Nijboers' enige
activiteit geweest. Vele jaren heeft hij
amateurtoneel gespeeld en nog niet zo
lang geleden hees hij zich jaarlijks
begin december, gekleed in bisschop-
pelijk gewaad, op een schimmel om
langs alle scholen te rijden en de jeugd
lovend dan wol vermanend toe te
sproken. In 1976 voldeed Nijboer aan
het verzoek om het voorzitterschap
van ZandvoorUs' grootste sportvereni-
ging „Zandvoorlmeeuwon" op zich te
nemen. Een taak, die hij blijkens de
recente ontwikkelingen kennelijk met

tijd en de mentaliteit verandert en de
school moet gewoon mee. Heus, de
kinderen zijn niet beroerder gewor-
den, alleen vrijer en dat mag ik wel.
Het gebeuren binnen de school moet
natuurlijk wel binnen de perken
blijven en er moeten regels worden
gesteld. En het is zo, dat een leerling
ook wil weten waar hij aan toe is. Hij
wil leiding hebben en die moeten we
hem geven".

De zomen gaat • het volgend lesuur
moet Nijboer er bij de examenklas
weer een portie wiskundige formules
inpompen. Hij besluit: „Ik hoop te
mogen blijven meewerken, ook als er
minder leerlingen komen - en alle
scholen gaar daaraan lijden -een goede
onderwijsvoorzieningen, over de zui-
len heen".

Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - Het programma van
de „Vrouwen van Nu" voor de
komende week ziet er als volgt uit:
Donderdag 2 maart: contactochtend,
aanvang 10.00 uur. Mr. A.J. Koelmans
zal een uurtje vertellen over hut
notariaat en u kunt vragen stellen.
Daarna gelegenheid tot opgave voor
diverse evenementen o.a. Excursie 20
maart, Andorra Modeshow, bezoek
Damiate pers, voor reis naar Joego-
slaviëenz.

Zaterdag 4 maart: feestelijke avond
met modewerking van Mr. Pico een
zeer bekende goochelaar, hij zal voor
een magische avond zorgen. Daarnaast
krijgt u een prachtig dia-programma
over Joegoslavië te zien, verzorgd door
Haniinann Foto/Dia I'rodukties. Aan-
vang 20.00 uur, in helGomeenschaps-
huis.
Woensdag 8 maart, wandelen naar de
Oase. Om 10.00 uur verzamelen bij de
ingang van de waterloidingduinon.
Zandvoortsclaan, tegenover bushalte.
Inl icht ingen bij mevr. v.d. Kruys, tol.
•1825, Zvt.:

In Zandvoort begon
victorie op de eenzaamheid

Vereniging voor

C.M.J. Sinl:c: „Jeugd nicl studie-tuier gciv

M.A.V.O.-directeur
C.M.J. Sinke moet voortijdig afhaken

Onderwijs is een
intensief bedrijf geworden
ZANDVOORT - Eervol ontslag is hem verleend, „onder
dankzegging voor de aan de gemeente bewezen diensten", zoals dat
heet. Maar directeur C.M.J. Sinke heeft er nog steeds moeite mee,
dat hij zeven jaar voorde pensioengerechtigde leeftijd heeft moeten
afhaken. „Ik voel me nog veel te jong", aldus de man, die gedurende
bijna twintig jaar verbonden is geweest aan de Wim
Gertenbach-M.A.V.O. „Een paar jaar geleden zei een dokter nog
eens tegen me: Je hebt een hart als van Ard Schenk. Maar datzelfde
hart heeft het intussen een paar keer laten afweten".

Het is duidelijk een bittere pil voorde
pur-sang ondcrwijsman Sinke, dat hij
zijn leerlingen ruim een jaar geleden in
de steek moest laten. In zijn woning
aan de Corn. v.d. Wcrfstraat dwalen
zijn ogen herhaaldelijk naar de duinen.
„Op school kom ik zelden meer. Dan
kan ik nog moeilijk opbrengen".
Vragen stellen aan de scheidende
pedagoog is vrijwel overbodig, alleen
moet hier en daar even een accent
worden gelegd, als hij wat bescheiden
over z'n activiteiten heenloopt. Ver-
der komen levenloop en meningen als
vanzelf in onberispelijke volzinnen
van zijn lippen.

Herinneringen j
Sinke blijkt te stammen uit Anna
Paulowna in de kop van Noord-
Holland. In Den Helder behaalde hij
de onderwijzersactie en kwam daarna
terecht op dezelfde school, waar hij
het aap-noot-mies onder de knie had
gekregen. In z'n eigen dorp, waar hij
zoveel goede herinneringen bewaart.
„Dat was een erg gezellige tijd daar in
de polder. En in de oorlog is daar
intensief geleefd mol een enorme
verdieping in vele opzichten".

Maar ondanks de vele banden met het
platteland - de schoolmeester was o.a.
dirigent van een kerkkoor en actief in
de sport • verhuisde hij kort na de
bevrijding toch naar de grote stad.
Naar Amsterdam, waar hij benoemd
werd aan de „Opcnluchtschool voor
het gezonde kind". „Daar heb ik
dertien jaar heerlijk gewerkt", vertelt
Sinke, die in de loop der jaren de
Hoofdacte en de Middelbare acte
Frans had verworven. Niet zo'n
verrassende opmerking, als hij er,
wijzend op de charmante vrouw
tegenover hem aan toe voegt: „Dar
heb ik Marijke leren kennen, die op
dezelfde school les gaf".

Francofiel .
In 1958 kwam er een vacature in
Zandvoort en Sinke solliciteerde. Hij
werd benoemd onder het toenmalig
hoofd Koerselman. Hij doceerde
Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde
en Nederlands. Ook in dat laatste vak
wist hij di> M.O. acte te verwerven,
maar het Frans bleef z'n grote liefde:
„Ik werd een echte francofiel". Dat
bleef, ook toen in 1961 de heer
Koersplman inspecteur werd en Sinke.
de loiding van de school werd
toevertrouwd. Hel lesgeven kwam
enigszins op de achtergrond, de
opbouw van do Gertenbachschool
werd hoofdtaak. Die opbouw werd

duidelijk gerealiseerd, getuige de groei
van zes naar veertien lokalen on het
aanbrengen van vele andere verbete-
ringen in het complex. „Het is een
goede tijd gewerst", denkt Sinke
hardop. „Waarbij ik graag de kundige
adviezen van adjunct-dirocteur
Eerlink en de medewerking van het
personeel memoreer".

Mammoeth
„Toen destijds de Mammoeth aan
kwam denderen heb ik waarschijnlijk
wat te veel hooi op m'n vork genomen.
Er kwamen rayons, scholengemeen-
schappen met veel vergaderwcrk, ik
was een tijdje voorzitter van de
Kennemer Kring van Schoolleiders,
kortom het was een drukke, bewogen
tijd. Het onderwijs is een intensief
bedrijf geworden, waarin je je
leerlingen toch iets meer mee wilt
geven dan een diploma. Ze moeten
goed toegerust de maatschappij in. Ze
komen veel andere trckpleislers legen
en ze hebben nog nicl allemaal de
slerke benen, die die weelde kunnen
dragen. Wal niet wil zeggen, dat de
jeugd gedevalueerd is, dat ze studie-
luier is geworden. Er wordt wat meer
intelligentie-energie besteed aan le-
vensbeschouwelijkc zaken, met name
door hen, die niet de consumptie-
maatschappij huldigen".

Boeiend vak
Hij formuleert feiloos meer zinnige
zaken. Over de vraag of een meer
intense samenwerking tussen de
scholen, met verwerking van de
diverse doelstellingen in één pro-
gramma, niet nodig zou zijn. „Moleen
volwassen oecumene als in Zandvoort
moet dat mogelijk zijn".' En over zijn
ronstalering, dat er „door de zucht tot
etaleren" jongelui op scholen zitten,
die voor hen qua intelligentie niet
haalbaar zijn. „Overigens, intellect is
niet alleen zaligmakend".

De directeur, die de Openbare
M.A.V.O. tot bloei bracht, zou
nog uren kunnen doorgaan imt
zijn college over onderwijszaken.
„Het blijft een boeiend vak voor
hen, die hun schouders er nog
onder moeten zetten", zegt hij
glimlachend, met ergens een
trieste ondertoon. Als hem
omstreeks l april een afschcids-
receptie zal worden aangeboden,
zal de ongetwijfeld grote be-
langstelling wellicht de ruwe
kantjes van dit ongewilde af-
scheid wegnemen.

vijfduizend leden
ZANDVOORT • „De Landelijke Vereniging voor Alleenstaanden is
een club, die het liefst zoveel mogelijk leden wil verliezen." Dat zegt
secretaresse KiUy van den Heuvel en 'M voegt er meteen aan toe:
„Maar dat lukt niet zo erg. De LVV A groeit nog steeds en
binnenkort zitten we op ile vi jfduizend leden."

Dat „binnenkort" zal waarschi jnl i jk
op l april :',ijn, als tie I / V V A weer oen
avond orgamseerl in Zandvoorl , waar
vi j f l ien alleenstaanden in 1971
schuchter van start gingen in de
feestzaal van hotel Keur. Despectacu-
lairc aanwas \ a n loden heeft inmiddels
wel aangetoond, dat de LVVA sloeds
meer in een behoefte gaat voorzien.
Men presteorl hel namelijk om iedere
week, soms op meerdere plaatsen
tegelijk, een vol huis Ie krijgen. Vol
met alleenstaanden, die vaak do hele
week uitkijken naar deze, voor hen
vaak enige vorm van contact.

Bonafide
De secretaresse vertelt: „Toen destijds
de Nederlandse Partnerbond door
financiële problemen op do fles ging,
voelden we, dat er iels moest gebeuren
voorde circa SOO.OOOalleenstaanden,
die Nederland telt. Doordat wc een
goede interne organisatie hebben
kunnen opbouwen en omdat we als
bona-fide bekend staan, zijn we zo
snel gegroeid. De ellende van alleen-

de v i j f t ige r uit (ïroolcbroek, ki jkl er
tevreden naar en zegt: „Vurig jaar
hebben we zo'n tachtig dansavonden
georganiseerd en dit jaar worden hel
wel honderd. We krijgen nu per jaar
zo'n 12.000 mensen over de vloer en
dal vereist nogal wal voorbereiding.
We werken nu in Zandvoort Haarlem,
Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn,
Leusden en Bcesd en daar hebben we
dan handen al meer dan vol aan. Wc
denken wel aan uitbreiding in andere
plaalsen, maar ook in de regio zijn nog
zoveel eenzamen, die geen lid zijn. Er
beslaal bij velen bepaald nog een
drempelvrees."

Kerstmis en Carnaval. Sinds kort
organiseren we ook danslessen voor
hen, die daar behoefte aan hebben.
Dat is een enorm succes geworden. FJI
niet te vergeten onze groepsreizen
naar het bu i ten land . Onlangs is er een
groep naar Roemenie' geweest en deze
zomer is er voor Spanje en Italië
geboekt."

Beschaafd

Daarvan is in de zaal weinig meer Ie
merken. In een onlspanncn sfeertje
wordt een spelletje gedaan en hot
wordt steeds voller. Bij de ingang
ontmoeten oude bekenden elkaar,
nieuwelingen worden opgevangen en
tactvol begeleid. Aan een bestuursla-
fel bij de deur wordl geconlroleerd of

'Opvallend is do grote variatie in
leefti jd bij do LVVA-ers. Hel gros ligt
tussen de 30 en 50 jaar, maar er
schuiven ook twint igers en zcslig-plus-
sers tussendoor. ..Eenzaamheid is niet
gebonden aan een bepaalde leeftijd,"
concludeert .bek Bos. Ilijl ierhaalt nog
eens, dat zijn vereniging b l i j is met
ledenverlies. „Dat betekent meestal,
dat mensen dank zij do LVVA een
bootje geluk hebben gevonden. We
hebbon een archief vol dankbctui-
gingen, gedichten zelfs en huwelijks-
aankoiidiginuen uiteraard."

Het nut en de noodzaak van de LVVA
wordt aan de bar duidelijk doorleden
bevestigd. Een dame uit de IJmond
vindt: „Wij, die door allerlei oorzaken
alleen zijn gebleven of alleen zijn
komen te staan, worden hier geweldig
opgevangen. Het is oen fijne vrienden-
kring, waar het altijd beschaafd
blijft." En een heer uit Apeldoorn

Ontspannen sfeertje bij de Landelijke Vereniging voor Alleenstaanden.

staanden wordt elders vaak op
onvoorstelbare wijze geëxploiteerd.
Ze worden door erg hoge entrees en
dito drankjes veelal finaal uitgekleed
door allerlei individuen en clubs. Men
maakt er bussiness van. Wij zijn een
koninklijk goedgekeurde vereniging
met eigen statuten, ledenvorgade-
r'mgen en dergelijke."

Drempelvrees
Up de dansvloer is het intussen een
vrolijke boel. Een orkcstje speelt een
nostalgische foxtrot en iedereen
vermaakt zich best. Voorzitter Jack
Bos, een joviale en goed geconserveer-

alleen alleenstaanden binnenkomen.
„Men hoeft niet meteen lid te
worden," verduidelijkt Kitty van den
Heuvel de gang van zaken bij de
ingang. Het lidmaatschap van de
LVVA kost f 4 O,- per jaar, maar men
kan ook per keer f 3,50 betalen. Van
deze gespreide betaling, vijftien maal
f 3,50 maken de meeste leden gebruik.
Bovendien kunnen nieuwelingen vier
keer op proef komen voor ze besluiten
lid te worden. Verder betaalt men
f7,-- voor elke avond, die men
bezoekt. Behalve deze wekelijkse
dansavond organiseren we verschillen-
de feesten, zoals met Sint Nicolaas,

Alliance nodigt Koningin uit
langs de duinen te komen glijden
ZANDVOORT • De Zanduoortse Alliance Van Armoede Haters, kortweg
„Alliance", een ludieke club van horeca-figuren, heeft dezer dagen liet
volgende epistel aan Koningin Jtiliana verzonden.
Mevrouw BIJ deze willen u-ii u uitnodigen tot het bijwonen van een Dienst
in de Ned. Ilerv. Kerk tr Zandvoorl, ter gelcgeneheid van het 150 jarig
bestaan van Zandvooi l badplaats.
Voorn fgaandc aan dc:c dienst zal de officiële opening plaatsvinden.
Gedachtig de woorden van l^ouis Davids nodigen wij u en de uwen uit om
langs de duinen Ie komen glijden. De broodjes en koffie verzorgen wit.
\\'ij begrijpen dal u uwvenaardug in huiselijke kring wilt vieren, maargezien
hel feit dat zowel uw grootmoeder als ook uw vader gasten van Zandvoort
feweesl zijn, zouden it'ij ook graag de dei de generatie verwelkomen.
U gelukwensen met uw verjaardag hopen wij een antwooid tegemoet te
kunnen zien.

Hoogachtend,
Alliance Zandvoort.

voegt er aan toe dat alles stijlvol
loogaat, met do nodige etiquette.
„Denk maar niet, dal ik zonder
colberl do dansvloer opkom."

Opgefleurd
„De mensen willen vaak ook mei je
pralen", aldus Kitty van den Heuvel.
„Over allerlei zaken en problemen. We
hadden pas nog een man, die het
helemaal niet meer zag zitlon en aan
zelfmoord dacht. Die hebben we
kunnen opvangen en hij is helemaal
opgefleurd. We hebben zelfs werk
voor iemand kunnen vinden. Helaas
bereiken we nog maar tien procenl van
de alleenstaanden in deze regio en ik
liuop,>lut/ij , die nog aan de kant staan
en wol wil len, maar niet durven,
contact met ons opnemen'"

Dat contact zou tot stand
kunnen komer. via het se-
cfetaria.it, dat is gevestigd aan de
Engelandlaan 610-3 in het
Haarlemse Schalkwijk, waar men
steeds klaar staat om alleenstaan-
den te woord te staan. „Wij zijn
telefonisch altijd bereikbaar on-
der nummer 023-338442. Men
kan ook eens komen kijken op
een van onze volgende avonden
hier in de buurt. Die zijn op 4
maart in Haarlem, Die Raeckse,
11 maart Haarlem, Winter tuin,
18 maart Amsterdam, Huize Fax
en l april weer Zandvoort, in
gebouw De Krocht. Verder is er
iedere zondagmiddag disco-dan-
cing in Die Raeckse in Haarlem".

Boomfeestdag 1978
ZANDVOORT - Evenals in voor-
gaande jaren zal ook dil jaar de
Nationale Boomfeestdag worden ge-
viord. Op dir dag nlanlon licnriui/eiut-
i' n Nederlandse
schoolkinderen hun 'boom en

getuigen daarmee van MCI aiom
groeiende besef, dat de n a t u u r en het
landschap van Nederland \oor verar -
ming moeten worden behoed om
ons een omgeving tl, waarhogpn.

waarin hel goed wonen en werken is.

Voorgenoemde Nationale Boomfeest-
daR is als dalum vastgesteld 15 maart
1978. Aangezien aan de/.o boomplanl-
dag slechts een beperkt aantal
scholieren kan deelnemen, zal hierbij
dit jaar worden deelgenomen door de
leerlingen van het zesde leerjaar dor
Hannie Schaflschool, Mariaschool en
Oranje Nassaüschool xoor basisondor-

WIJS.

Hel planlon van de bomen zal plaals
hebben om pi m. 11.00 uur langs hel
voelpad aan de westzijde van do Ilerm.
Heyormansweg en het voetpad aan de
noordzijde van de Zandvoortselaan
tegenover hel Huis in de Duinen. Om
10.30 uur zullen de deelnemende
leerlingen worden o n t v a n g t n in de
aula van de Wim Gorlonbaclischool
voor m.a.v.o. Zandvoortselaan 19a,
alhier. Ald.uir /al een toespraak
worden gehouden en ins t ruc t ie vvor-
den i>ogo\eii.

Jazz in De Hobbit
ZANDVOORT • De jazz-concerten in
het bruine' café De Hobbit aan hol
Dorpsplein, bl i jven oen groot succes.
Iedere -'.nndagmiridag Irckl hel kwar-
lel Hans Keune daar oen vol huis. lip
vorige week Irad tenorsaxofonist
Harry Verbeke als s< list op, a..s.
zondag is dat - I i t / ovan Kalsbeekonop
12 maart Jan Mortes. ledere vrijdag-
avond van 22.00 uur af is er in De
Hobbit een optreden v a n de rlulm
anti blues /anger-pianist Alex Dundas.

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

. Tel. 02507-45 65
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ADVISEERT U GRAAG!!!
Bijv.: welk tapijt geschikt is voor:

trappen, hallen, objecten, huiskamers, slaapkamers,
badkamers, keukens, tienerkamers, enz. enz.

ENIGE „PRIJS" VOORBEELDEN

Gratis
gelegd

Dubo tapijt
voor jarenlang woongenol

in fraaie kleuren
400 cm br

DUBO-PRIJS:

Bedroom
400 cm br een droomtaptijt

voor elke slaapkamer 5
uni-kteuren

DUBO-PRIJS:

59.- 59.-
Gratis
gelegd

Dubonette
' onze eigen huis kwaliteit 400

br 3 klouron

DUBO-PRIJS:

89.-

Keukentapijt
200 cm breed diverse kleuren

on dessins
v a

STUNTPRIJSJE

29.90

Florida
zeer mooie velours moquette
400 rm br m warme kleuren.

groen terra d beige
DUBO-PRIJS

89.-
per meter per meter

Gratis
gelegd

Hercules
tapijt
400 breed

het objectentapi|t
div kleuren

DUBO-PRIJS

85.-

Bergoss
zware I00°o lussen tapijt 4QO

br op legüare rug

NU DIE STUNTPRIJS

199.-

Gratis
gelegd

NEEM DE MAAT VAN UW VLOER . . .
KOM, KIJK, VERGELIJK . . .
WANT GOEDKOPER KAN HET BESLIST NIET

SPECIALE AANBIEDING VOOR DE DOE HET ZELVER.'Ü!
NU 59 et
NU 99 et

NU 34.-
NU 10.90
NU 11.50

CHINESE TEGELS 30 x 30. 5 KWALITEITEN VANAF

NYLON VILTTEGELS 40 x 40. ZELFKLEVEND

NOVILON 200 CM BR. VOOR KEUKEN ETC.
VINYL OP VILT 200 CM BR. DUBOFLEX

VILTTAPIJT 200 CM BR. 6 KLEUREN

BIJNA 50 jaar tapijtervaring
GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM - TEL 023-315402

TUSSEN DE HEILIGE LANDEN
ZEESTRAAT 58 - BEVERWIJK - TEL. 02510-28467

OOK GEVESTIGD KRUISSTRAAT 175 - EINDHOVEN

y op zondagmiddag
gastvrouw zijn?

Wij zoeken voor onze nieuw te openen vestiging te Zandvoort voor
spoedige indiensttreding dames met belangstelling of ervaring in de
meubelbranche.

De werkzaamheden, op zondagmiddag van 11.00 tot 17.00 uur, zullen
bestaan uit het ontvangen van mensen met belangstelling voor onze
unieke 'lederen meubelshow'. U dient hen te begeleiden en waar nodig
van advies te dienen.

Voor een goede uitoefening van deze werkzaamheden dient u over
een behoorlijke algemene ontwikkeling te beschikken en moet u
goed met mensen kunnen omgaan.

Uiteraard ontvangt u van ons voor u begint een gedegen instructie.

Hoge honorering.

Schrifteleijke reacties aan Meubelkeur
Zitparadijs, Europaweg172 te Apeldoorn.

HONDEN
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955
v. Ostadestr. 26

(bij de Koninginne-
weg). tel 5626

Honden kunnen evt.
gehaald en gebracht
worden tegen kleine

vergoeding.

Tekoopaangeb.:

Simca
1000GLS

80.000 km, incl. radio,
vr.pr. f 900,-.

Telefoon 02507-6194.

Verwen u eens met
een mooie

azalea
(eigen kweek)

Tevens een grote kol-
lektie groene en

bloeiende kamer-
planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

Kwekerij
De IM o led op

Handvoortselaan 183,
naast ipnang

Boeckaniersnest.

Laat de bui
maar

•barsten v ̂

i Zwaat bewolkt?
Stap er opuit in 'n
moderne coat.

van 129,-
tot 189,-

).&&6€fe
.SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEl:3136

\\£

Groentenzaden,
zaaigrond,
zaaikisten,
jiffy pots
en dergelijke.

Kweketij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

"~-^-^^^~^~^*^*Zi>*ZS^*Z*ZsZZf^<ZrZZr^ls^<Zf^3^

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN Skilo 4f 75

STOMEN b.v. PANTALON. UfllU

STOMEN b.v. JAPON 4,95
LAKENPAKKET wasserij "J OC
Snel. Utrecht / f£ü

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 638. Zandvoort. tel. 4417.

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

ATA ROS E
'*W KEUKEN

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

waar compleetheid en
samengaan

TWEEWIELER RAI
IN AMSTERDAM

Maar nu reeds in Zandvoort
te zien!

RACEFIETSEN
KOGAMIYATA
PEUGEOT
GAZELLE - MOTOBECAN
TOUR - SPORTFIETSEN
GAZELLE - UNION - RALEIGH
B.S.A. -SPARTA - KOPRA

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE

22 samenwerkende
fietsenmakers "i n h

Haltestraat 13,
Zandvoort,
tel. 4499.

In de Volvo 343 vindt u standaard
al die zaken die autorijden
comfortabel maar ook veilig
maken.
Vergd ij klti zelf eens:

• 3e deur
• vciJigheidskooiconsiniclie
• energie absorberende zones

voor en achter
• stalen buizen in de portieren
• achtemiilvcnvarming
• vaste, open hoofdsteunen
• volledig verstelbare stoelen
• automatische driepunts rol-

gordels
• iitiiotiKiiisciic transmissie
• elektrische rtiitesprociers
• ruileuissers met 2 snelheden
• \\aarschu\singslampjes voor

o.ü. chokc, handrem, reim loei-
stolhivcau, oliedru k, benzine.

VOIJVO

veiligheidsgordcls, landstroom,
achterruilverwarming

• koelvloeistof-en voltmetcr
• dagteller
• verlichting in bagageruimte
• misuichierlicht
• aclueruitrijlichten

• voorruit van gelaagd glas
• waarschuwings-knipperlichten
• 2 buitenspiegels
• 12 maanden garantie ongeacht

het aantal gereden kilometers

Prijzen, incl. BTW, af fabriek:
Volvo 343 L H. 17.300.-.
Volvo 343 DL fl. 18.300.-.

"*-'

/\\ 009

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.
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Weer zege
LIONS -
Dokko, de Umuidense ploeg is een
team dat goed geroutineerd is, met de
aanwezigheid van een redelijke hoe-
veelheid techniek en vorige week nog

• in staat om HOC, de tweede op de
ranglijst duidelijk te verslaan. Er is wel
een handicap bij Dokko, de basis is te
smal. Afgelopen zaterdagavond arn-
veerde het team met slechts 5 man, en

.zeker in de tweede helft brak zo'n
beperkte mankracht het team op.

Lions speelde een goede wedstrijd,
niet spektakulair, maar gelijkmatig op
winst. In de eerste helft van de

basketballers:
- 48

wedstrijd kwamen de punten zuinig
tot stand. Verdedigend was Dokko
moeilijk te passeren en aan de andere
kant moest Lkons alert zijn haar
verdediging niet te verwaarlozen.

Hetgeen ook niet gebeurde, maar wel
resulteerde in de lage rustsland van
32-21. De eerste tien minuten van de
tweede helf t gaven geen afwijkend
beeld. Wel was te zien dat Dokko niet
voor een tweede verrassing zou
kunnen zorgen. De doorbraak naar
een gelijke stand kwam niet (46-34).
De vermoeidhied bij Dokko sprak nu

moe en do Zandvoortse ploeg kon zich
wat gemakkelijker fouten permileren.
Lions rook zijn kans en sloeg
onverbiddelijk toe, scoorde snel 37
punten en Dokko was niet meer in
slaat daar veel tegenover te stellen.
Eindstand 83-48. Lex Kroder 14-14;
Pim Schón 12-10; Dokko: Cor Haver
8-16.
De uitslagen luiden: dames, O.
Gezellen-Lions 22-56; Lions 2-White
Stars 4, 27-17; Heren: Kons 1-Dokko
83-48; Lions 2-Lisse 2, 65-33; Lions
3-Antilopen 2,71-31; Lions 5-Akridcs
7, 56-28; Lions 6-Rac. Bev. 4, 22-65.

Ook de Lions-jeugd deed het goed.

Zeeschuimertjes wonnen tweede prijs Zaalvoetbalclubs
ZANDVOORT - Om de jongste leden
die alleen recreatierzwemmen, ook
een iets van een wcdstrijdsfeer te laten
proeven, organiseerde De Zeeschui-
mers jl. vrrijdag 24 februari, onder
auspiciën van de Koninklijke Neder-
landse Zwembond, een nationale
4-kamp voor niet startvergunning-
houders over 25 en 50 meter. Hieraan
werd tevens deelgenomen door:

-HPC-Heemstede, Z.P.C.H.-Hoofddorp
en H.Z.V.-Hillegom.

i "In., deze 4-kamp eindigden de Zee-
" schuimers als 2e met 73 punten achter

het sterke 70 punten; H.P.C.-Heetn-
stede vierde met 60 punten. Voor dit
mooie resultaat van de verneiging
zorgden onder meer: Jan Hessels, 25
m. vrije slag jongens, Ie in 0.19.5;
Yvonne Stroobach, 50 m. vrije slag
meisjes 0.12 3e in 0.44.4; Steven
Romijn, 50 m. vrije slag jongens 0.12
Ie in 0.41.1; Angelique Timmermans,
50 m. rugslag meisjes 0.14 Ie in
0.45.6; Laura Hendrikse; Diana
Hessels; Marco.Westerman; Jan Hes-
sels, allemaal, 4x 25 m. schoolslag
estafette, 3e in 2.12,-; Yvonne
Stroobach, Karen Diemcer; Edwin
Paap; Steven Romijn; Tanja Brouwer;
Angelique Timmermans; Robert
Arcns; Robert Bartens, 8x 50 m. vrije

- slag estafette, 2e in 6.081.

Wedstrijdprogramma
-kèRDVOORT - Het wedstrijdpro-
rffrimma vbor de Zandvoortse Zwem-

en Poloclubvoor de maand maart ziet
er als volgt uit: 4 maart: jeugdwater-
polowedstrijden in zwembad „De
Schots" te Den Helder, aanvang 17.30
uur, Noordkop-jeugd-Zeeschuimers
jeugd. 5 maart: Speedo zwemwed-
strijden te Wormerveer; 11 maart:

Jeugdwaterpolowedstrijdcn in het
Sportfondscnbad te Haarlem,aanvang
17.45 uur: zeeschuimers jeugd-Ed-Vo
jeugd; 12 maart: Nationale 4-kamp
zwembad „Zaanland" te Zaandam
(zwemwedstrijdcn); 18 maart: Jeugd-
waterpolowcdstrijden in het Sport-
fondsenbad te Beverwijk aanvang
18.10 uur: V.Z'V. b jeugd-Zeeschui-
mers jeugd; 19 maart: Nationale
5-kamp zwemmen te Volendam.

willen "thuis1

spelen
ZANDVOORT - Tijdens een bijeen-
komst in het Wijkcentrum 't Stekkic
hebben vertegenwoordigers van de
Zandvoortse zaalvoetbalvereniging be-
sloten een commissie in het leven te
roepen, die gaat bestuderen of het
mogelijk is de tien zaalvoetbalclubsin
de toekomst thuiswedstrijden te laten
spelen. Tot nu toe was daarvoor geen
ruimte. De commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van Robeo SC,
Nihot L, DVS, Plumbers en Rinko,
welke de steun van Zandvoort '75,
Meidna, TZB en Zandvoort Noord
mogen verwachten.

T.Z.B.-Schalkwijk niet
verder dan gelijk spel
ZANDVOORT - Na een stilstand van vier weken probeerden. The
Zandvoort Boys de resultaten van de laatste wedstrijden door te
trekhen, maar in een slechte wedstrijd is dat niet gelukt.

Rally voor
T.Z.B.-jeugd
ZANDVOORT - De autosporl-
vercniging Sandevoerde te Zandvoort,
organiseert in samenwerking met
T.Z.B, op 4 maart a.b. ecu autorally
ten behoeve van de jeugd van T.Z'B.

Het is een routebeschrijving in dcgem.
Zandvoort. Start eerste deelnemer
19.30 uur. Startplaats: T.Z.B, kantine
aan de Kcnnemerweg 6 te ZandvoorL.
Inschrijftafel geopend vanaf 18.30

_UUT. Inschrijfgeld bedraagt f 10,-.
Vrijdag 3 maart in de kantine van
T.Z.B, een instructie-avond aanvang
20.00 uur.
Verdere inlichtingen bij ons sport-
secretariaat, v. Ostadestraal 19 te
Zandvoort.

In de eerste tien minuten domineerde
TZB, creëerde kansen door Ab Bol en
Roy Auberlen, maar de verdediging
van Schalkwijk wist de aanvallen met
moeite te verwerken.
Naarmate de eerste helft vorderde
bleek het windvoordeel voor Schalk-
wijk. Bij een van de spaarzame
aanvallen van de gastheren stond de
TZB-verdi'diging toe te kijken, hoede
bal langs Henk Bos in het doel werd
geschoven. Verwijten over en weer bij
TZB. maar het bleef tot de rust 1-0.
Nadat de verhitte gemoederen wat
waren gesust, begon men de tweede
helft met de wind mee. TZB wist de
achterstand in de 10e minuut weg te
werken. Kees Molenaar plaatste zich
bij een vrije trap achter de bal en via
het hoofd van een Schalkwijkspeler
trof hij dool 1-1.
Daarna wcr do wedstrijd grimmiger,
werd de gasten een strafschop en een
zuiver doelpunt onthouden. Doel-
punten bleven verder uit.
OVKR1GK UITSLAGEN: TZB 3-Vo-
gelen/aiiR 3 2-2; TZB 4-Renova 5 6-0;
TZB 5-Cronjé 4 4-1; TZB 6-Hoofd-
dorp 8 0-9; A-junioren: TZB 1-Bloe-
niendaal l 1-1.

NIEUWETRAINER
TZB heeft voor het volgend seizoen
een nieuwe trainer aangetrokken. Het
is de 32-jarige Jan van Denzen, die nu
nog werkzaam is bij EHS. Hij volgt
Cees Bakker op, die drie seizoenen bij
TZB heeft getraind en vorig jaar met
het Ie team net promotie naarde Ie
klasse miste. Op 31 maart zal Jan van
Denzen aan de spelers worden
voorgesteld.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn als volgt:
donderdag 23 februari 3.53uur-16.01
uur; vrijdag 24 februari 4.23
uur-16.31 uur; zaterdag 25 februari
4.53 uur-17.03 uur ; zondag 26
februari 5.27 uur-17.39 uur : maandag
27 februari 6.03 uur-18.18 uur;
dinsdag 28 februari 6.12 uur-19.01
uur ; woensdag l niaart7.25uur-19.49
uur; donderdag 2 maart 8.11 uur-
20.41 uur .

B.C. Lotus sloot seizoen possi

programma
VOKTBAL
Zaterdag 4 maart 197 8
Zandvoortm. 1 vrij.
B-junioren:
Zandv.m.l-TYBBl
C- j u n i ore n:
HFCl-Zandv.m. 1
Zandv.m. 2-TZB 1
Zandv.m. 3- Schoten 3
Zandv.m. 4-DCO 6
Kenn.land 4-Zandv.m. 5
A-pupillen:
HFCl-Zandv.m. 1
Schalkwijk2-Zandv.m 2
Zandv.m 3- D ICO 3
Zandv.m. 4-RCH
DCO8-Zandv.m. 6
B-pupillen:
Zandvoorm. 1-HBC1
Corja 1-Zandvoorm. 2
Zandv.m. 3-TYBB 4
Zondag 5 maart 1978
Zandvoortm. 1-Zilverm.
VSV 2- Zandv.m. 2
(resterende 31 min. stand 1
Wijk a. Zee 2-Zandv. 3
Zandv.m. 4-ADO'20 6
Waterloo 5-Zandv.m. 5
Zandvoorm. 6-EHS 6
Zandv.m. 7-Schoten 7
Si. vogels 10-Zandv. 9
Zandv.m. 10-VVB 9
Zandv.m. 11-HFC 15
HANDBAL
Zondag 5 maart
d.s. Zvm.l-Zebra'sl
h.s.Zvm.l-KICl
d.j. Desir./Odin2-Zvm. 1
m.a. Zvm.l-KICl
Zvm.2-Concordia 2
Zvm. 1-Ijmondl
m.p. Onze Gezellen 1-Zvm.
j.p. Zvm.l-Wijka. Zeel
m.w.Zvm.l-Bato 1

14. 00 u.

14. 00 u.
12.00 u.
14. 00 u.
14. 00 u.
14.00 u.

11.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
1 2.00 u.

11.00 u.
l l .OOu.
11.00 u.

13.00 u.
12.00 u.

-0).
11. 30 u.
12.00 u.
12. 00 u.
12.00 u.

9.45 u.
9.30 u
9.4 5 u.

12.00 u.

13.00 u.
14.00 u.
17.00 u.
12. 15 u.
16.15u.
11. 30 u.

1 11. 20 u.
10.45 u.
10.00 u.

ZANDVOORT - Trainer Peter van
Wijk krek jl. zondag min of meer
tevreden naar het scorebord met
uitslagen van di> laatste wedstrijddag
in de competitie 1977-1978. Het
eerste toten mei /.esde team van Lotus
hadden duidel i jk gewonnen, de lagere
teams deden het minder en de jeugd
kwam veelbelovend voor de dag.
Vooral de winst van team I, en 2, rcsp.
tegen VEGLO 3 en Mixers l vormde
een positieve veirassing.

Kampioenschappen heeft het afge-
lopen badmintonsoizoen niet opgele-
vcrd. Het derdo en het achtste team
moesten degraderen, maar het vierde
team kan misschien promoveren.
,„Een seizoen van stilstand", ka-
rakterisecrt Van Wijk de voorbije
wcdstrijdperiode. „We zitten bij B.C.
Lotus aan ons plafond, zowel qua
accommodatie als financieel. Onze
mensen komen nu te weinig in het
wedstrijdritme en dat heeft gevolgen.
We zullen binnenkort een keuze
moeten maken welke kant wc op
moeten, groter worden of met een
kleine groep op prestatie werken."
Van Wijk heeft vastomlijnde plannen,
zowel voor de recreatie- als voor de
wedstrijd-badmintonspelers. Die zal
hij binnenkort uitgebreid uit de
doeken doen. Voorlopig concentreren
hij en zijn medebestuurders zich op de
organisatie van het grote B- en
C-toernooi, dat B.C. Lotus op 31
maart en l april in de sporthal
Pellikaan organiseert.

^^

-.--va^ts
£\£>£ .

Hans van Brero van Lotus I in actie.

Hervormde kerk, Kerkplein, 10.30
uur: ds. K.E. Biezeveld, (crèche
aanwezig). Jeugdhuis achter de kerk
10.30 uur: jeugdkapcl onder leiding
van de heer C. Spaans.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
ds. J. Tiersma van Santpoort.
Nederlandse Proetestantenbond,

_ - Brugstraat 15, 10.30 uur: prof. dr.
Z3nüVOOrtni66UW6ïlA A van ™cm™ van Bentveld, (Ncd.

Herv.)
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 4 maart, 19.30 uur:
toediening van het H. Vormsel met
medewerking van het jeugdkoor St.
Agatha, tijdens de eucharistieviering.
Zondag 5 maart 8.45 uur: stille
eucharistieviering; 10.45 uur: eucha-
ristieviering met medewerking van het

3-3 tegen
Zwarte Schapen
ZANDVOORT - Ook de afgelopen
competitieloze zondag heeft het
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen
benut voor het spelen van een nuttige
oefenpartij. De Amsterdamse 4e
klasser Zwarte Schapen kwam op
bezoek en gaf de Zandvoortse 3e
klasser stevige tegenstand.

Ondanks de harde tegenwind wisten
de gastheren een aantal knappe
aanvalsacties op te zetten. Albcrt
Visser trof lat en paaliTnaar na een half
uur wist Kees Bruin met een lage
schuiver toch de score open te breken
d-0).
In de tweede helft zag doelman Johan
Pcllerin al gauw een moeilijke bal door
zijn handen glippen, maar uit een vrije
trap na een tactische act tussen
captain Bruin en Aaldert Stobbelaar
wist de laatste te scoren (2-1). Via een
buitenspcldoelpunt kwamen de Scha-
pen weer gelijk. Stobbelaar gaf zijn
team andermaal de leiding, maar een
knappe counter van de gasten
bepaalde de eindstand op 3-3.
Ook a.s. zondag is er in het
inhaalprogramma geen competitie-
wedstrijd voor de Zandvoortmeeuwen
vastgesteld. Er is dan om 13.00 uur
een vriendschappelijke thuiswedstrijd
tegen Ie klasser Zilvermeeuwen, dat
wordt getraind door de Zandvoortse
trainer Leo Steegman.

St. Caecilia-kerkkoor. (Vaste gezan-
gen-Gregoriaans), Hoogmis.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraal l, Haarlem-
Noord.

Nederland Christelijke Gemeen-'
schapsbond: maandagmiddag 6 maart
drie uur: samenkomst in huize
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Handbal-dames
verrasten
ZAP.
ZANDVOORT - De dames van
Zandvoortmecuwen-handbal hebben
in de uitwedstrijd tegen Z.A.P. de
laatste strohalm gegrepen om ae-
gradatie te ontlopen.' In Anna
Paulowna wisten ze verrassend met
7-9 te zegevieren en mede door verlies
van de medc-degradatickandidaten
openen zich weer perspectieven.

Van de kant van de Zandvoortse
dames was het zonder meer een
topwedstrijd. waarin de opdrachten
stipt werden uitgevoerd. Mpt de rust
was de stand nog 4-4, maar mede door
uitstekend werk van Greei Vasten-
houw in het doel, kom geleidelijk een
voorsprong worden opgebouwd. De
doelpunten voor de gcel-blauwen
werden gescoord door Sandra v.
Duijn, Carolien Thijsen, Janna Pen-
nongs Marijke Scders, Henny v.d.
Koekelt en (jarige) Annie Trouw.
Kindstand 7-9.
De heren deden het in Heemskerk
minder. Tegen Des. Odin werd in het
opbouw een redelijke partij handbal
gespeeld, maar de afwerking was
slordig. Door vier treffers van Joop
Boukes bleef de schade tot de rust
beperkt tot een 6-4 achterstand. Ook
na de doel wisseling bleef de balans
aanvankelijk enigszins in evenwicht
door doelpunten van Dick Berkhout,
Willem Pijper en Gerard Dijkstra, maar
toen liet Zandvoortmeeuwen het
afweten. In de laatste tien minuten
wisten de gastheren hun 12-10
voorsprong uit te bouwen tot ven
17-lOt-indstand.
O\erige uitslagen: Heren-junioren Full
Speed I-Zandv. m. 12-23; meisjes
adsp. Onze (ïezellen-iCandv.m. 7-8.

BURGERLIJKE/
STAND '

ZANDVOORT BURGERLIJKE
STAND
GEBOREN: (buiten de gemeente)
Michel z.v. H.G.P. van Osenbrugge en
L.H.M. Groenewegen; Olaf Hendrik
Jacob z.v. R.H. SandbergencnJ.Bier.
ONDERTROUWD: C.J. Roodt en H.
van Roon.
GETROUWD: R.R. Visser en CA.
Beekhuijs; G. Lubbers en C.T.
"«ieland.
j VERLEDEN: John Stocker, 74 jaar;

Jan de Pree, 85 jaar; Petrus H.J.
Kuipers, 81 jaar; Josephina J. van
Maasbommel, 78 jaar; August Zeegers,
81 jaar.

datum 4-5 maart 1978

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Andersom telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon:
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: /.r. T. Dijk, Lorentz-
straat435, telefoon 2382.
Apotheek: Zeestraat apotheek: N. v.
Bekerkei, Zeestraat 71, telefoon
3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Vee-
artscndienst te .Haarlem, telefoon

"023-313233. •-• -•
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening, geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 737 3 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur.

Tafelteranisver.
Dypsomania

ZANDVOORT - Na een slechte start
in de competitie, die in januari begon,
zijn er nu toch andere tijden
aangebroken voor de jonge tafel-ten-
nis-voreniging DYPSOMANIA. Zater-
dagavond werd in de Prinsesschal met
6-4 van Nieuw Vennep gewonnen.

Hans Eijüvogel. Mick IJsvogel en
invaller Cyriel Reestman wisten zes
van de negen enkel-wedstrijden te
winnen, maar verloren helaas de
dubbel-wedstrijd.

BRIDGELCUB

ZANDVOORT - Na de 6e wedstrijd
van de derde competitie der Zand-
voortse Bridgeclub is de eindstand als
volgt: A-lijn: 1. fam. Hokloorn,
335.71 procent; 2. d.s. Herrier-Hagen,
322.86 procent. Degradatie naar do
B-lijn voor de koppels dames Dröse-
van Getlkom 276.54 procent; m\v.
Berghoff-hr. v.d. Mei j 261.19 procent.

B-lijn: promotie naarde A-lijn voorde
koppels: dames Dear-Hagen, 341.26
procent; hr. Berrier-Wanna 321.47
procent; hr. de Leeuw-Reijer 318.75
procent. Degradatie naar de C-lijn
voor de koppels: hr. Loos-Payens,
254.80 procent; hr. Hulskemper 285.
procent.

dijn: promotie naar de B-lijn voorde
koppels: dames Baay-Trommel,
340.06 procent; dames Menks-Rocst,
316.06 procent; dames Kerkman-
Lenterman, 315 procent. Degradatie
naar de D-lijn voor de koppels: dames
v.d. Buskcn-Sielcken, 281.59 procent;
dames Palstra-Snijder 268.79 procent.

D-lijn: promotie naar de C-lijn voor de
koppels: hr. Vulsma-v.d. Wende,
377.97 procent; fam. Baan, 309.19
procent; fam. Peeman, 307.31
procent. Dames v.d. Berg-Kiewiel,
307.04 procent.

"Wapen"-feit: 4-2 winst op

Kees Bruin schiet in de Casino-muur

Z AND VOORT • Het voetbalelftal van het Zandvoortse Casino speelde zaterdag een wedstrijd fcegcn een team dal \v;is
samengesteld uit de clientèle van Zandvoorts oudste horeca-bedrijf, „Het Wapen van Zandvoort". Laatsgenocmde
combinatie had nogal wat prominenten in de gelederen en bleek te sterk voor do in hoofdzaak buitenlandse croupiers.
Vooral toen twee van hen tien minuten voor lijd moesten stoppen om hun plaats aan de roulette-tafel weer in te nemen.
Peter Rastbergcr gaf het Casino uit een strafschop du leiding, maar Bruin bracht nog voor de rust de partijen op gelijke
voet. Ake Grootvold zorgde voor 2-1, waarna Raslbergen weer een penalty mocht benutten. In de slotfase van de op
behoorlijk peil staande wedstrijd was hel iniliatief geheel aan de café-ploeg, die door Iwee treffers op een 4-2 winst kwam.
A.s. zaterdag 4 maart speelt het Casino-elftal om 11.00 uur tegen het team van de K.L.M, op veld 2 van
/andvoortnu'euwen.



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 2 MAART 1978 PAGINA 8

\*>- *J," < J? \^A\ V ^ N
"<.<f^^ " " /

A*~^s,^

t.S>~ \>
' ^ ^>~ <-

De vakantie is dichterbij clan u denkt:. Nog
eventjes en \vc trekken er weer op uit: Naar het
strand, naarde bergen, naar de bossen. Binnen
en buiten de grenzen. Heerlijk! Veel zien, véél
beleven, véél plezier. Met de auto, \vnnt die
brengt je nog eens ergens.

Zaterdag 4 maart
een grandioze

expositie van alle
Citroëns.

Oclczc voorjnarscxpositio kunt u zich uitstekend
monteren overwat Citroen zoal te bieden heeft
an zuinigheid,'veiliyheidcncomfort.„en niet te

vergeten de interessante prijzen. En dit is' nufjal wai'.
Maar daarmee zijn weer non niet. U kunt zich ook

uitgebreid laten voorlichten over de royale Citroen
Kroon^arantie. Een garant ie die meer is clan een afspraak
op papier, 't Is een mentaliteit die maakt dat u zich als
klant bij Citroen koning voelt. Een sprekend voorbeeld:
De Citroen rijklaarprijzen.dus inclusieftransport, tccty-
leren, kentekenplaten, NL sticker, leges, volle tank... u
komt nooit voor verrassingen te staan. \Vij willen u er
graag meer over vertellen. Bovendien hebben wij een
leuke Icnte-attentie voor u klaar liggen.

: 2CVJ 7.530,~, DyuwJ 9.365,-, Ainif 10.875,-, LNfIQ.895t>, GS f 14,205,-, CA'ƒ23.955,-

Dc Citroen L N heeft ccn 602 ent'1 motor, zvr-
snclliitgsbak van fici type GS, solide carrosserie
en ccn laag'gewicht (675 kg), Litchikocling.
Iwcetwaf/iaHkflijkuccrkfapbarcacltterttMltn
en daardoor ecu variabele bagageruimte van
118,'193-af 232 Jm.\V rijdt al
LNvMr de rtj&faarprijs van J Jt/. ö<i/*?j ~.

De Citroen GS is er in 9 verschillende wVtw-
rtHgen: GSpècial, GS X, GS Club, GSX2,
GSPatlas, GSpccial Break en GS Club Break.
Met een 1130 rw:lt>/ een l22Qcm* moior. Met
een gevt»ic versnetlingsbak of ntet een seini-
aiitofnaat: C Matic. U rijdt al
GSvttor de rij ft laar prijs van

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg

Haarlem-tel. 023-248221

Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week
Aanmelden deze week

Syst. Groote: avondles
Lesgeld f 32,50 p.mnd.
Aanvang 6 maart

Klassieke Interieurverzorging l
'Ém^vv l

Verklaring v/h Minist. O &Wvan 29-5'76;
'Pont-diploma's genieten maatschappelijke erkenning'

Inlicht, en inschr. ma t/m do. 10.00-15.00, 19.00-20.00 uur;
vr. 10.00-15.00 uur.

Inst

Prosp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
eind Tempeliersstr.
Haarlem. Tel. 321895.

'(Hollandse Huis
Lange Veerstraat 25-33,
Haarlem
telefoon 023-320606

Wortelnoten porseleinkast
v.a./ 3000,-

Het binnenlopen verplicht niet
tot kopen.

Alle meubelen direct uit voorraad leverbaar.

ZEBUACüT-OOENAAR, een werkelijkheid voor weinigen?
Inderdaad, op de aanstaande HISWA — van 11 tot en met 19 maart a.s. -
zullen weinigen zich kunnen veroorloven, een zeegaand zeiljacht te kopen.
Maar wel staat voor velen de mogelijkheid open, „aandeelhouder" te
worden in een organisatie die met haar trotse schoener de „EENDRACHT"
jongeren — zowel jongens als meisjes vanaf 16 jaar — de gelegenheid
biedt, 14-daagse zeezellvakanties mee te maken. Daarbij geeft het lidmaat-
schap voor ouderen de mogelijkheid gedurende de wintermaanden 14-
daagse zeiltochten te maken op de Middellandse zee.

Voor het in de vaart houden van UW „EENDRACHT" - 't is immers een
nationale vereniging — bieden wij u aan lid-aandeelhouder te
worden door overschrijving van ƒ 35,- (jeugdleden tot 26 jaar
/ 20,-) op de

AMRO BANK N.V., Nw. Loopveld, Amstelveen, rek.nr.
46.15.43.354 t.n.v. Comité IJMOND van de ver. Het Zeilend
Zeeschip, postgiro v.d. bank: 654600.
ONDER VERMELDING: NIEUW LID/ JEUGDLID 1978.

U ontvangt als bewijs van aandeelhouderschap:
* uw lidmaatschapskaart
* een exemplaar in kleur van het tweeluik (20x27) me»

afbeeldingen van de Eendracht NU en de Eendracht van de
Ruyter

* 4 x jaars het verenigingsorgaan, aantrekkelijk geïllustreerd
met allerlei nieuws over de internationale zetlwereld

50% KORTING OP MAXIMAAL 2 ENTREEKAARTEN
VOOR DE A.S. HISWA,

U kunt bij uw bezoek aan de HISWA de korting incasseren bij de
EENDRACHT-STAND NR. 57 (te vinden door uitlopen van de
Zuidhal recht tegenover de hoofdingang en dan even rechts) op
vertoon van uw lidmaatschapskaart. Mocht u te laat uw lidmaat-
schap hebben overgemaakt, dan kunfu BIJ DE STAND NIEUW
LID/JEUGDLID WORDEN, waarbij dé korting-op de entree direct
wordt verrekend.

Vijfde vaarselzoen
Aanstaande zomer betekent voor de
„EENDRACHT" het 5de vaarseizoen
en uit de ervaringen van deelnemers
blijkt, dat de jonge mens nog altijd
openstaat voor dit avontuur, dat geza-
menlijk wordt beleefd in kameraad-
schap en medeverantwoordelijkheid,
positieve waarden, die juist in deze
soms te materialistisch ingestelde sa-
menleving van blijvende betekenis
zullen zijn voor de deelnemer.

ONZE TROTSE SCHOENER ,.DE EENDRACHT"-

Maak uw zolder groter door
een draaibaar dakraam!!!

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Te koop

Alfa Romeo
tvpo Alfetta 1.8. km.st.

14.000, met radio en
cassetterecorder,

sept. 1977.

Tel. 020-450030 of 471688

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN !
Modern materiaal,

17 t/m 54 pers.
bussen.

Concurrerende prijzen

BOVOTOURS
Roelof arendsveen
Tel.01713-91 07

GEZONDHEIDS-
ONDERKLEDING

op maat. ELEKTRISCHE
DEKENS-

DONSDEKENS

FA. RHEWAV
Telefoon 023-24641 J.

Te koop aangeb.:

1 GROTE
GEVELKACHEL
Dru 8900 cal. cap.,

in goede staat.
Compleet met muur-

pijp enz.
Inl. 020-133654.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
weikeu nog nooit

gezien hebt want dooi
eigen ontwerper. ;i|n

wt| hierin enicj in
Nederland

i evens veel antieke
kasten kisten önz
î uck ome oud

nollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zi|dslraat65
Aalsmeer

tel 02977 24429

EIKo werkdag van
hall negen lol hall één
en van hall iwep tot
hall ics geopend
Nu bovcnoipn ook
vM(daQ,ivond van
1900. 21 00 uut
en zaterdag s van
1000- l! 00 uur
u Dent wciKom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen villa's - herenhuizen

middenstandswoningen flats

bedrijfspanden te Haarlem

heemstede Bloemendaal e o

de ridder & stri Jbis b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwluan 27-2B te Heemstede. Tel.: 023-288550*

Als gespecialiseeid bewakings- en beveiligingsbedrijf
kunnen wij op korte termijn aanstellen

Beveiligingsbeambten
in de funktie van portier-receptionist, wisseldionsten.
Vereisten: onbesproken gedrag, korrekt optreden. Leef-
tijd tussen 35 en 50 jaar. In bezit van EHBO-diploma
strekt tot aanbeveling. Geboden wordt: een zelfstandige
funktie. Honorering volgens C.A.O. Uniform wordt ver-
strekt. Schrift, en mond. soll.:

N.V.D. Bewaking „Haarlem" BV
t.a.v. H. van dorLeolie. Mauritsstraat 11, Haarlem,

Tel. 023-31 48 48/31 6133.

Grote sortering

en

Oude

A«Kek Boetiek
H oogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Massief eiken
huis- en salon-

tafels
in elk gewenst model.
Wij maken ze voor u.

Öct
Alcèn

Schagchelstraat 27.
Haarlem,

telefoon 023-327019.

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Binnenweg 73
HEEMSTEDE

Tel. 023-28 04 90
Autosleutels

volgens codenummer

Eerste kwaliteit
handgekloofd

OPENHAARDHOUT
v.a. f 4.- per 20 kg.
Nog voordeliger: 800 kg

= 2 m' v.a. MSO.-
thuisgebracht.

BV HAARLEMS
HARDHOUT

Prinsessekade 53
HAARLEM

Tel. 023 - 31 41 07 -
32 11 65.

MODELBOUW
KUNSTGEBITTEN-

REPARATIES
Tandtechn. Laboratorium

K. Ackema, lordensstr. 60
b/h Houtplein, Haarlem,

telefoon 315934.

; E » l c e m e n d 33 l
iBlQEMENDMSEVVEG29
MFDQNV026 43.49.

HAAK
KLIMMATERIALEN
Burgwal 9 en 13, Haarlem,
telefoon 321804.
Verhuur van:
- Ladders

en aanverwante art.
- Bakfietsen

Telefoon
voor u

Administratiekantoor
C. J. BAKKER
P la netenlaan 2 - Haarlem
Verzorging boekhouding en belastingen 262112

Slokker's Boekhandel
Bronsteeweg4/4a. • 282472

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444
Centrale verwarming
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073
DA Drogisterij-parfumerie
N. B. v. BAARS
Binnenweg 4.
Dcposttaii'e Sans Soucis 285706
Elektrisch ontstoppen
A. J. BECKBV
Mr. Cornelisstraat 28a, Haarlem. 257454
Groente en fruit
D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a 281254

Valkenburgerlatm 48
Heemstede *a****
Telefoon 023.ZOHll't

Heemsteedse Boekhandel

C. Hovingh en zoon
In- en verkoop boeken, prenten.
KI. Houtstraat 50. Haarlem, tel. 023- 310714
Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. Beek bv,
Binnenweg 37, b.g.g. 2G2201

Politie Heemstede
BUREAU 286150
Politie Heemstede
ALARMNUMMER 283000
Raadhuis Heemstede 284140
Reisbureau Europa
Scheeps-, trein-en
vliegtuig-passages
Bloemendaalseweg 74a.
Bloemendaal 267490

Ruitersportartikelen .v .^

P. W. van SCHIE
Bennebroekerdijk 80. , CPi *
Zwaanshoek, telefoon 02502- Dol l

Ruit stuk Glasservice 'VADI'
Celebesstraat 16, Heemstede 1545,
telefoon 023-
Vraag vrijblijvend opgave voor
levering van Thermopane of
Isolatieglas. U verstookt dan maar
2 kwartjes per gu'den

280790
en

314440
'laxi Jansen
Standplaats: Station Heemstede
Aerrinnhout. U belt. wij komen. 242400
Verfhandel
H. Reebv,
Binnenweg 89 286479
Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11 284087
IJssalon en Cafetaria
VITA NOVA
Cloosterweg 4. Open van 12-24 uur. 284531
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EERSTE FILES OP ZONNIGE ZONDAG

Ï//H in Zand voort prammlFcrl n'p-
3 en zaterdag 'l maart: „Heat"

•f;it>: /'au/ Marris?): produklic c/i
li'aci;p.n: Amly Warhol. Hoofdrol:
\c Datlcsandro,

tumor, kitsch, seks, melodrama en
mlendiglicid zijn de. ingrediënten die
ij tic amcrikaansc duizendpoot
farhol centraal staan. Uil zijn
fiictory" (een gigantische hangar als
Iclier in hel hartje van New York)
jllen Andy's kunstwerken van de
ipandc band: hypcrre.alistischc por-
ellen van Hollywoodstcircn uit het
ibijc verleden, roo/s die uan Marilyn

acteurs en actrices, die in de incest
waanzinnige konuersalies verwikkeld
raken. Teksten sijn voor deie film
überhaupt niet geschreven! !
„Heat" est en fjiviiiflt begrip en
menselijk gevoel al voor mensen die
leven in clichés en wier lioop even
hopeloos als hartverwarmend is,
terwijl de mengeling een strevend,
inaar wanhopige op de been

blijvend Hollywood en de croti-
sche humor eruoor zorgen dal we niet
alleen maar naar een makkelijke
klucht zitten te krijgen.

lonroe uitvergrote Cambetla-
yepbliklten en één dollar biljetten

net de handtekening van de meester
'ie dan bij de wereldberoemde galerie
an Cvo Castelli voor tien of
•ijflicnduiscnd dollar als zoele brood-
•s worden verkocht!
.Heat" is eigenlijk een moderne versie
•an Billy Wildcrs klassieke „Sunsel
boulevard" waarin een jonge William
lolden lot instrument wordt van de
•cr/eptc ster Gloria Swanson. De
Villiam Holden van Morresey en
Varhal is Joe Dallesandro, een jonge
ilmster die geen werk kan krijgen,
i'illoos en verveeld. Alle seksuele
klivilciten van nymfomanes, homo-
cksuelcn en lesbiennes die om hem
•een plaatsvinden ondergaat hij haast
molicloos. Duidelijk is dat Heat een
jnischr. ontluistering is van Holly-
iiood, een verhaal met flair en vooral
•i-el humor over de zelfkant, opge-
liend door een kleine groep sublieme

Bomen rooien

ZAND VOORT - Op vrijdag dezelfde plaats, waar onze fotograaf een week tevoren „uitbundig
schaatsen" signaleerde, was het jl. zondag een komen en gaan van auto's vol zonaanbi 'ders.De
eerste files waren een feit.

Het bomenbestand van de Zandvoor-
tsclaan, Kostvcrjorenstraal. en Haar-
lemmcrstraat wordt onrustbarend
kleiner. De oorzaak kan ••fijn: U'p-
ziekto, gaslekkage, luchtverontrcinig-
ing, het besproeien om wilde planten
in de volksmond aangeduid met
onkruid tussen de straatstencn en
langs de wegbermen tegen te gaan en
door het onttrekken van water door
waterwinbed rijven.
Tussen bomen is een bepaalde
vochtigheidsgraad en temperatuur
noodzakelijk; de/.e verandert wanneer
er om bepaalde redenen bomen
verdwijnen. Ook dit kan fataal /ijn.
Hoewel er al meer dan eens is op
aangedrongen nu het verwijderen vnn
dode bomen gelijktijdig nieuwe te
planton, is hierop nooit gereageerd.
Wel heeft'de plaatselijke pers nog niet
zo lang geleden gemeld dat er besloten
was tot aanplant. Er is eens beweerd,
'dat bij een bepaald percentage
gerooide bomen het hele bestand
gedoemd is te verdwijnen. Men moet
er niet aan denken dat dit zal gebeuren
en vooral niet tussen Het Huis in de

UIT

ZANDVOORT - Het is indertijd een goede gedachte geweest van het
bestuur van het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein om vrij
regelmatig op zondagmorgen een zgn. „koffie-gebeuren" in te
voeren. Muziek, cabaret, toneel en wat dies meer zij. Het was een
expriment, want de ruimte ervoor op de zolderverdieping was niet
ideaal en de akoestiek ook al niet om over naar huis te schrijven,
maar men heeft het aangedurfd en met steeds stijgend succes.

ftfereldgebedsdag 1978

•\NDVOORT - Dienst op vrijdag o
naart a.s. 's avonds half acht in de RK
xrli „Si. Agatha" Grote Krocht
ilhicr. De liturgie voor dit jaar is
amengesteld doorde „Interkerkelijke
Vrouwenraad van Canada ".
Iel thema is: „Gemeenschapszin in
mzc dagen ".

)e vrouwenraad brengt elf verschillen-
le denominaties samen in één
'ecumenischc beweging, waardoor
Christenen hun eenheid kunnen
eleven in oecumenisch gebed, broe-
lerschap, studie en actie. Het doel is:

Christenen in heel de wereld in staat te
tellen te leven in liefde en broeder-
«hap,-zodat alle mensen-de volheid
an en leven in Christus mogen vinden,
toals elk jaar weer, zijn we verbonden
net miljoenen Christenen uit alle

fdelen van de wereld, die op deze dag
letzelfde liturgie lezen, dezelfde
bijbelgedeeltcn overdenken en het-
zelfde bidden Ondanks de verschillen,
die onze kerken nog gescheiden
houden, zijn we op deze dag één in
;eloof, hoop en liefde en één in gebed

voor Gods wereld.

Voor zondagmorgen jl. had men het
Noordhollands toneelgezelschap
„Samen', geëngageerd voor een op-
voering van het blijspel „In'de holte
van je arm" van Dimitri Frenkel
Frank. Het werd een kostelijk
toneelgebeuren, waarvoor een zeer
grote belangstelling bestond, daar men
mocht spreken van een uitverkocht
huis. Verheugend was de interesse van
het Zandvoortse amamateur-toneel.
We zagen o.m. de regisseurs van „Wim
Hildering" en „Op hoop van zegen",
Alie Bol en Rob van Toornburg en ook
verscheidene leden gaven acte de
prescnce. Zij hebben stellig van het
ideale toneelspel van de groep niet
alleen genoten, maar er ook veel van
geleerd. Grote bewondering hadden
wij ervoor, hoe men het geimprovi-
seerde toneel op deze zolderver-
dieping onder de hanebalken had
opgebouwd. Men beschikte weliswaar
over een podium, maar dat was bok
vrijwel alles. Adri Jonkers en Cor
Kossen, die voor de toneelaankleding
en inrichting zorgden, hebben hier
ware wonderen verricht en niet
minder de bekende decorschilder
Dirksmaat uit Langedijk zorgde voor
het fraaie, sterk aansprekende achter-
doek, dat door de beperkte ruimte
helaas maar voor een deel tot z'n recht
kon komen. Ook de buitengewoon

' knap aangebrachte verlichting wist de
sfeer van een kamer in een flatgebouw

op een zeer aanvaardbare wijze te
benaderen. Hier werd buitengewoon
en bijzonder goed werk verricht
Wat wij wél misten was het doek. Het
changeren van toneel, hoewel dit nu
wel niet zo vreselijk veel problemen
bracht, moest daar het stuk uit vijf
scènes bestaat, vijf maal geschieden,
doch ook hier wist men, door het licht
zoveel mogelijk te dempen, een
aanvaardbare oplossing voor te vind-
en. Een ongelooflijk staaltje van het
zich behelpen onder de meest moeilijk
omstandigheden. We zouden echter
een dringend beroep willen doen op
het bestuur van het centrum, indien
mogelijk ten spoedigste het podium af
te sluiten door gordijnen. Dit zou al
veel gewonnen zijn.

Wat het stuk zelf betreft bleek dat we
met geroutineerde acteurs te maken
hadden, • die wat spelkwaliteiten
volkomen aan elkaar gewaagd waren
en op elkaar ingespeeld. Joop Mol als
Otto,' Rita 'Jonkers'als zijn "vrouw
Astrid, Arie Pennekamp als Fred en
Alie Kossen als diens vrouw Pinda.
Twee echtparen die aanvankelijk
aansturen op partnerruil, afkomstig
uit twee verschillende kringen, name-
lijk een stel uit een volksbuurt en een
uit Haagse kringen. Dat dit moeilijk-
heden veroorzaakt en gepaard gaat
met talrijke humoristische voorvallen
spreekt vanzelf, zodat men uiteinde-
lijk toch maar weer in eikaars

vertrouwde holte van de arm terug-
keert. Het stuk is door Dimilri Frenkel
Krank op bijzonder geestige wijze
uitgewerkt. Het is een sterk aan-
sprekend blijspel dat de meest
onverwachte komische situaties
brengt. Dat het geroutineerde cnsem-
ble daarbij gretig gebruik maakt van de
talloze mogelijkheden spreek wel
vanzelf en maakt het tot een vlot en
levensecht geheel. Het is te hopen dat
het bestuurvan het Cultureel Centrum
zal doorgaan met het organiseren van
dergelijke „koffic-engagemcnten" op
welk gebied dan ook. Zij blijken bij
het publiek bijzonder aan te slaan en
men blijkt er, als blijft het voorlopig
nog wat behelpen, toch wel de ruimte
voor t e , hebben, terwijl de gezel-
schappen dat op de koop toe blijken te
nemen.
Van Tetterode exposeert
ZANDVOORT - Kunstenaar Jan
Roland van Tetterode exposeert of,
zoals hij hetzclf annonceert.,steltzijn
recente blijken van stoffelijk over-
schot ten toon". Dat vindt plaats in de
Toneelschuur aan de Smedestraat 23
te Haarlem en wel van 7 maart tot 7
april. Het tentoongestelde omvat
schilderijen, gedichten, tekeningen en
grafiek.

Burg. H. Bosman
opWD-avond _ ...
ZANDVOORT - De VVD, afdeling.
Zandvoort, hourU op 9 maart een
openbare discussie-avond in hotel
Keur aan de Zeestraat, aanvang 21.00
uur. Als spreker treedt op de heer H.E.
Bosman, burgemeester van Heeze
(N.B.), voorheen raadslid van Zand-
voort. Het thema van de discussie-
avond is „Het raadslidmaatschap".

Duinen en l n lv . i'g, waar 's avonds mi't
hoge en . • > • « - r l ioge snelheid wordt
gereden. \\;i;n m-woiu'rs van de twee
bpjaardnnhui . ' i ' i i nu al de (jrootstp
voor/.ichliglu'ifi i.'.ot'tcn betrachten bij
het oversteken van de rijhaan en
vooral moeten letten op fietser en
bromfietser, die ondanks cénrichtings-
verkeer in beide richtingen rijden.
Zowel op het: voetpad als op het
rijwielpad. Om maar te zwijgen van
het rijden zonder l icht na zonsonclcr-
gang. Ook speelt de mode kennelijk
oen woordje mee. In een laan of langs
pen weg of wn straat moeten tle
bomen oen zelfde maat en lengte
hebben, anders is het esthetisch niet
verantwoord. Ook bij wegverbreding '
moeten bomen het dikwijls ontgelden.
Men kent de rechten van de mens,
maar blijkbaar nog niet die van het
dier en zeker niet van de plant. Van
deze drie groepn is de laatste het
belangrijkst.
De groene plant-bladgroen gevormd
door zonne-energie zorgt voor zuur-
slof; produceert gedurende de zomer-
maanden voldoende voor de lange
winterperiode en dient als voedsel van
elk levend wezen en regelt mee du
waterhuishouding op onze planeet.
Kapt men bomen en zorgt men niet
voor vernieuwing, dan is dat in strijd
met de landelijke voorschriften (be-
houd van het bomenbestand). Dieren
zijn afhankelijk van de bladvoorraad;
zij vormen een schakel in de
zogenaamde voedselketen.
Voorbeeld: bladgroen wordt gegeten
door rups; rups door kleine vogels;
kleine vogel door grote vogel (roof-
vogel) of zoogdier; klein zoogdier
door groter zoogdier. Aan de top van
de voedselketen staat de mens, die
zowel bladgroen als vlees cel. Het is
verheugend, dat er al meer begrip
komt om gezonde grote bomen niet te
rooien, maar met een flink wortelgc-
stel en aarde d.m.v. een kraanwagen of
dragline te verplanten. Ook in
Zandvoort is dit met succes toegepast
in de tuin van de direkteur van
Publieke Werken. Helaas wordt de
Zandvoortsclaan met aan beide zijden
prachtige duinen-waar zelfs reeën een
oversteek hebben van hel ene naar het
andere gebied- ontsierd door onver-
lichte en hclverlichte reklameborden.

J.L.G. Niessen
Zdndvoortselaan 60.

Is dit werk wat u zoekt?
Wij vragen een

nette winkeljuffrouw
Prettig en afwisselend werk.

Keurslagerij KONING
Schoolstraat 3, telefoon 2939, na 18.00 uur
3790.

Jonge vrouw
in bezit van type-
diploma, zoekt

ADM.WERKvoor
• maandag en dinsdag.

Int. tel. 02507-5120.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
voor vogel

homeopathie
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Ruime keus in
VOORJAARSSTOFFEN

PLISSÉ ROKKEN
om zelf te maken . 30,-

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

f 30,00 per dag premie
Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289. telefoon 02507-56bb.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

AANGEBODEN:

roestvrij stalen
aanrechtbbd

met 2 spoelbakken.
lengte 2 m, goede

staat, redelijke prijs.
Telefoon 02507-2334.

Winkelruimte
te huur in centrum

van Zandvoort.
Tel. 05912-1985

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

FA. WATERDRINKER
Soustorrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Drogisterij Reform
. MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor Suikerpatiënten

lldos.

Discomeubels
va. f 89,-, eikenen

m oden
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Woningruil
(EMMI

Aangab. 4 kamertlat,
beg. grond, huur f 250,-
p.m. Gevr. eengazins-

woning.
Br. and. nr. Z2S9.

bur. v. d. blad.

Uw adres voor

LEKKAGE
aan pannedak.

Voor muur-, schoor-
steen-, metsel-, stuc-
werk en onderhouds-

werk:

Tel. 023-3174 29

CHRISTIEN
/ERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 104.
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.
Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56
, Administraties

Invulen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Hierbij delen wij u mede, dat wij onze

Vis- en Delicatessenzaak
annex Visrestaurant

SCHUT
Kerkstraat 21

in zijn geheel gaan verbouwen lot een
gezellig visrestaurant.
Ten gevolge van deze verbouwing zijn
wij enige weken gesloten.

De verkoop van zowel verse als ge-
bakken vis, gerookte paling e. d. gaat
echter vanaf 13 maart gewoon door in
onze vishal in de Kosterstraat, t. o.
Rest. Zomer lust.

LO en LENIE BALLEDUX

VOOHUW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Kamer
te huur in centrum

van Zandvoort
Tel. 05912-1985.

telefoon 7751.
Zandvoort.

HUISHOUDELIJKE- HULP
GEVRAAGD

3 ochtenden per week.

LUNCHROOM BERKHOUT
Kerkstraat 17. Zandvoort, Tel. 02507-3273A. RUMAN

Reinwardtstraat20 -Tol. 02507-43 66

IBERNINA
(MACHINES

RUIKHET VOORJAAR
Haal 'n nous vol bij:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS Zwitserse top-
produkt en 3 jaar gratis
onbeperkt service en
les bij u thuis.

(v.h. v. tl. Müvl
Haltestmiit Gb, Zwidvoort
telefoon 2000

P.S. tot op do nieuwe
zadon voor huis-, tuin- en
keukengebruik.

Inruil en financiering.BERNINA
NAAIMACHINES

Matrassen,
verkrijgbaar in alle

maten.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751.

Zandvoort.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk.
porcolein enz. voor elke

.gelegenheid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2. TEL. 2164
o(3713. Privé na 6 uur 6658

FIAT SHOW
Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag «n maandag bij:

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tal. 02507-4560.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur

Mon haart steeds tijd genoeg mits men dio goed
besteedt.

Goathe (1749-1832).

Tijd, afkomstig van

HORL01ERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS Mf.T PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

ia goed bestede tijd. Er is geen betere en man
hooft ar z'n hele levon lang genoeg aan.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 • BLOEMENDAAL • Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.

FROMAGER1E
KAAS EN WUNSPECIALJSTEN

l JONGE GOUDSE
KAAS
500 gram

j SELDERIE
SALADE
150 gram

10 VERSE
SCHARRELEIEREN

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141
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x HOTEL BOUWES
DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maandag) mol een fijn orkest. Kompleet
3-gangen menu roods van;, f / 25, . Élke zondag matinee.
Uniok« üccommodüiiu voor congressen, feesten en partijen.
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvojrt
'n;is{)oüri of njhpwijs niet vergeten l.

In Bouwcs Palace Kunt u in hut
Panorama Restaurant op 70 ni hoogte
voortreffelijk eten en tegelijk cjenieien
van een mngnifiok ijit?ichi. Ook ideaal
voor recepties e.d. 2 en 3-kamer-
appartementen beschikbaar met spe
ciaïe winierturiovL'n
In de grote feestmaal in western slylc
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels of
ver e nitj in g:;; t vond.

BOUWES ZANDVOORT. telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend

Marieven.

golden i
tulip hotels
' holland ^

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Vooreen gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gfealét Het Witte Hals"

Zeeweg 3, O verveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

r

BISTRO
'LA BERGERIE'

Franse spccilitcitcn
Menu a ƒ 35,-.
CÖNSOMMÉHENRIIV

heldere groemcbouillon
*

BOUCHÉE SAINT- HÜBERT
wildpasioiije

BROCHETTE LA BERGERIE
spies van verschillende soorten vlees

mei gebakken kricl-aardappclcn. sla, r i jst ,
aardappelkrokeijc, groenten en saus.

PARFAIT DE LA M AISON
likcurjjsjcmel.slaeroo.nl.

U kunt hij ons natuurlijk ook a la eane dineren.
Dagelijks geopend vanaf 17.30 uur.

Kerkplein 16. liloenierulaal. tel. 023-257736.

Ten kantore van:

Mr. J. M. BAST
notaris te Aerdenhout

is per 1 mei a.s. of eerder plaats voor:

EEN TYPISTE
Gevraagd wordt:
• grote accuratesse
• goede kennis van de nederlandse taal

(en zo mogelijk enige kennis van engels)

Geboden wordt:
• afwisselend werk
« moderne apparatuur
. plezierige omgeving
• honorering niet afhankelijk van leeftijd

doch van prestaties.

Goede busverbindingen met Haarlem, Heemstede
en Zandvoort.

Adres: Van Alphenlaan 1, Aerdenhout.
Telefoon: 023-249001*.

(Politiepost |
j i ca ^_ju..

OSlallon H

Van Alphenlaan l
Aerdcnhout

RANDSTAD PUBLICATIES
is de uitgeefster van een aantal nieuws- en
huis-aan-huisbbden in de regio Aalsmeer e.o.

Voor het rayon Aalsmeer e.o. zoeken wij een

ADVERTENTIE-
VERTEGENWOORDIGER

Tot zijn taak behoort het actief acquireren van advertenties
voor de bladen in dit rayon.
Van de geschikte kandidaat vragen wij een vooropleiding
op minimaal MAVO-niveau of gelijkwaardig.
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling. Het behoort
tot de mogelijkheden dat een bedrijfsopleiding wordt gevolgd
tot hufe-aan-huis acquisiteur in samenwerking met S.R.M.
Een psychologische test behoort tot de sollicitatie-
procedure.

Inlichtingen en sollicitaties: B. Lodewegen, Randstad Publikaties.
Dorpsstraat8. Aalsmeer. Tel. 02977 -2 84 11.

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

•NOORD-HOLLAND'.
Goestersinqel 16, Alkmaar.

telefoon 072-150845. Geopend van ma. l m za.
van 10.00 tol 20.00 uur..

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel godassi-
neerdals uni.

Heren en [uniormodc
Hoofdstraat 178 Hillcgom
t « 02520 15119 Donde'

dag koopavonrj

Uit voorraad leverbaar.

LAMELLEN PARKET
6,15en 23 mmdik,
in stroken en blok-
ken. Houtsoorten:
eiken, merbau, kam-
bala. basracolus, enz.
In fabriek behandeld
met een slijtlaag die
weinig onderhoud
vergt, eventueel
door u zelf te leggen.

Prijs v.a. 36f- p. m2

incL BTW. ongelegd

EDELHOUT VLOEREN
Wij staan weer op de Voorjaarsbeurs.
Showroom-verkoop: Zijlstraat 96, Haarlem, Tel. 31 05 80

Gevraagd:

timmerlieden
aankomende
timmerlieden

Sollicitaties richten aan

Bouw- en aannemingsbedrijf

Ravesloot nv
Kruisweg 391, Aalsmeer, tel. 02977-24535.

Gevraagd:

METSELAARS
in vaste dienst

onder aann. metselwerken

Sollicitaties richten aan

Bouw- en aannemingsbedrijf

Ravesloot N V
Kruisweg 391, Aalsmeer, tel. 02977-24535.

HUISHOUDSPECIAUST MET 66 FILIALEN
heeft in zijn modem distributie-centrum te
MIJDRECHT plaats voor enige ervaren

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs

• Bovendien hebben wij plaats voor '

MAGAZIJN-
MEDEWERKERS

Wij bieden:
• een prettige werksfeer
• een uitstekend salaris
• korting op al uw aankopen.
Wij vragen: -
• inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.
Geïnteresseerd ?
Kom dan eens praten op dé Industrieweg,
hoek Energiewegte Mijdrecht.
Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr.
02979 - 3876.
U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn.

Bouwbedrijf in Centrum van het land
vraagt met spoed voor diverse

werkzaamheden

metselaars ,
beton-timmeriieden

allround timmerlieden
Hoog loon. Hoge reiskostenvergoeding.

Inlichtingen tijdens weekend tel. 01114-1987.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS -
Zandvoortselaon 325, Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023-244983 (b.g.g. 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollsctios, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE

ECHT
GORDIJNVELOURS

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMÜÏDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

• -^mm v» îv a m ^ar ^»jw m t
DE GROOTSTE '

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
l 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
• nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOfYIAAT
• • Service binnen 24 uur,
• voorriikosten / 7,50.
kW Gen. Cronjéstraat 62,
^^ hoek Kloosterstraat.

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER, ETAGE. FLAT-
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJETE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
..NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

Maak uw zolder groter door
een draaibaar dakraam! ! !

«~< *.̂ ^<;t *

^ ^ S ~x ^

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

A. Bartels, anjer-vermeerderings-
produktiebedrijf
vraagt

MEDEWERKER
met serieuze vakinteresse.
Sollicitaties telefonisch of schriftelijk
A. Bartels
Hornweg 53, Aalsmeer, tel. 02977-25364.

en

in tientallen kleuren
NIEUWE VOORRAAD -
OUDE PRIJZEN
kwaliteit van 41.- voor . .

r.31} vrijblijvend orj'
'eririg van Tho'. •

130 breed van 46,-
• < .

tS\JLLMeen bij h* X.* ».•.•_ ro vrl ̂  ro|.

Zijlstraat 83 b/d Grote Markt - Haarlem

LËNTETI
NIEUWE TUINMEUBEL-IDEEËN

Vele merken o.a.
Herlag, Triconfort.
Kettler. Elefant, Kurz,
Darolet. eike- en
teakhouten tuinsets
en nog veel meer!

Unieke selektie exclusieve
draion kussens met
bijpassende parasols.
Vele aantrekkelijke
aanbiedingen!

Bezoek onze
vernieuwde 300 m'
tuinmeubelshowl
Topkwaliteit met
elegante vormgeving
vindt u bij:

DER ZWAARD
dttraat 71-73, Aalsmeer,

*•telefoon 02977-24329.

IOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m1 of per zak leverbaar,

Ook thuishfizorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721 -9522.
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Open brief maatschappelijke zorg

Urgentiebeleid woning-

zoekende ondoorzichtig
ZANDVOORT - De Politieke Partijen te Zandvoort hebben vanuit
cle sector maatschappelijke zorg/dienstverlening een open brief
ontvangen waaruit blijkt dat men helaas.moet vaststellen dat het
woningbeleid in de gemeente Zandvoort voor zowel bevolking als
professionele werkers een onduidelijke zaak is en veel vragen
opwerpt.

Vraag naar
voornemens
politieke
partijen
De ondertekenaars vanuit de
sector m aatschappelijke zorg/
dienstverlening van het weizijns-
beraad ..zijn onder andere: de
M.A.I.C., Interparocieel Maat-
schappelijk Werk; Gezinszorg;
Geneentelijke. Sociale Dienst;
Maatschappelijk Werk Nieuw
Unicum; Bewonersraad Nieuw
Unicum; Federatieve Vrouwen-
raad; Buro vooir(a.s.)''alleen-'
staande ouders; . Welfarewerk
Rode Kruis; Bijstandbond;
Wereldwinkel en Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening,
schrijven ondermeer:
„Wij zijn blij dat in de afgelopen
begrotingsdebatten bleek dat
vrijwel elke politieke partij zich
over dit punt zorgen maakte en
tekortkomingen constateerde".

Willekeur
Men is verheugd "dat sinds l januari

1978 woningzoekenden de mogelijk-,
heid hebben zich bij het bureau
huisvesting van de gemeente te laten
inschrijven. Naar hun mening wordt
echter nog geen duidelijkheid ver-
kregen iri de kwalitatieve woning-
behoefte bij inschrijving vanaf acht-
tien jaar. Ook is niet bekend wat de
gemeente met de registratie van

woningzoekenden gaat doen. Het lijkt
gewenst dat de gemeente een onder-
zoek instelt naar zowel kwantitatieve
als kwalitatie woning behoefte.

Uit de criteria voor inschrijving en
toewijzing bij genoemd bureau blijkt
overigens dat de gemeente alleen het
huwelijk als samenlevingsvorm erkent
Zij zouden willen vragen of de
gemeente bereid is ook met andere
samenlevingsvormen rekening - te
houden.

Door bureau huisvesting van de
gemeente wordt urgentie bepaald en
voorgelegd. aan burgemeester en

Bovendien werkt de seizoenverhuur
ook belemmerend voor het verhuren
van kamers. Een oplossing voor het
toewijzen van duplexwoningen aan
deze categorie wordt verhinderd,
doordat van deze woningen bij
leegkomen gezinswoningen worden
gemaakt. Zij zouden aandacht willen
vragen voor de problematiek van
alleenstaanden en tweepersoonshuis-
houdingen.

Bejaarden
Bejaarden die kleiner willen gaan
wonen, of door gebreken anders
moeten wonen, terwijl-zij nog niet in
een bejaardenhuis hoeven, hebben
nauwelijks mogelijkheden. Men denkt
aan een efficiënter woninggebruik.
Afgevraagd wordt in hoeverre de
gemeente bekend is met het totale
bezit aan tweede woningen en de
verhouding hiervan tot het totale
woningbestand binnen de gemeente.
Voor Zandvoort denkt men aan een
verordening zodat toezicht gehouden
wordt op bijvoorbeeld lange leeg-
stand.

"Woningbouwver.

Een belangrijk probleem vormt ook de
rol en de bevoegdheden van de
woningbouwvereniging „Eendracht
maakt Macht". Met deze woning-

verdeling in de woningtoewijzing.
Hierdoor worden twee verschillende
systemen gehanteerd wat mede bc-
palend is voor de in de aanhef
gesignaleerd onduidelijkheid. Men
pleit voor een toewijzingsbeleid onder
de politieke controle van de gemeente.
In de samenvatting stelt men, dat de
gemeente vanuit haar verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van de votkshuis-
vesting een beleid voert, dat recht doet
aan de redelijke wooneisen van de
individuele burger, met name door een
duidelijk, voor de bevolking herken-
ba ar beleid.
„Met erkenning van de beperkingen
die er op dit moment zijn, dringen wij
aan op het ontwikkelen van een visie
die aan genoemde problemen het
hoofd kan bieden", besluit de brief.

Verder nodigen de onder-
tekenaars de politieke partijen
van Zandvoort uit voor een
gesprek te houden op 18 april
1978 om 20.00 uur in „'t
Stekkie". De sector Maatschap-
pelijke Zorg/Dienstverlening van
het Welzijnsberaad in Zandvoort
zou dan tevens van de partijen
willen vernemen wat hun poli-
tieke voornemens zijn in de
komende raadsperiode, en is

Natuurgebied verwaarloosd.

"Bouwbeleid Zandvoort
onbegrijpelijke zaak"
ZANDVOORT - Het was voor de leden van de Werkgroep
Kostyerlorenpark een grote teleurstelling dat Gedeputeerde Staten
het via de beruchte artikel 10 procedure mogelijk maakte dat er op
24 februari jl. met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw
van achttien woningen is begonnen. Dit, terwijl het beroep bij de
Kroon van leden van deze werkgroep nog lopende is.
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wethouders. Hoe die urgentie: v^ordt boüwvèreniginB is'döbr de gemeente bereid -toelichting te geven pp

(Adv. Ingez. Meded.)

bepaald, is een volstrekt endoor-
Zichtige zaak, waardoor veelal' de
schijn van willekeur ontstaat. Van
belang lijkt duidelijk te maken welke
criteria hierbij worden aangelegd,
teneinde die schijn van willekeur te
voorkomen.

Alleenstaanden

Voor alleenstaanden zijn er, afgezien
van enkele éénpcrsoonswoningen geen
legale mogelijkheden. Door het ver
bod van onderhuur zoals bepaald in de
standaardhuurcontracten, wordt ver-
huur van kamers onmogelijk gemaakt.

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

een overeenkomst gesloten vooreen' het schrijycrir ̂

„Een onbegrijpelijke zaak isook
voor Jaap Kolpa, lid van deze
werkgroep de houding van de
heer W. van de Knoop, lid van
Gedeputeerde Staten van NOord
Holland, belast met ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting.
„Deze gedeputeerde zit voor de
P.v.d.A. in het college van G.S.
Eén partij die in haar verkiezing-

>.program ma de nadruk legt op

woningbouw voor de sociaal
zwakkeren. Wat is er nu
gebeurd? In het Kostverloren-
park verrijzen nu woningen die
zeker voor deze groep (de sociaal
zwakkeren) onbereikbaar zijn"
aldus Jaap Kolpa die er duidelijk
moeite mee heeft dat de artikel
,1.9 procedure wordt gehanteerd.
WONINGNOOD.

• De woningnood m,Zandvoort is groot

zo wordt ons van alle kanten
verzekerd. Goed, wij zijn niet zo
a-sociaal dat wij koste wat kost het
park willen handhaven. Nu er toch
huizen gebouwd worden, bouw er dan
woningen voor alleenstaanden, of
bejaarden. Gezien het bejaardencom-
plex aan de overzijde zou dit de meest
zinnige oplossing geweest zijn. Men
had meer huizen kunnen bouwen op
de beschikbare grond. Huizen dio dan
zeker voor de zo noodzakelijke
„doorstroming" hadden gezorgd, al-
dus Dick Bol. Bovendien begrijpt hij
nog steeds niet waarom men de kop
van de van Lenncpweg niet benut voor
de woningbouw in de sociale sector.
„Wij hebben nu vernomen dat men dit
terrein nu benut om er een parkeer-
terrcin van te maken.

Bij Publieke Werken

Veel belangstelling
voor dubbel afscheid

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67, Aerdenhout.

telefoon 023-241224.

5

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBM,

Burg. Engelbertstraat 11.
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

WULLUM v. d. WURFF

,WURF-PRAET
In /.cuvcntig jaer hcbon/.c Midden-
stand goejc dingc ,vcur Zandvcrt
'cdaen l.actonsdat gocie voorbeeld
blaivc volgc. WULLUM v.d.
W U K R .

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

Hotel - Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat29-Tel.27 81

*UITSTEKENDE
A LA CARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

Het echtpaar Molenaar luistert naar
Er was tevoren aangekondigd dat het
afscheid van de heren P. Aaij en F.
Molenaar, respectievelijk chef van de
buitendienst en chauffeur bij de
buitendienst van Publieke Werken, die
wegens pensionering genoemde dienst
per l maart jl. gingen verlaten,
woensdag il. irihctGcmcenschapshuis

See mmorris
before you buy

suède,
nappa,

lamsvacht
en sportieve
bontjassen

(ook grote
maten)

B!
De gehele £O kollektie.

oen van de sprekers,
in besloten kring zou plaats hebben.
Nu is het maar net, wat men onder
„besloten kring" verstaat, want om
drie uur, toen de bijeenkomst aanving,
was er in de grote zaal al geen plaats
meer onbezet. Het was zolfs zó, vol,
dat oud-burgemeester A. Nawijn, die
wat later kwam, met een plaats in de
hal genoegen moest nemen. De grote
populariteit van beide ambtenaren
bleek tevens wel uit het feit, dat vele
gepensioneerden, de oud-wethouders
J. L.C. Lindeman en N. Jansscns zich
onder de aanwezigen bevonden,
evenals de Inspecteur van het Lager
onderwijs, de heer Kocrselman de
heren Sinkc en Nijboer, respoktie-
velijk oud schoolhoofd en tegen-
woordig schoolhoofd van de Wim
Gertcnbachschool en vele andere
autoriteiten.
De aanwezigen werden verwelkomd
door de Directeur van Publieke
Werken, de heer N. Wcrthcim die
vaststelde, dat de belangstelling voor
dit afscheid alle verwachtingen had

overtroffen, waarover hij zijii grote
vreugde uitsprak. Hij gaf hierna het
woord aan de wethouder van zijn
dienst, de heer J. Attema. Deze
schetste in vogelvlucht de ambts-
periode van de heer Aay in Zandvoort.
Hij memoreerde o.m. dat deze in april
1946 in dienst trad bij de weder-
opbouw ter plaatse, hetgeen hem op
den duur niet bevredigde, want het
herstel van de oorlogsschade zag hij
niet als zijn voornaamste taak. Hij
wilde bouwen! In oktober 19-17 werd
hij daarom ingezet bij de bouw van de
eerste 42 woningen aan de burgemecs-
ter Engelbcrtsstraat, alsmede bij de
bouw van de eerste E.M.M.-woningen
volgens een ontwerp van de heer N.
Worp. In 1956 werd de heer Aay
bevorderd tot hoofdopzichter en in
1962 tot technisch hoofdambtcnaar.
„U hobt enorm veel gedaan in
Zandvoort, waarvoor het gemeente-
bestuur grote bewondering heeft" zei
spreker o.a. „U hebt gewerkt onder
vier burgemeesters en ik weet niet
hoeveel wethouders. U bleek daarbij
verknocht te zijn aan Zandvoort. U
was daarbij niet gemakkelijk, ook niet
voor uzelf en u had veel verdriet in u w
leven, maar daarnaast ook veel
vreugde. „Namens het college van B.
en W. bracht spreker de heer Aay dank
voor deze „30 jaar Zandvoort",
wenste hem nog vele gelukkige jaren,
overhandigde namens het colloge oen
geschenk onder couvert en Mevrouw
Aay een bloemstuk. Zich richtend tot
de heer Floor Molenaar zag spreker in
hem als „De Bokkum" één echte
Zandvoortcrvan het goede soort, een
moeilijk uit du gemeenschap weg te
denken figuur. Jammer vond spreker
het dat deze ambtenaar, wie nooit iets
te veel was en voor allerhande klusjes
was te porren, de grootste vracht-
auto's bestuurde, om gezondheids-
rcdcnen na 25 dienstjaren vroegtijdig

afscheid moest nemen van de dienst,
die hem zo lief was. Hartelijk dank
bracht spreker hem namens het
college voor alles, wat de heer
Molenaar in dienst van de gemeen-
schap in Zandvoort had verricht,
schonk hem eveneens een geschenk
onder couvert en Mevrouw Molenaar
een bloemstuk. Directeur Wertheim
richtte hierna nog een persoonlijk
afscheidswoord tot hen beiden. Hij
belichtte hun levensloop en noemde
de heer Molenaar- een dynamisch
mens, daarbij de hoop uitsprekend,
dat hij nog lange tijd een trouw
supporter van P.W. zou mogen blijven.
Hij schetste vervolgens de heer Aay als
iemand, die een grote leegte achter-
laat, niet alleen bij de dienst, maar ook
voor zichzelf daar hij geheel was
ingesteld op zijn werk, daarbij
stiptheid en ijver openbarend Daar
tuinieren de hobby was van de heer
Aay schonk hij hem de daarvoor
benodigde gereedschappen.
De heer J.G. Bisenbcrger sprak
namens de Algemene Bond van
Ambtenaren en noeme'.e Floor Mole-
naar geen „hardloper" voorde bond,
maar wel een trouw lid. De heer Aay
was volgens hom geen gemakkelijk
mannetje- maar dat moet je in dit leven
ook niet zijn. „Er waren ook mensen,
waar je-misscliien wel niet ten
onrechte, „de pik op had" zei spreker
om hem tenslotte'ren iots trouwer lid
dan Floor Molenaar te noemen. Aan

beiden schonk hij vervolgens een
waardebon.
De heer Paap voerde het woord
namens de kwartjespot, schonk de
afscheid nemende heren een cadeau-
bon on hun dames een doos bonbons.
De heer Joukes richtte waarderend
woorden tot beide namens de collega's
van de buitendienst. Hij schonk hen
beiden leuke en praktische kado's.
Als oud-collega sprak tenslotte de heer
Wit, hij noemde de heer Aay in een
geestige toespraak een „kameraad uit
de grijze oudheid" en hadookvoorde
heer Molenaar, dio hij vele jaren had
meegemaakt, zeer waarderende woor-
den.
Tenslotte sprak de heer Aay een
dankwoord. Hij gaf grif toe, dat wie
werkt, ook fouten maakt, iets waaraan
hij ook niet was ontkomen, doch
desondanks had hij alt i jd in Zandvoort
bijzonder prettig gewerkt. Hij wenste
allen, die dit afscheid voor hem
onvergetelijk hadden gemaakt veel
arbeidsvreugde en een goode gezond-
heid. Van al het ondergane eerbetoon
bleek hij kennelijk onder de indruk. Er
was daarna gelegenheid om persoon-
lijk afscheid te nomen van beide
ambtenaren, waarmee geruime tijd
gemoeid was en waarbij nog vele
kado's aan hen worden overhandigd.
Op spontane wijze heeft. Zandvoort
dit afscheid zowel voor de hoer Aay als
de heer Molenaar tot een onvergetelijk
gebeuren gemaakt. C.K. sr.

Haarlem: Barteljorisstraat 20, tel. 023-312655
(bij de Grote Markt)

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein), tel. 020-223596

rrAxi SCHRIJVER
Vprot

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S l
Groepsvervoer tot 8 personen l

^Grote Krocht 18 -Zandvoort. Telefoon 02507-260Q/
De heer Aay ontvangt een van de vele cadeaus.
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BIJ AANKOOP VAN EEN KRAT
a 20 HALVE LITERS

HEINEKEN PILi
maar:

per f lus

ijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

aanbiedingen geldig t/m 22maart

AMSTERDAM Pli-in 4045 ru 3 Iblolccmcer)
van Gpffcnmsjt 47 (winkelcentrum Osdoipl,

Winkelcentrum Dellljndplem 182 (Ovortuomsüveldl.
Kaitetcnstra.il 170 IDuitcnvcIdertl
Ljmbcrtus Ziilplem 3 (Geurcnvfldl
Bui en Lommi'rwug l lbi| dr H.iarlemmerwui)l.
Liinbjjns.ji.ichl 33 (Joii)a.in|

124 lbi| de 2nlilrj.nl,
dmpeitoclinweg 13 (Nuord).

rtotorkarir 10 (Noord bi| de MrYuwenU.in)
ZHANCNBURG/HALFWCG Opnncnldln 17
ZANDVOORT Buri] Engrlbertlilraal 71

PAPENDRECHT Bredemdeplem E
SCHIEDAM 's Grjvehnd»wcg91G.
ROTTERDAM M.ithonmeiwcg 21
ROTTERDAM G J Muldernraal 12
OVERSCHIE Burq Ojum.innb.in 115 117.
HARDINXVELD/GIESSENDAM
Oi,in|cttraat/AleMiinderslr,i,il

en nu ook:
HOOFDDORP Kiui!weq640
BOLNCS Vcchliiu.,1 1.1

KWALITEITS
REIZEN vooreen
VOORDELIGE
PRIJS +

Autocairaizan
3 en 5 dagen Parijs .......... vanaf 118,-
8 dagen Luxemburg ........ vanaf 485,-
21 dagen Portugal/Spanje . .vanaf 1798,-

Volledig verzorgde vliegreizen
Mallorca .................. vanaf 353,-
Benidorm ................ -. vanaf 371,-
Ibiza ................... i . vanaf 384,-
Fuengirola ................ vanaf 393,-
Italiaanse Riviera ........... vanaf' 418,-
Algarve (Portugal) ......... vanaf 568,-
Halkidiki (Griekenland) ...... vanaf 573,-

Treinraizen
Abtenau (Oostenrijk) ....... vanaf 323,-
Adriatische Riviera ......... vanaf 378,-
Zwarte Woud ............. vanaf 398,-

Verre reizen
Rondreis 17 dagen
Thailand ........... ' ....... vanaf 2980,-
Rondreis India, Nepal, Kashmir
(23 dagen) ................ vanaf 3835,-
Rondreis Japan, Hongkong
(17 dagen) ............ .... vanaf 4190,-
Rondreis Thailand, Singapore,
Indonesië (26 dagen) ....... vanaf 4380,-

(Ned. Reisver.)
Eigen autoc
Div. hotels/pensions Oostenrijk
8 dagen .............. p.p. vanaf 115,-
Appartementen Nautilus in
Ceriale, Bloemenrivièra. . ,„ ,
per week ................. vanaf 352,-
Rondreis Vliegité:
14 dagen Bulgarije, Turkije en
Griekenland ............... vanaf 1260,-

Besprekingen: ' ' '•

REISBUREAU

FRANS HALS BV
Frans Halsplein 16
(naast bioscoop)
Haarlem "•
Tel. 023-25 06 43-25 53 13

AUG. v. d. MIJE
Mariastraat 13a - Zandvoort

'• Tel. 51 86
.. -, .J-

SCHILDERS-en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw,
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON- TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN -

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraot20 -Tel. 02507-43 65

GEVRAAGD

NETTE JONGEfVIABM
18-20 jaar die interesse heeft om opgeleid te worden in een all-round
bouwbedrijf. O.a. metselen, tegelzetten, ontstoppen van riool.

Heb je interesse bel dan na 17.00 uur voor een mondelinge afspraak.

Bouwbedrijf J. O Keur
Lorenzstraat 375, Zandvoort, telefoon 4137.

De FOTO's van
het CARNAVAL

kunt u zien en bestellen bij:

Bar Le Bouleau
Haltestraat 21

gemeente
zandyoort

Bekendmaking
De burgemeester van'Zandvóort brengt ingevolge artikel 22,
2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare
kennTs', dat de raad dier gemeente bij besluit van
28 februari 1978 op grond van artikel 21 van bovenvermelde
wet heeft verklaard, dat voor het gedeelte van het
bestemmingsplan Kostverlorenpark deel III, waarvan door
Gedeputeerde Staten van Noofd-Holland bij besluit van
29 november 1977 nr. 233 goedkeuring is onthouden, een
bestemmingsplan wordt voorbereid!

Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende tekening, '
waarop met rode omlijning het desbetreffende gebied is
aangegeven voor een ieder ter inzage op de gemeente-
secretarie bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Zandvoort, 1 maart 1978.

De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

gemeente
zandvoort

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18-23 jaar) bestaat de
gelegenheid gedurende de.zdmermaanden te worden
aangesteld als

assistente
(Salariëring afhankelijk Van leeftijd, variërend van f 1045,70
tot f 1673,10 bruto per maand).

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de
kirideren, die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de

' politiepost worden ondergebracht.

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en
augustus.

Sollicitaties - gericht aan de burgemeester van Zandvoort -
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van
Gemeentepolitie te /Zandvoort.

bureau
i€»ENEf TEIN B.V.
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KAMERLING QNNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL.02507 5845*

T e koop wegens ziekte
een z.g.a.n.

TQERCARAVAN
IT «Ml de Luxe

Bouwj. eind '76, met verz.
toilet, kacMcl, koelkast,

dtibb. ramen, .gebouwd
v. d. wintersport. 3 mnd.
gebr. rn. nieuwe voortent.

Veel accessoires.
Te bevr. tel. 02507-6372.

GROEN
Centrale verwarming

Julianalnan 33
.Telefoon 254 855.

Ovcrvoen

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507 - 67 47 / 31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

DE AMSTERDAMMER

AARDAPPELEN - GROENTE en FRUIT
Primeurs in Delicatessen

Catering-service.
Grote Krocht 23 - Zandvoort,

telefoon 02507-4404.

Mobil
SELF SERVICE STATION
ZANDVOORT

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4-Tel. 02507-5466,

privé 02507-61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Herenkapsalon
Ppter v Po^kpJL l̂ lvl T • JL IL7^/JS\V

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

AUTOBEDRIJF

IZANDVOOR
Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobïanchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS ,

GEOPEND

Fa. Gansner
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw: ,

SANITAIRE INRICHTINGEN -
. WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tol. 50 68-36 12-25 18

Handel koel. met raet en overleg.
Vondel (1587-.1679)

Doe dat ook, wanneer u er over piekert een horloge
klok of wekker aan te schaffen. U komt dar

vanzelf terecht bij

HORLOGERIE C. WAANING
HETKLOKKEIMHUISMETPIT

Sophiaweg4-Tel. 2307

Want hij heeft precies wat u bedoelt. Pracht-
uurwerken die u nooit in de steek laten.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is oen belevenisl Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.
—rf J e. J r- -y g, " '2TJ
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Jaap Keesman 25 jaar bij Keur & Zn.

Zilveren Legpenning
voor zilveren jubilaris
ZANDVOORT • „Lichtelijk
„overdonderd" was Jaap Kees-
man (57) vrijdagmiddag wel toen
hij in de versierde werkplaats van
zijn werkgever tot de ontdekking
kwam dat hij het f eestvarken
was. „De baas vroeg gewoon op
vrijdagmiddag of ik even mee
wilde gaan langs de karwijtjes
voorde komende week. Toen wij
terugkwamen was daar ineens
mijn beste pak dat ik aan moest
trekken. Ja, toen voelde ik al
nattigheid, maar dat het zo
groots was had ik zeker niet
verwacht" vertelt hij, toch wel
nagenietend van zijn vijfen-
twintig jarig jubileum bij Schil-
dersbedrijf L. Keur en Zn.
Behalve de bloemen, de geschenken
onder couvert van zowel de collega's
als de heren Keur Sr. en Jr. was ook
wethouder Attema aanwezig die de
jubilaris een zilveren legpenning
overhandigde van de Patroonsbond
A.V.O.S. Bovendien was er nog een
zilveren speld met oorkonde. Door
mevrouw Keur was de werkplaats
feestelijk versierd en waren schotels
met verrukkelijke hapjes volgens zijn
vrouw mevrouw Nel Keesman.Zij was
wel op de hoogte van de verrassing die
men haar man bezorgde. „Mijn man
houdt nu eenmaal niet van feestjes

waarvan hijzelf het middelpunt is,
daarom had ik zo'n plezier in deze
verrassing", zegtze.

Plamuren
Jaap Keesman is dan nu wel
vijfentwintig jaar in dienst bij de firma
Keur, schilderen doet hij al drieenveer-
tig jaar. Begonnen als broekje bij zijn
oom waar hij het vak leerde van
oudere collega's. „.Ie begon gewoon
met nieuw hout te gronden. Later
werd je door de oudere collega's
opgevangen en zo leerde je het vak
vanzelf", zegt hij hierover.
Hij bleef bij het bedrijf van zijn oom
tot 1952 De destijds door de regering

ingevoerde bestedingsbeperking had
ook voor Keesman gevolgen. Een jaar
lang was hij zonder werk. Gelukkig
kon hij in 1953 in dienst komen van
het schildersbedrijf Keur, en zoon
waar hij nu dus vijfentwintig jaar lang
de kwast hanteert alhoewel? ? ?
„Schilderen is een kwestie van goed
plamuren" is de mening van deze
vakman, „en kwast hanteren kan
iedereen, maar plamuren? "
Overigens is Keesman vast van plan om
de komende zeven jaar door te gaan.
„Zou toch wel leuk zijn een halve
eeuw huisschilder". .'

fieesman, „op naar de vijftig". .

Maandag in Hotel Bouwes

Bedrijfsleven vergadert

en gaat feest vieren
ZANDVOORT - Voor de Zandvoortse middenstanders wordt het aanstaande
maandag een drukke dag. Ze gaan uitgebreid vergaderen en uitbundig
feestvieren. Voor beide activiteiten lijken voldoende redenen aanwezig. De
agenda bevat-een aantal markante punten. Men verwacht een grote opkomst. De
aanleiding tot het feestelijk slot van de dag ligt in het herdenking van het 70-jarig
bestaan van de Zandvoortse Handels Vereniging.

OGOD

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102.

ZANDVOORT
. . Tel. 02507-45 65

De organisatie van het geheel is in
handen van de Federatie Handels-
vereniging- Hanse, die het programma
om 17.00 uur opent met een
huishoudelijke vergadering. De agenda
bevat, naast de gebruikelijke jaar-
verslagen, een bestuursverkiezing. De
heren L. Stcegman en J. Seijscncr
treden af en 'zijn niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor in deze vacatures te
benoemen de heren Ch.G.A.M.M.A.
Moerenburg en G.F.A. Prinsc.
Het vergaderwerk wordt daarna
onderbroken voor een aperitief, dat
het bestuur de leden aanbiedt ter

gelegenheid van het jubileum van de
Handelsvereniging. Daarna kan men
deelnemen aan een diner.
Om 20.00 uur wordt de vergadering
voortgezet. Dan belegt de Federatie
een openbare bijeenkomst, waarvoor
alle vierhonderd Zandvoortse mid-
denstanders zijn uitgenodigd.
Als eerste punt komt de winkelslui-
tingswet aan de orde. Er is een
conceptverordening, waarin in de
eerste plaats bepaald wordt, dat de
wekelijkse koopavond (gedurende de
wintermaanden) op donderdag zal
vallen. In de tweede plaats bevat deze

verordening de zomerregeling, die
vrijwel analoog is met de bestaande
verordening. In de concept-ver-
ordening is niet opgenomen een
openstelling van de winkels op zondag
gedurende de winterperiode. Meer-
dere winkeliers hebben zich uitgespro-
ken vóór een dergelijke openstelling.
Het bedrijfsleven gaat nu bekijken of
uitbreiding van de concept-vcr-
ordening zal worden gevraagd.

Dan komen de zaken ter tafel, die
dooreen afvaardiging uit het bedrijfs-
leven in gesprekken met burgemeester
Machielsen zijn voorbereid en die in
behandeling komen in de gemeente-
lijke commissie Midden- en kleinbe-
drijf.
De onderwerpen, die ter discussie
worden gesteld, zijn achtereen-
volgens: logies- en/of toeristen-
belasting, toeristische infra-structuur,
feestvcrlichtine. woninebeloid, ver-

keerszaken waaronder parkeer-
problematiek, verzadiging bcdrijfs-
takken en illegale vestigingen, per-
manente strandtenten, sluitingsuur
horeca.

Tenslotte gaat men „De betekenis van
het casino voor het bedrijfsleven" aan
een beschouwing onderwerpen. Als
gastspreker zal optreden de heer N. de
Rooy directeur van de stichting
Casinospelen.

Maar dan is het ook afgelopen met het
gepraat en storten de neringdoenden
zich in een groots opgezet feest. Het
feest van de 70-jarige Handelsvereni-
ging, waarvoor het bestuur verschillen-
de bekende artisten van radio en
televisie heeft geëngageerd. Op het
podium komen o.a. het Trio Cas
Oosthoek, Conny Vink, Lydia Oost-
hoek en het Trio Los Rancheros.

Verwaarlozing Natuurgebied
ZANDVOORT • Door het geharrewar dat ontstaan is tijdens en na de procedure
„Bestemmingsplan Kostvcrlorenpark deel III", dreigt een uniek natuurgebied
geheel verloren te gaan. De Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie
en Natuurbescherming, afd. Haarlem, slaat met grote bezorgdheid de huidige
gang van zaken rond het Kostverlorcnpark gade. ,

Bood tijdens de eerste inventarisering
in juni 1975 het gehele gebied nog een
rijke verscheidenheid aan flora en
fauna, sinds het wegvallen van het
verkeer, komen al meer recreanten
naar het park.
„Recreanten zijn natuurlijk van harte
welkom, doch ruiters die dwars door
het gebied rijden, loslopende honden,
en „crossende" bromfietsen-
thousiasten vernietigen de kwetsbare
vegetatie" aldus Dick Mol een der
leden van de werkgroep Kostv.erloren.
Deze werkgroep bestaat uit leden van
de Vereniging van Milieudefensie,
A.C.J.N. „Stichting Bescherming
Duinlandschap en een afvaardiging
van het „Zomerverblijf Kost-
verlorar;".' Deze werkgroep heeft al
zeer veel werk verricht voor het
behoud van het gebied. Onder andere
heeft zij een „groenboek Kostver-
lorenpark" uitgegeven waarin de'
natuurhistorische waarde van het
terrein is vastgelegd.

VERWAARLOZING.
„De verwaarlozing van het gebied is
hoofdzakelijk te wijten aan gebrek aan
deskundig beheer" is de mening van
Jaap Kolpa. „Toen in 1945 de heer
P.N. Quarles van Ufford met een
aantal enthousiaste Amsterdammers
(de latere commissie „Zomerverblijf
Kostverloren) de oorlogsschadc ging
herstellen; was het resultaat een uniek
stukje natuurschoon. Ondenkbaar is-
het darr ook dat in de dagen van de
heer Quarles van Ufford het Kostver-
lorenpurk verwaarloosd zou worden.
Zijn liefde voor het park was zo groot
dat de L'LO (nu MAVO) school die

oorspronkelijk in het Kostver-
lorenpark stond geprojecteerd door
een aanbod van hem langs de
Zandvoortselaan werd gebouwd om
het park zoveel mogelijk in tact te
laten". Dit zeggen beide ACJN-leden.

SUGGESTIES.
In het door hen gepubliceerde
groenboek doen zijn suggesties ten
aanzien van het beheer en de functies
van het terrein. Deze suggesties zijn:
a. Aanleg van een degelijk hekwerk
langs het terrein.
b. Verharding van enige paden.(
c. Vrije toegang voor wandelaars op de
verharde paden.
d. Aanleg van een natuurpad.

Overwogen zou kunnen worden in de
lente- en zomermaanden enige nest-
kasten op te hangen. „Eigenlijk komt
het er op neer dat er gestreefd dient te
worden naar een geregeld en zorg-
vuldig beheer van het gebied" aldus
Kolpa.

BESTEMMINGSPLAN.
Bovendien vinden zij het wenselijk, zo
niet hard noodzakelijk, dat er een
bestemmingsplan komt voor het nog
resterende deel van het Kostverlorcn-
park. In dit bestemmingsplan zou dan
vastgelegd dienen te worden een
conservering van het gebied rekening
houdende met de door hen genoemde
suggesties. Noem het „een soort
beheersaanbeveling bestemd voor de
huidige vorm van een verblijfsrecrea-
ties", aldus de enthousiaste leden, die
een uniek stukje natuurschoon willen
bewaren voor de toekomst.

Blik van Z uid-Oostcn van het Park richting Kostverlorenstraat.

(Adv. Ingez. Mcded.)

T>T>isch Frans eethuisje pal in'l centrum.
Maandelijks nieuwe "spécialités a U cartc".

Geopend vanaf 1700 uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dinsdag gesloten)

Blocmcndaalscweg 28, Blocmendaal.
Telefoon 023-25 49 39.

JBij vrijwilligers

Meer dan negentig

verzoeken om hulp

Kinderfilms in

Cultureel Centrum

ZANDVOORT • Op zaterdag 18 maert
a.s. worden er in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein 9v tp
Zandvoort weer kinderfilm gedraaid.
Het voorprogramnui bestiuildcze keer
uit to ken filmpjes, do hoofdfi lm i s
„Kuifje en do Blauwe Sinaasappel". Er
zijn evenals de. vorige maand drie
voorstellingen, om 11 uur , om 2 uur
en om •! uur . V'óórbespreken kan
alleen in het centrum, dus t i ie l i
telefonisch, op vrijdag 17 maart tussen
3.30 en 5 uur en zaterdag 18 maart
vanaf 10.30 uur . l iet loopt altijd
storm, dus vantevoi-eii kaartjes halen is
/eker aan te raden. Kik k i n d kr i jg t een
ara lis toppop-postcr moe naar huis!

"Sexy Dief'

ZANDVOORT - In de drie maanden dat het „Centrum voor
vrijwillige Hulpverlening" in Zandvoort nu opengesteld is kwamen
er meer dan negentig verzoeken voor hulp binnen. „Deze hulpvragen
varieerden van noodkreten in situaties waar je „u" tegen zegt, tot
kleine gemakkelijke te verhelpen mankementjes in huis", aldus de
secretaresse in haar eerste overzicht, mevrouw A.M.T. Braun-
Pompe.

LANGS DE VLOEDLIJN

Weinig dingen / i jn op /.ich/elf
onmogelijk. Het ontbreekt ons
dikwij ls meer aan moed endoor/e t -
t ingskracht . La Rochelbiicauld.
(1613-1680).

ZANDVOORT • Drie scx-bockjes en
een bedrag van vijfentwintig gulden
werden vermist uit een woning in de
Kahrcnhcitstraat, nadat inbrekers
waarschijnlijk met een valse sleutel
waren binnengekomen.

Tuimeling

ZANDVOORT - In de van higees-
sporthal hoeft wn klein ongeval
plaatsgevonden. Doordat ;:ij uit de
ringen viel , kreeg een 2-1-jarige vrouw
een gat in haa: hoofil en een
hersenschudding. Voor onderzoek
werd zij naar een Haarlemszickenhuis
overgebracht.

Bijzonder verheugt is men met
de toekenning van het postbus-
nummer 100 te Zandvoort;
zodat men zich nu ook schrifte-
lijk tot het centrum kan wenden,
hetgeen ongetwijfeld voor velen
die makkelijker schijven dan
praten een uilkomst kan beteke-
nen.

Verheugend is ook Jat het aan ta l
medewerkers)stLTS) nog steeds groei-
cnde is. Men heeft nu de beschikking
over veer t ien medewerkers d ie volgens
rooster de telefoondienst vcr/orgcn,
ook op /on- en feestdagen. De
bnitcngroep, / i j die het praktische
werk verr ichtenen deaanviagen vu de
tclelbonincdcwerkcrs v a n u i t hel een-
t r u i n behandelen is gegroeid tot meer
dan twintig en men verwacht ilat hun
aanta l nog/.al toenemen.

Hoewel drs. J.D. Jansen als verlegen-
woordiger van het ministciic van
C.K.M, t i jdens de opening van het
centrum in december 1977 niet
hoopvol was gestemd- hij /ei immers:
„Wij op het ministerie /eggen, het kan
niet, maar hopelijk l uk t het dit
manusjc-v:in-allcs we l " - l i j k t i l e c c i s l e
aan/et in /andvoort van d i t cen t rum
wel geslaagd. Toeh is liet ilc bedoeling
dal nog meer nieiisc d e v v e g n u a r h e t
centrum, h e t / i j pei te lefoon, h c t / i )
schriftelijk, weten te vinden. „De
moeil i jkheid is dat veel mensen nog
steeds niet durven vragen, v.nubat dat
dit eerste ovei / icht van de eerste drie
maanden /ovcel mogeli jk bekendheid
moet hebben, dan weten nog incci
mensen dat w i j e r ' / i j n . /oclat wi| lu i l |>
kunnen bieden waar d i t nodig is",
aldus één der mcdewcikslers van het
centrum

ZANDVOORT - Op woensdag 15
maart om 20.15 uur komt mevrouw
Thea Vervveda spreken over VIDO.
(Vrouwen n overgang). Belang-
rijk voor alle vrouwen die willen weten
wat er in die periode met hun lichaam
gebeurt.
Li september gaat er weer een nieuwe
VOS cursus van start. VOS (vrouwen
oriënteren zich in de samenleving).
Deze cursus wordt gesubsidieerd door
het C.R.M, in hel kader van het
„tweede kans onderwijs". Belangstel-
lenden die hierover meer wil len weten
kunnen zich in v e r b i n d i n g stellen met
Carla Achterhof. Keesomstraat 155.
tel. 772(5.
Bij voldoende belangstel l ing v v o i c l t er
een nieuwe cursus „/ell'vcrdedigmg"
gestart, üe/e cursus bestaat u i t t ien
lessen, kosten l 15,--. Men kan /.ich
opgeven op donderdagavond van
19.45 tot 21.00 uur. Inl icht ingen b i j
Mary Mulder, Loren/.straat -16. tel.
7835.
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de badplaats door
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Óók Wim Hüdering

In de vorige editie meldde ik dat
de Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van zegen" door de
K.R.O. was aangezocht, een
aantal leden als figurant te laten
medewerken aan de uitzending
van „Zingcrdcrwijs", die zondag-
avond jl. plaats vond. Groot was
mijn vorbazong, toen ik tijdens
het /.icn van deze uitzending ook
diverse fiselemieën van leden van
de toneelvereniging „Wim Hilde-
ring" op de beeldbuis zag. Het is
mij thans gebleken, dat ook
laatstgenoemde vereniging een
dergelijk verzoek had gekregen.
Ik heb dat van tevoren niet
geweten, want men had mij er
niet van in kennis gesteld. Ik
haast mij derhalve, dit verzuim
thans goed te maken, anders
mocht men mij eens van
discriminatie gaan verdenken.
Het was voor beide verenigingen
intussen een leuke propaganda
dat hun beider namen met grote
letters aan het slot van de
uitzending vermeld werden.

Bloedafname-uvond
Oaarne vestig ik even de
aandacht op de jaarlijkse bloed-
afname-avond dit de afdeling
Zandvoort van het Nederlandse
Rode Kruis geeft op dinsdag 14
maart a.s. in het Gemeenschaps-
huis des avonds van 7 tot 9 uur.
Elders in dit blad vindt u een
advertentie met nadere bijzon-
derheden en een strookje, waar-
op u zich kunt opgeven als
donor. Het spreekt vanzelf, dat
dit laatste ook nog kan geschie-
den op de blocdafname-avono
zelf, maar dan liefst zo vroeg
mogelijk. Er wordt ook op u
gerekend. Laat Zandvoort in dit
opzicht eens een bijzonder beste
beurt maken want het gaat om
belangrijke zaken. Het kan
tenslotte zelfs een zaak zijn van
leven of dood van degene, die u
met het afstaan van een halve
liter bloed kunt redden.

Muziekavond
Gaarne wil ik u nu vast
mededelen, dat het bestuur van
het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein erin geslaagd is,
een bijzondere muziekavond te
organiseren. Op 21 mei a.s.
zullen namelijk Louis van Dijk,
te zamen met Jules de Corte een
muziekavond organiseren.
Onder andere zal een compositie
voor twee piano's van Mozart ten
gehore worden gebracht. Verder
weet ik er ook nog niet veel van,
maar u hoort er wel nader over. 't
Is maar, dat u het vast weet. Het
concert vindt plaats in het kader
van de viering van het jubileum
„Zandvoort 150 jaar badplaats".
Het wordt een optreden van
twee ras-'artistcn, waarnaar we

' reeds nu met groot verlangen
uitzien.

August Zeegers

overleden

Met ontroering zullen velen
onder u hebbon vernomen, dat
de bekende sportman August
Zcegers op 26 februari jl. op
81-jarigo leeftijd is overleden.
Een bekend sportfiguur is met
hem heengegaan, bovendien een
man, die zich intensief bezin
hield met allerlei typisch Zand-
voortse aangelegenheden en mc<
hart en ziel verknocht aan Ac
plaats van zijn inwoning. Hoe-
veel welgemeende raadgevingen
en ingezonden stukken zou ik in
de loop der jaren wel van hem
bobben ontvangen? Ze zijn
ontelbaar. Hij volgde alles op de
voet en wist overal raad op.
Bovendien was hij een sportman
in hart en nieren. Nog. twee jaar
geleden liep hij, bijna 80 jaar oud
nog mee met de jaarlijks*;
slrandloop over vier kilometer.
In zijn jonge jaren was hij een
bekend atleet, tn 1928 nam hij
deel aan de Olympische spelen in
Amsterdam en wist daar een
bronzen nicdalje te veroveren op
de 800 meter harlopen. Het was
do enige keer dat een inwoner
van Zandvoort plaats mocht
nemen op hel ere-schavotje. Met
hem is een bekent! en geliefd
inwoner van on/.e gemeente van
ons heengegaan, een man, die wij
ons nog heel lang zullen blijven
herinneren.

De kroon op liet werk
Zaterdagavond jl. heeft de
Zandvoortse folklorcvereniging
„De Wurf" voor de derde (en
voorlopig laatste maal) in het
vercniginsgebouw „De KrocM"
opnieuw voor een totaal uitver-
kocht huis een opvoering gcge-
vcn van het door voorzitter J.A.
S'een geschreven toneelspel
„Toen Zandvoort badplaats
werd. „Het werd opnieuw ,een
grandioos succes en een uiterma-
te spontaan gebeuren. Het
spelend ensemble zette met deze
uitvoering de kroon op het werk.
Men speelde met een hartw-
warmende spontaniteit en net
publiek volgde het historisch
gebeuren met groot enthou-
siasme. Alle rneespclendenheb-
ben zich ten volle gegeven. Een
grootse huldiging was er het
gevolg van. V.V.V. voorzitter
Th. Hilbers vertolkte met een
laaiende speech de dank van de
aanwezigen. Hij schonk een
enorme boeket van 150 bloe-
men, verdeeld in kleine boe-
ketjes, met verzoek, deze onder
de spelers uit te delen. Een
bloemenleverancier zorgde op
zijn beurt voor een indruk-
wekkende bloemenhulde en
toen tenslotte de bekende
„Kwallctrappcrs" de huldiging
nog een extra duwtje kwamen
geven, was het hek helemaal van
de dam en werd het een
uitgelaten, dolle boel met voor-
zittcr Steen als middelpunt, die
zelf enigszins geschrokken bleek
van het effect, dat zijn vlot
geschreven toneelspel had op ge-
roepen. „De Wurf" kan meer dan
tevreden zijn over het resultaat
dat met deze drie opvoeringen
werd bereikt. Een leuk resultaat
ervan is geworden, dat het
bestuur van de vereniging be-
sloten heeft, deze zomer op-
nieuw in het verenigingsgebouw
„De Krocht" nog een tweetal
opvoeringen van het spel te
brengen in het kader van de
viering van het 150-jarig jubi-
leum: „Zandvoort 150 jaar
badplaats" waarin dit stuk zo
uitzonderlijk goed past en
waarop wij reeds enkele- malen
hebben aangedrongen. Het zal
dan worden opgevoerd zowel
voor inwoners als badgasten. Wij
voorspellen „De Wurf" reeds nu
dan een cvcngroot succes als dit
met alle tot nu toe gegeven
voorstellingen het geval is ge-
weest. Ook onze badgasten
zullen er bijzonder van genieten.
De juiste data hoort u nog.

70 jaar Zandvoortse
Middenstand

Deze maand bestaat de Federatie
Handelsvereniging-Hanze 70
jaar. Een feit, om wel even bij stil
te staan. Want het georgani-
seerde Zandvoorste Midden-
standsleven heeft de jaren door
een belangrijke rol gespoeld in
het Maatschappelijk leven van
onze badplaats. Namen als
Brokmeicr, Maarten, Weber,
Kees Schaap, Wim en Henny
Hildcring en nu Leo Duiven-
voorde zijn onverbrekelijk met
de Zandvoorste Handels-
vereniging, waaruit in later jaren
een fusie met de R.K. Midden-
standsvcreniging „De Hanze"
voortkwam, verbonden. Altijd
en overal heeft men voor de
belangen van de Zandvoortse
Middenstand op de bres gestaan
en er heel veel voor betekend.
Het bestuur gaat dit heugelijke
feit feestelijk herdenken op 13
maart (zie elders in dit blad. Dit
alles belooft een zeer belangrijk
gebeuren te worden. Er lijkt de
lantste tijd een merkwaardige
oplevering te zijn bij cle georga-
niseerde Zandvoorste Midden-
stand waarbij burgemeester Ma-
chiclscn een belangri jke rol l i jk t
Ie gaan spelen. Van harte en met
grote nadruk wek ik onr.e
Middenstand op hun belangstel-
ling voor de/e organisatie te
tonen, door in grote getale dozo
belangrijke vergadering te be-
/.oeken.

K.sr.
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Speciale stunts

DOMSZACHTE DEKBEDDEN « VEDERE.1CHTE KUSSENS • WOLWARME DEKENS
a//es tegen stuntprijzen

Begin 't nieuwe voorjaar goed - begin bij Medina . ._.
want om 't geld hoef t u 't niet te laten.

alles vjpert
e prijzen

Amsterdam: Hoofdweg 128 (020-182956) donderdag koopavond • Albert Cuypstraat 175-179 (020-764025) donderdag koopavond
Haarlem: Gen. Cronjéstraat 4 (023-266277) • Grote Houtstraat 166 (023-317665) • Anegang 27 A (023-327956)
Zaandam: Gedempte Gracht 44 (075-167160)

Nieuwe koSlektie

vanaf

Aan 'n voet met Helioform
herken je 't voorjaar f

SPECIALE AANBIEDING:

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat) - Zandvoort

KAAS- EN WIJNSPECIAUSTEN
!JONGE GOUDSE
KAAS ^
500 gram if i
SELLERIE

i SALADE *i
150gram I

10 VERSE ^
SCHARRELEIEREN L

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 1 la, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend vnn 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Hofdijkstraat 24, telefoon 2206

SMURFEN op de wand
ORIGINEEL
SMURFENBEHAIMG
10 meter per rol voor...

NIEUW
DUPLESSEBEHANG
10 pracht motieven
10 meter per rol voor.

16,S5

16,95
Een mooie muurverf in
kleurige emmers
AFWASBAAR
1 en 3 kg emmers per kilo v.a..

VAKKUNDIG ADVIES!

4,55

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Administraties
InvuOen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Groenten-
en bloemzaad.
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093,

f O Qfl
l Of «f U

VOORJAARSAANBIEDINGEN
van de

TUINSPECIALIST
20 meter TUIN SLANG
met slangdrager, van 19,50 voor.

ZWEÏMKSPROEIER
van 26,75 voor

PLANTENREK
van15,60voor

TUINHARK O
van 8,50 voor ................... Uf

IJZERHANDEL
VERSTEEGE

Pakveldstraat 19 - Zandvoort
Tel. 02507-2554

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

330

SUF>£R LOOK
vanPlaytex

INTRODUKTIE
KORTING

geldig tot 5 mei 1978

f3.50 f5.- f T.50
slipjes beha's

profiteer nu bij

Profiteer nu bij:

K R O O N
Haltestraat 55-Zandvoort

bodysuits
N 73 070

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

KantoonGASTHUISPLEIIM 12. ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

(n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Met de stij volle lijn.

GARAGE STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort

Tel. 02507-45 65
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Hartewens Operette Vereniging

Nieuw "MONOPOLE"
ZANDVOORT - Heimwee naar vroeger. Heimwee naar „monopole", dal komt
duidelijk naar voren wanneer men in gesprek raakt met de enthousiaste leden
van de Zandvoortsc Operette Vereniging. Met„hoorbaar" verlangen naar
vroeger, zeggen leden die nu al dertig jaar lid" zijn: „Vroeger, ja toen! Weet u wij
gaven van iedere operette drie voorstellingen in gebouw „Monopole". Drie
avonden achter elkaar, en uitverkocht. Wij gaven twee verschillende operettes.
Eén in het voorjaar en één in het najaar en dari ook nog een revue. Geweldig was
dat. Iedereen werkte mee tot laat in de nacht waren wij bezig met decorbouw,
zelf schilderen enzo, nee wij hebben dringend behoefte aan een gebouw nu
„Monopole" niet meer mag".

Enthousiast zijn de leden nog'steeds.
Wanneer men tenminste een kijkje
neemt in het Gemeenschapshuis op
maandagavond en de repetities mee-
maakt voor de operette „Clivia" die
maandagavond in het Concertgebouw
te Haarlem in première gaat, dan is
bewondering voor dit enthousiasme
en de saamhorigheid van de leden
zeker op zijn plaats.

Dit jaar isjiet voor de eerste keer dat
de regisseur Rudi Vogler de scepter
zwaait. Gekozen werd voor de
operette „Clivia" een operette in drie
bedrijven met muziek van Nico Dostal
en tekst Charles Amsberg en
F.Maregg. De tekst is bewerkt door de
regisseur, terwijl zijn vrouw Grete
Kieser te zamen men Marijke Bakker

'voor de balletterien choreografie zorg

draagt. Dat Zandvoort over veel eigen
mensen beschikt, blijkt wel uit het feit
dat men deze operette heeft kunnen
„bemannen" met eigen mensen,
slechts één gastrol wordt verolkt door
Jaap Arens.
Een groot aandeel in het geheel heeft
ongetwijfeld de repetitcuse Henny
Kesseler, die vanaf September iedere
repetitie-avond de m uziek met de
leden doornam. „Vermoeiend maar
dankbaar werk als het goed uit de verf
komt" is haar commentaar.

uit de verf
Dat „goed uit de verf" komen is iets
w at ook de dirigent Henri ter Voort,
zorgen baart. „Wij zijn maar een
amateur-orkest" zegt hij, doelend op
het Haarlems Amateur Symfonie
Orkest, dat dit keer haar medewerking
verleent. Het is de eerste keer dat een
operette wordt begeleid. „Je werkt
dus met een complex van amateurs.
Zowel de zangers en zangeressen als de
musici. Anders hebt je nog tijd om bij
een tweede uitvoering iets te ver-
anderen, maar dit m oet in één keer
goed zijn" is zijn mening. Mag dan de
dirigent het geen gemakkelijke opgave
vinden, hetgeen zeer zeker' waar is,
daa» tegenover staat dat de leden van
de operettevere.niging bijzonder ent-
housiast zijn over het orkest. „Het
gaat veel beter dan met beroepsmusici,
dat is zo moeilijk, die zijn zo lastig"
horen wij van verschillende kanten.

ziekte geveld heeft hij dit jaar verstek
moeten laten gaan. Gelukkig komt hij
morgen waarschijnlijk uit het zieken-
huis en kan dan maandag toch de
uitvoering meemaken, zij het dan als
toeschouwer.

toekomst
Omdat er in de naaste toekomst geen
uitzicht is op een goede accom-
modatie in Zandvoort voor het geven
van grote uitvoeringen; en men toch
Zandvoort in dit opzicht erg mist
heeft men het plan opgevat om in
1979 slechts korte scènes uit bekende
operettes te spelen. „Wij zouden dit
dan in „De Krocht" kunnen doen
zodat toch aan de wens van de
Zandvoorters, een uitvoering in
Zandvoort, tegemoet kan worden
gekomen" aldus de secretaresse
mevrouw Lies Schaap.

Gezien het enthousiasme en het aantal
leden van de Zandvoortse Operette
Vereniging, en de functie die zij in het
sociale culturele leven inneemt, zou
het grootste geschenk van de ge-
meente bij het dertig jarig bestaan van
de vereniging zeker zijn: „Een nieuw
Monopole". Repetitie van Operette Clivia

debuut

ZANDVOORT - Wim v.d. Moolen, in
een hoofdrol van de Opcreltc NcIJy
die op 7 en 8 april 1953 in Zandvoort
werd opgevoerd. Bij de uitvoeringvan
maandag wordt nodegemist,docli een
volgende keer /al hij, net /.oals in de
afgelopen dertig jaar gebruikelijk was,
zeker van de partij zijn.

Degenen die zeker met angstige
spanning de première tegemoet ziet is
de hoofdrolvertolkster, Jo Koeleveld.
Het is voor de eerste maal dat zij aan
een operette meewerkt, en dan nog
wel de hoofdrol dat had zij zeker niet
verwacht toen zij in september lid van
de Zandvoortse Operette Vereniging
werd.
Jammer is het dat Wim van de Moolen
deze keer niet mee kan doen. Door

Gelijk spel handbalsters

Rcpetteuse Hehny Kesseler aan de piano. .

Zandvoort.-Hct dames-handbalteain
van Zandvoortmeeuwen heeft het
zondag gepresteerd de sterke Zebra's

van het kampioenschap af te houden
en zelf een goede kans geschapen om
degradatie te ontlopen. Aangevuurd
door het fel meelevende publiek
groeiden de Zandvoortse dames naar
grote hoogte. Een 0-2 achterstand
werd door hard werken weggewerkt
en met de rust was de balans nog
steeds in evenwicht; 4-4. Door goed
combineren werden de fel opererende
Zebra's regelmatig weer in de
verdediging gedrongen en steeds weer
werd een achterstand weggewerkt. Bij
de stand 6-7 in de laatste minuut kreeg
Janna Penning een strafworp te
nemen, die feilloos werd benut. De
overige doelpunten kwamen van de
hand van Els Dijkstra, Hanneke
Zwemmer, Sandra van Duijn en
Janneke Bol. Eindstand 7-7. K.I.C.
moest het onvolledige Zandvoort-
meeuwen een fikse nederlaag incasse-
ren. In de eerste speelhelft aven de
Wauw-gelen nog goed partij en door

IN 150 JAAR
Van vissersgat tot Zandvoort-bad
ZANDVOORT • „Van vissersgat
tot Zandvoort-Bad" - er zullen
weinig foto's zijn, waarop de
metamorfose van het dorp dui-
delijker in beeld is gebracht dan
op bijgaand strandgezicht. De
laatste vissersboten liggen langs de
vloedlijn, de eerste badkoetsen en
strandstoelen sta'an opgesteld. De-
overgang van-vis-naar-badgast is
zeer geleidelijk gegaan. Strand-
leven was er in de eerste periode
na 1828 nog niet. Men behielp
zich met een onderdompeling in
een badkuip vol zeewater in het
Groot-Badhuis. Dat établissement
gaf in 1830 al een folder uit - in
drie talen - waarin de kwaliteit van

het zeewater ter plaatse werd
aanbevolen. „Daar Zandvoort
zeer ver van de monden der
rivieren af gelegen is", heette het,
en vanwege „dat het logement
goede bediening verenigt met
zindelijkheid".

Visvangst
De badgasten kwamen voorlopig
nog niet met drommen aanzetten
en de visvangst bleef nog lange tijd
middel van bestaan. Het hoogte-
punt lang in 1880, toen men hier
zeventien schuiten op het strand
had liggen, waarvan de laatste pas
in 1929 verdween.
Over de visvangst, over het

uitventen van de vis door de
vrouwen, die blootsvoets door het
duin trokken om de vangst in
Haarlem en Blocmendaal aan de
man te brengen, zou veel te
verhalen zijn. Maar we bepalen
ons voorlopig tot de functie van
Zandvoort als badplaats.

Luifel
De visserij verliep en het leven op
het strand ontwikkelde zich,
langzaam maarzeker. Het nemen
van een bad in zee kwam in
zwang, voorlopig nog via een
badkoetsje, dat de badgast in
zee reed. Een privilege, dat in
eerste instantie alleerv voor de

weigestelden was weggelegd. De
eerste badkarren hadden nog een
soort luifel, die verhinderden, dat
iemand je in badcostuum kon
bespieden.
Die badpakken, hooggesloten,
met pijpen en mouwen, waren te
huur bij het badkantoor, waar je
een kaartje kocht, waarna men
onder de hoede van de bad wouw
te water ging. Een speciale
trekpleister was in die tijd ook de
zogenaamde „babbelwagen", een
grote overdekte wagen met een
open zijkant en een bank voor
tien personen. De babbelwagen
werd in de branding gereden,
zodat de gasten rustig van het

golvcnspel konden genieten.

Grote trek
De Zandvoorters hadden inmid-
dels de mogelijkheden van de
badgasten-industrie ontdekt. Er
kwamen hotels en badinrich-
tingen bij en het verhuren van
gemeubileerde kamers kwam in
trek. Vooral toen de medici, met
de bekende Dr. Mezger aan het
hoofd, het zeewater een genees-
kundige kracht gingen toeschrij-
ven en „de grote trek" naar het
dorp aan de zee pas goed van start
ging-
Spoorweg
Een remmend facet in de
ontwikkeling van Zandvoort was
nog de matige bereikbaarheid,
met name voor „de gewone man".
De directie van de „Hollandsce
IJzeren Spoorweg Maatschappij"
liet gedurende hetbadseizocn wel
een paar treinen stoppen aan de
Zandvoortselaan bij de Leidsc-
vaart - het latere station Hecm-
stede-Aerdenhout-, maar er bleef
behoefte aan i>on rechtstreekse
railverbinding met de badplaats in
opkomst. En die kwam er, in
1881 door de oprichting van de
N. V. Haarlem-Zandvoort Spoo-
rwegmaatschappij. Over die be-
langrijkc fase in de ontwikkeling
van Zandvoort de volgende keer.

school-
ïnformatie
Onder dit motto vindt u in
dit nummer uitgebreide in-
formatie over de diverse
onderwijsinstellingen en
vormen van onderwijs.

Reacties
van lezers
ZANDVOORT • Het aantal
positieve reacties op ome rubriek
„Van vissersgat lot Zandvoort-
Bad" is verheugend grool. De
redactie krijgt opmerkingen, aan-
vullingcn en vragen, die zonder
meer aantonen, dat de historie,
van ons dorp de lezer aanspreekt.
Wc zijn blij met uw reacties en
zullen er graag nog vele ontvangtin
en er zonodig aandacht aan
besteden.

Een lezeres schreef, dat we niet
moeten denken, dat Zandvoort
pas lf>0 juar oud is, maar
misschien wel 700 jaar. Dat was
ons uiteraard bekend. Die
„ISOjaar", die nu aanleiding is
voor veel festiviteiten, heeft te
maken met de functie van
Zandvoort als bad- en vacant ie-
oord.

Hoe lang Zandvoort bestaat is
overigens moeilijk na te gaan. In
een manuscript anno Il20l;wa-
inen wc de naam Santfort „voor
het zielcheil van zijn »iocder"aan
hel klooster te Egmond. Sommige
Historici betwijfelen echter, of
daarmee dezelfde nederzetting
wordt bedoeld.

Zeker is wel, dat het dorp in 130-1
als Sandevocrdc al enige tijd
bestond. In dat jaar landde Wille
van Hacmstedc, bastaardzoon van
ïïoris V heimelijk op ons strand,
verzamelde een legertje dappere
lieden uit Kennemerland om zicli
heen en joeg de tot Haarlem
opgedrongen Vlamingen op de
vlucht. De schatting, dat Xand-
voorl tenminste 700 jaar oud
moei zijn, ligt dus voorde liand.
De vraag „Haar zou de naam
Zandvoort vandaan komen? " is
eenvoudiger te bbeanlwourden.

De wctensclwp van de loponyntic
heeft daar een zeer simpele
verklaring voor. „Zand-" spreekt
voor zichzelf en „voorde " tras (vn
doorwaadbare, doorlreltbarc
plaats. Hel dorpje schijnt ileslijdn
te zijngesticlilop een plaats, traur
de duineri] onderbroken was. Hel
strand icas in die lang vervlogen
tijd een soort natuurlijke heir-
baan, die hier ter plaatse tv/1-
maf rif lijk een aftakking land
mivaarts '• heeft gehad.

treffers van Piet Veenman. Dick
Berkhout. Joop Boukes en Wim
Brugman gaf du ruststaml (5-7) nog
alle hoop. Ue tweede he l f t kvinnerklc
zich door slordig spel van de thuisclub
en door pen regen van gele kaarlet) .
Behalve succesvolle schoten van
Dijkstra. Boukes en Berkhout werden
veel kansen gemist. Kampioenscan-
didaat K.I.C. deed het bnter en
scoorde nog tienmaal. Eindstand 9-17.
Het ie wist door een 12-5 zege op
Desiree/Odin het kampioenschap te
behalen.

Overige uitslagen: m. a. Zvm. l - K.I.C.
m.a. Zvml-KiC 11-3
Zvm 2-Concordia. 2 12-13
j.a. Zvm 1-IJmond l 20-12
m.p. Onze Gez. 1-Zvm l 16-4
m.w. Zvm. 1-Bato l 10-0

Bridgeclub
BRIDGECLUB. De vierde competitie
van de Zandvoortse Bridgeclub is
woensdagavond gestart. Na de eerste
ronde waren er de volgende uitslagen.
„A" lijn: 1. Heer en mevrouw
Heidoorn 61.31 procent; 2. damus
Dear Hagen 59.52 procent; „B" l i jn:
1. Mevrouw Smink/Heer v.d. Mei j:
64.29 procent; 2. Dames Dröse-van
Gellckom 61.90 procent; „C" l i jn :
twee paren die de eerste/tweede delen,
nl. mevrouw Jacobs/heer de Haan
55.83 procent; heren Vulsma/v.d.
Wende 55.83 procent; „C" lijn: l
heer en mevrouw Ates: 6S-.74 procent;
2. heer en mevrouw P;ilstra 56.48
procent. De promotie- va degrada-
tieregeling van deze nieuwe compe-
titie welke zes weken duur t is weer
normaal, dus uit iedere l i j n promo-
veren twee paren en degraderen er ook
twee.

Openingstijden van
winkels in seizoen
ZANDVOORT - Zondagen: van 26
mtr. tot l mei van 9-20 uur; op 27
mtr.(2e Paasdag) van 9-22 uur; van 7
mei t/m 10 sept. van 9.22 uur; op 17
sept. en 24 sept. van 9-20 uur.
Zaterdagen: op 25 mrt van 5-22 uur;
van l april t/m 9 sept. van 5-23 uur.
Overige werkdagen: van 2-1 mrt. tot 15
sept. van 5-22 uur:
Halve dagsluiting: de/.e «eldt niet van
20 mrt. tot l oktober.

Rectificatie
ZANDVOORT - In hel Xnmlvoorts
Nieuwsblad van donderdag 23 fe-
bruar i j l . is ton onrechte een a r t i k e l
verschenen over een te houden ..Back
CJammon Tniirnooi " door de Camel
Club ikv.c /omer Omdat een de rge l i j k
tournooi n ie t georganiseerd mag
worden in verbum! mot de van krach t
/ijnde po l i t i everordening , /al het
tournooi: niet p laa t sv inden .

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De volgende
aktivileitcn slaan op hot programma
van „Vrouwen van Nu". Zaterdag
11 maart: fi lm van Argus Travel
speciaal verzorgd voor komende reis
naar China, lionkong en Japan. Al
gaat u niet nioe, het is Rood om eens
iets meer ovor deze landen te horen on
te zien. Aanvang 20.00 uur in hot
Gemeenschapshuis.
Maandag 13 maart: Modeshow door
eigen mannequins die do voorjaars-
collcctie brengen van Modchuis
Andorra. Aanvang 14.00 uur in Hotel
Keur.
Maandag 20 maart: Kxcursio naar
Koning van Zworion, Keizersgracht
149, (bij de Westormarkt), Am-
sterdam. Vertrok mot do bus Grote
Krocht om 9.30 uur. Kosten l'11,--
incl. koffie en kleine lunch. Omstreeks
17.00 uur woor thuis. Opgave nog
mojjclijk op rl(> konUik toch tcnr l van 2
maart.
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Heden overleed plotseling mijn geliefde echtgenoot,
du heer

J. STOCKER
in de leeftijd van 74 jaar.

L. STOCKER-STOCKER

ZANDVOORT.21 fcbr. 1978.
Cort v. d. Lindcnstraat 2-29.

Volgens de wens van de overledene is zij"
stoffelijk overschot Ier beschikking van de

weienschap gesteld.

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht van
ons heengegaan, mijn lieve man, on/c ?org/ame vader,
behuwd- en groon ,idi:r

Hendrik Weber
in de ouderdom \an82jaar .

S. Webcr-Loos
Arnhem L. N. Weber

S. Weber-Hekkclman
Zanchoorl N. Paap-Weber

C. J. Paap
Zandvoort D. van Pelcgcm-Wcbcr

N. F. van Pctegem
en kleinkinderen

Zandvoort, 7 maart 1978
Mariïstraat 35.

Vader ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Post-
straat 7 te Zandvoort. Be?oek aldaar dagelijks van
17.00-17.30 uur en van 20.00-20.30 uur.
De crematie vindt plaats vrijdag 10 maart a.s. om
13.30 uur, in het crematorium te Velscn, halte Driehuis-
Wcstervcld.
Vertrek vanaf Marisstraat 35 circa 12.50 uur.
Gelegenheid tot condoleren in één der koffiekamers
van hel crematorium na afloop van de plechtigheid.

Onze secretaresse wilde graag haar talenstudie in
het buitenland afronden en is daarom bij ons wog-
gognan. Nu zoeken wij op korte termijn een

JONGE VROUW
die onze directie vete werkjes uit handen kan nemen.
Een vertrouwenspositie, waarbij het aankomt op accu-
ratesse, verantwoordelijkheidsgevoel, ijver en initiatief.
Haar opleiding zal minimaal MAVO zijn. Correct en snel
typen, alsook foutloos rekenen mag geen problemen
geven. Steno en Ned. handelscorrespondentie zal een
pluspunt betekenen. Vanzelfsprekend moet zij zelfstandig
en georganiseerd kunnen werken.
Wij denken aan een intelligente „bij-de-handto" mede-
werkster tussen do 20 en 35 jaar, die van aanpakken
weet en belangstelling heeft vooreen

VEELZIJDIGE, AFWISSELENDE FUNCTIE
Part-time is niet mogelijk.

Ons bureau verzorgt advertenties in een groot aantal
vaktijdschriften, jaarboeken enz.

Belangstelling? Bel dan voor een afspraak of voor
meer informatie. Telefoon 02507 - 47 45*. toestel 21.

•
Burg. van Fenemaplein 19, Zandvoort

ZELF TANKEN...
GOEDKOPER TANKEN

bij
TIMMER's MODERNSTE

SHELL ZELFTANKSTATIONS VAN
ZANDVOORT EN OMGEVING:

„Duinzicht" - Dr. C. A. GerkestraatBO -
Tel. 32 87

„Boulevard" Ba maart-Tel. 50 98

Ook voor olieverversen - doorsmeren - banden
- accu's - kleine en grote onderhouds-

beurten zijn wij zeer voordelig.
LidBOVAG.

„SCORE"
Voorjaarsaanbiedingen:

«<rj QM
l «Jf «III

20 meter TUINSLANG
met slangdrager, voor
VERTICUTEERHARK
voor

Bijpassende STEEL
voor
PLANTEN REK
180 x 80 cm
10-tandsTUINHARK
met steel
HOGEDRUK-
PLANTENSPUIT

m or*
*f f iuO

ff! Of)
l Uf«JU

« -jj-
Of /O

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort

Tel. 52 04

TENNISSEN op de modernste
kunststofbaan van

Kennemerland.
In april is de baan van de

SC UNICUM '73
speelklaar. Nu reeds kunt u inschrijven per

ochtend, middag of avond.
Telefoon 02507-5441, toestel 240

tussen 18.00-19.30 uur.

WOON-KOÖP-VOQRDEEL-CENTRUM

Uw voordeel in
fapïjt-vinyl-vitrages-
overgordijnen

Montorio kortgeschoren nylon slaapkamartapijt, 400 cm breed in beige en groen /l C
streepdessin. MEENEEMPRI JS (zolang de voorraad strekt) .................................... f 3/j"

Bedroom kortpolig nylon slaapkamertapijt, 400 cm breed in beige en bruin, gr. gelegd ........... U«Jf "

Kiran kortpolig nylon velourstapijt. 400 cm breed in 3 uni-kleuren bruin-groen en fraise. QQ
Huiskamer kwaliteit, gr. gelegd ............................................ _ .................. Ow//

Kiroloop dichtgezot nylon lustapijt. 400 cm breed in 3 warme kleuren beige-bruin-groen. - QQ
Huiskamorkwoliteit, gratis gelegd ........................................................... Ow*

Ranger, oen grove lustapijt hoog/laagpool-effekt, in 4 warme kleuren: lichtgroen -cognac- QQ
bruin-boige- groen gemaleard.400 cm brood, gratis gelegd .................................... wWi"

Susi hoogpool wollen berber, 380 breed, gr. gelegd, zolang de voorraad strekt l l 5J»"

17R-l •"•*•fRunnor, hoogpoplig wollen donkor-berber,400cm breed, gratis gelegd

Karpetten-show, een geweldige presentatie van de
nieuwste karpetten zowel in modern als klassiek, dit moet u
gezien hebben. Hoogpool-laagpool-lus.
Extra voordeel bi) het kopen van uw tapijt, de enorma sortering aan vitrages en overgordijnstoffen vergemakkelijken
uw keuze.
Couponnen altijd tegen sterk gereduceerde prijzen zowel m vinyl-nylon-acryl-wol en ook in vitrages on overgordijnen.

Een enorme keuze aan tapijt, meer dan 150 rollen tapijt in voorraad, een enorme keuze in vinyl. Tapijttegels al
vanaf 0,99 per stuk en onze succestegel de Pergola in diverse uni-kleuren afm. 50x50 cm voor 4,95 per stuk.

Zo juist ontvangen een prachtige Bergoss wollen Boude
tapijt 400 cm breed op jute rug in beige en groen gemeleerd.
Let op 3 kg wol per m2. Nu met gratis ondervloer van 598,-
voor 398,-, exklusief lijmkosten. Zo lang de voorraad strekt.

«PTwIi Al ome prijzen zijn exklualef legkosten voor trappen.•

Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-2881 b'

Meubelhal Cruquius
023-28179'

Geerlings Keukens
023-26987J.T89875

«oo lot i r oo uur
pmMmUgwn 13 00 lot U 00 w

Vrtfcl*g*vond hooiwvofld «n
1000-31 CO uw

Crallt TVlm» p«l1lMnTI09«ll*WMfc

De nieuwe Horizon is er.
De eigenwijze Chrysler Simca Horizon is sinds kort in

ons land. U hebt er vast al over gelezen en gehoord.
Waarschijnlijk hebt u 'm ook al zien rijden. Maar als u
écht alles te weten wilt komen over de nieuwe Horizon
-en waarom 't zo'n eigenwijze auto is- dan moet u er
toch zelf in rijden. Da's de beste manier om hem te leren
kennen.

Openingstijden:

De nieuwe Chrysler Simca Horizon staat daarom
voor u klaar bij:

Showdagen:
donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 maart van

9.00 tot 18.00 uur

Autobedrijf Versteege BV
Pakveldstraat 21 - 2042 KD Zandvoort - Tel. 02507-2345

Wij vragen voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding:

RECEPTIONISTEN
(mnl. of vr.)

Tel. afspr.: 02507-2144
(de heer S. P. H. Alkemade of

de heer F. Veerman).

Bouwes Palace Zandvoort
Burg. v. Fenemaplein 2-4, Zandvoort.

3-deurs kast
J4 leg -% hang

229,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18.

telefoon 02507-4499.

Gevestigd:
per 13 maart

Mevr. A. C. Dekker-Lukkassen

DIERENARTS
Thorbeckestraat 17 - Zandvoort

Tel. 02507-5847. "

Spreekuur dagelijks van 14.00 tot 15.00uur;
ma.-, wo.-envr.-avondvan 19.00 tot20.00 u.

Verder volgens afspraak.

Roei-, vis-, zeil- en motorboten, Tabur
Pioner, Yak 4, kano's v.a. 395,-,
rubber boten, Funny Catamaran, buiten-
boordmotoren Yamaha.

Alles uit voorraad leverbaar.

Watersport
Spaarne 48 - Haarlem - Tel. 32 15 34

De grote mode:

BRODERIE
90 cm breed, in 6 kleuren

per meter 15, 25

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11. 00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 -TEL. 78 78

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

ANKER
Vol zig-zag machine

Zeer eenvoudige be-
diening, elektrisch,

*» compleet OOD
in cassette ^"ö^"

Met onze bekende gratis
les en service bij u thuis.

Ruime keus in
GROENE en BLOEIENDE

planten
en ook voor BLOEMEN uw adres.

erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Er is broodnodig
BLOED nodig!

Wat u vandaag geeft, geven
anderen morgen misschien voor u!
Kom naar de BLOED-afnameavond op

DINSDAG 14 MAART a.s.
in het
GEMEENSCHAPSHUIS te Zand-
voort tussen 19.00 en 21.00 uur.

Met uw bloed kunnen wij levens redden!

Onderstaande personen stellen zich beschik-
baar om bloed af te staan voor het Nederlandse
Rode Kruis

de hr.mevr.mej..

adres + plaats _

geboortedatum _

naam huisarts _

de hr.mevr.mej..

adres + plaats .

geboortedatum ,

naam huisarts _

De stroken kunnen ingeleverd worden bij de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein en de
Zeestraat Apotheek, Zeestraat, waarna u een
oproepkaart zult ontvangen.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

j Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

UdNBMJ

ZANDVOORT
Mlddenstandswoning

Voorzien van c.v. gas.
Ind. hal, toilet, woonkamer (3x12 mtr.)
met open haard, keuken.
Ie verd. 3 sik., badkamer mot bad on toilet,
2o verd. 2 slaapk., bereikbaar via vaste trap.

l Bllderdljkstrant 17
l Vraagprijs f 187.500,-k.k.

ZANDVOORT
2 kamer hoekflat op de 6e etage.

Ind.: entree, toilet, woonkamer met open
keuken, 1 slaapkamer, douche.
Ook to gebruiken als 2e woning.

Tj. Hlddesitraat 103
Vraagprijs f 169.500,-k.k.

ZANDVOORT
In aanbouwzijnde 2 km. flats.
Ind. bog. grond flat: tuin, hobbykamer in souter.,
hal, woonkamer, open keuken, 1 sik., toilet,
douche. Voorzien van eigen c.v. installatie.
Ind. 1e verd. flat: hal, woonkamer met vide on
balkon, open keuken, toilet, borging, in souter.,
douche, 2o verd. 1 slaapk. vz. van c.v. installatie.

Dlaconlohulsstraat
Koopsom f 187.000,-v.n.o.

ZANDVOORT
Luxe 4 kamer f lat

op 1e verd. hoekflat mot groot zonneterras.
Ind. woonkamer, 3 slaapkamers, keuken,
toilet, douche. Uitzicht op zoe.

Do Ruyterstraat bli.
Vraagprijs/ 249.000,-k.k.

ZANDVOORT
2 kamer f lat

op de 2u vurd
Ind. entree, toilet, douche, woonkamer,
slaapkamer, keuken

Van Galcnstrnat 128
VMIiK'tf:/ IGiOOO k '
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Prins tijdens carnaval aan monitor«» ,

Van Bergen wil EHBO-station

met hartbewaking
ZANDVOORT - Toen ruim een
maand geleden hol carnavalsgewcld
zich over de badplaats uitstortte, was
de man, die leiding aan de leut moest
govun, er niet bij. Prins Vic Xl lag aan
de monitor in een Haarlems zieken-
huis. De carnavalsprins, die op de
„elfde van de elfde" zo uitbundig aan
het Scharrenvolk was getoond, moest
het kort voor hel hoogtepunt van de
pret laten afweten. Een hartinfarct
had hem geveld en Victor van Bergen
moest het „Alaaf" en het uitreiken
van de vele carnavalsko onderschei-
dingen overlaten aan zijn adjudanten.

De driehonderd bloemstukken, die
zijn ziekenkamer in een soort
keukenhof hadden hcrschappen, heb-
ben hem goed gedaan. „Misschien mag
ik al die mensen via de krant
bedanken. Ik kan dat onmogelijk
allemaal persoonlijk doen,"

Triest
Victor. van Bergen, die nu weer
hersteld in zijn „Stella Maris" aan de
Rotonde zetelt,: wil nog iets anders
kwijt. Hij heeft aan. den lijve
ondervonden, dat het met de opvang
van mensen, die plotseling worden
overvallen door een hartaanval, maar
erg triest is gesteld in zijn dorp. Daar
moet snel iets aan veranderen, vindt
hij.
„Ik heb drie kwartier op de
cardio-ambulance moeten wachten en
was dus pas na ruim een uur in het
ziekenhuis. En dat was dan nog op een
avond, in de winter. Ze praten hier al
jaren over een eigen ambulance voor
Zandvoort, maar ook dat is geen
oplossing."

Tijd is leven
In een helder beloog ontwikkelt hij
dan een plan, dat zonder meer
realiseerbaar lijkt. Victor van Bergen
wil, dat er zo spoedig mogelijk een
E.H.B.O.-station met hartbewaking
komt in Zandvoort. De plaats heeft hij
ook al, het Gezondheidscentrum aan
de Kostverlorenstraat. „Daar moet
een kamer worden ingericht met de
notiige apparatuur, monitor, zuurstof,
etcetera. In het soort gevallen, dat ik
nu heb meegemaakt is tijd vaak leven,
onnodig tijdverlies is nogals eens
fataal. Patiënten moeten in het
centrum deskundig kunnen worden
opgevangen en daar blijven, tot goede
vervoersmogelijkheden voorhanden
zijn. Het gaatom snelle hulp in het
eerste uur. Een ambulance is fase
twee. Vaak moet er binnen een
kwartier hulp worden geboden en dat
kan in de huidige siatuatie niet."

Twee maal van Bergen

Onhoudbaar
Vic de Elfde praat nuchter over zijn
recente ervaringen, over de doodangst
en de pijn in dat macabere uur. Hij
wenst het niemand toe en wil, dat er
iets gaat gebeuren om de onhoudbare
situatie te verbeteren.

„Wat dat moet kosten? Misschien een
ton. Er zullen twee of drie bedden
moeten komen met bewakingsappa-
ratuur. De bediening kan door de
huisartsen of geschoold verplegend
personeel gebeuren. Vergeet niet, dat
het iedereen op ieder moment kan
overkomen. Ik had op dat fatale
moment mijn hele bezit over gehad
voor een zuurstofmasker, maar het
was er niet. Over geld gesproken wat
kost een-mensenleven? "

Aansleutelen
Van Bergen denkt, dat het benodigde
bedrag wel bijeen te brengen is. Hij
noemt als bronnen de gemeente, de
Kruisverenigingen, de Haftstichting,
zelfs het Casino. „Het moet kunnen,
het moet mogelijk zijn inwoners on
badgasten met hartaanvallen, angina

pectoris, hersen- en longembolieën' en
dergelijke snel te helpen. Ik ben blij,
dat ik nog onder de levenden ben en ik
wil niet alleen mijn erkentelijkheid
betuigen aan de hart-teams, in de
ziekenhuizen, die werken als beze-
tenen. Ik wil iets terug doen, ik wil de
mensen aan het denken zetten, iets
belangrijks aansleutelen. Het is gods-
geklaagd, zoals het nu gaat."

Victor weet waarover hij praat. In zijn
vorige werkkring, die in het Amster-
damse Wilhelmina Gasthuis lag, heeft
hij zijn medische studie jarenlang in
praktijk gebracht. Hij heeft ook al met
artsen over zijn initiatief gesproken en
die stonden er zeker niet afwijzend
tegenover.

Het carnaval heeft de Prins
moeten missen. Hij is ner niet zo
rouwig om, van-horen-zeggen heeft hij
vernomen, dat zijn trawanten zijn
onverwachte afwezigheid voortref-
felijk hebben opgevangen. Het doet
hem deugd, dat de narigheid, die hem
is overkomen, nu kan uitmonden in
een haalbaar plan. „Het moet slagen.
Het gaat om mensenlevens."

Gelijkspel dame§
Sporting-O.S.S.

BURGERLIJKEi
STAND (

Zandvoort.
GEBOREN: (buiten de gemeente)
Susan, d.v. J. Lissenberg en M.M.G.
Botman.

ONDERTROUWD:
F.G. Beilschmidt en W.A. Meijer; R.E.
Til en I. Oosterhuis; G.M. Bluijs en N.
Roodt; H.G.H. Paap en M. Dangcr-
man.

OVERLEDEN:
Catharina Kulk, 83 jr, geh. gew. m. G.
Kerkman; Maria C. Heimenz, 70 jr.,
gch. gew, m. Bij IJzendoorn.

OVERLEDEN: (buiten de gemeente)
Akke de Vries, 82 jr., geh. gew. m. P.
Boelsma: Wilhelmina J. Osterwald, 68
jr., gch. m. H. Fleijsman. .

Kerkdiensten
Zondag 12 maart.

Zandvoort
Hervormde kerk. Kerkplein: 10.30
uur: Geen dienst, wegens getneen-
schappcl i jke Gereformeerde/
Hervormde dienst in de Gerefor-
meerde kerk, Julianawcg 15. Aanvang
10 uur. Voorg.: Ds. K.E. Biczcveld,
Hervormd predikant te Zandvoort.
Viering H. Avondmaal.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jcugdkapel, onder leiding van
mevrouw G. Koper-Molenaar.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10 uur Gemeenschappelijke Her-
vormde/Gereformeerde dienst. (Zie
Hervormde kerk) 19 uur Ds. L.J.
Wolthuis van Heemstede In beid e
diensten H. Avondmaal.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: Ds. C.P.
Hoekema, Doopsgez. Prcd. te
Leeuwarden.
Rooms Katholieke kerk.
Parochie St. Agatha Grole Krocht:
Zaterdag 11 maart: 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 12 maart: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur:
Eucharistieviering met medewerking
van het St. Cacliliakcrkkoor. (Hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond; Maandagmiddag 13
maart 3 uur: samenkomst in huize
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw,
Voorstraat 110 te Kat w ijk.

Weekenddiensten
Datum 11-12 maart 1978.

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Wilhelminaweg
9, telefoon 2633. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313 233.
Wijkverpleging: Zuster E. Poldervaart-
Spaans, Distelstraat 21, Nieuw
Vennep, tel. 02526-6495,
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B. A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.0 O uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege' men uit-"
sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464)
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verdervolgensafspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
Icm: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00uur.
Centrum voor Vrijwillige hulp-
verlening, geeft advies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via Postbus 100,
Zandvoort.

Internationale Paas-
races op Paasmaandag

Sterke oefenpartij van

Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Spelmoment aan het net uit de dames-
volleybalwedstrijden Sporting O.S.S. tegen Valkenberg/Martinus.
De Zandvoortse dames wisten de eerste twee sets in hun voordeel te
beslissen, 15-13, 15-6, maar moesten de volgende twee prijsgeven,
9-15, 10-15. Door dit gelijke spel ?,iet Sporting-O.S.S. het
degraclatiespook nu naderen. Het eerste herenteam van
Sporting-O.S.S. moest legen De Blinkert een 1-3 nederlaag
incasseren. Na verlies van de e erste twee sets, 7-15, 6-15, kwam een
opleving in de derde, 15-6, maar de vierde set werd weer duidelijk in
het voordeel van de gasten beslist 6-15.

ZANDVOORT - In een sterk ge-
speelde oefenpartij heeft Zandvoort-
nice,uwim de bezoekende 2e klasser
Zilvermeeuwen niet verder laten
komen dan een gelijk spel.

Met de felle wind in de rug namen de
gasten eerst wel het initiatief, maar
verder dan een treffer van Verdonk
lieten de Zandvoortmeeuwen, die
zonder aanvoerder Cees Bruin speel-
den. het niet komen. Uit een knappe
combinatie tussen Jongbloed en
Stobbelaar wist Ake Grootveld zelfs
de gelijkmaker te produceren (1-1).
Kort voor rust scoorde Verdonk 1-2.
De tweede helft was in hoodzaak voor
de thuisclub. Ed Vastenhouw was
vervangen door Alcx Hi-esemans en
Zandvoortmeeuwcn kreeg èi-n duide-
lijk veldovcrwichl. Goede aanvals-
acties werden vaak afgewerkt door
knappe schoten. Albert Visser
smaakte het genoegen uit een daarvan
de gelijkmaker tot stand te brengen.
Met Zandvoortmeeuwcn in het offcn-
sief bleef het bij 2-2.

Zandvoort. De directie van het Circuit
van Zandvoort heeft dezer dagen het
programma van de races voor het
komende seizoen bekend gemaakt.

Het ziet er als volgt uit:
27 maart (Paasmaandag) INTER-
NATIONALE PAASRACES O.A.
twee manches en finale voor het
Europees Kampioenschap Formule 3.
16 april INTERNATIONALE RACES
in het kader van de viering van 30 jaar
Circuit van Zandvoort een gevarieerd
programma met 7 starts. En.... dp
toegangsprijzen zijn deze dag gelijk
aan 194 8!

15 mei (Pinkstermaandag) INTERNA-
TIONALE PINKSTERRACES
Hoofdschotel van deze dag een raco
voor Formule l wagens, als enige op
het vasteland van Europa meetellend
voor het gloednieuwe engelse For-
mule l kampioenschap.

18 juni PROMOTIERACES bij deze
gelegenheid - een wedstrijd gespon-
sord door een vijftal firma's die op
ruime schaal gratis toegangsbewijzen
zullen verspreiden - biedt Zandvoort
dragsters en hun cars uit Engeland i>n
een fijne serie races voor de diverse
kampioenschappen.

2 jul i INTERNATIONALE RA-
CES(organisatio:MSC langenfcld en
NAV) voor het eerst de beroemde
duitse Groep 5 wagens voor het duitse
toerwagenkampioonschap (Deutsche
Rcnnsport Meisterschaft).

16 juli GROTE PRIJS VAN ZAND-
VOORT op deze datum de neder-
landse ronde van de nieuwe europese
beker de "TROFEE TRANS EURO-
PA" voor produktie tocrwagcns (2
maiiclifsen finale).
6 augustus "ZANDVOORT
TROPHY" een traditionele datum
voor de 4 uurs voor toerwagens,
meetellend voor het Europees Kam-
pioenschap Toerwagens.
13 augustus ADAC NORDSEE CUP
(orgaiiisatie:MSC Langenfcld) in hel
kader van dit evenement wordt een
drielandenwi'dstrijd tussen België ,
Duitsland en Nederland gehouden
voor toerwagens en Formule Vee
racewagens.
27 augustus GRAND PRIX VAN
NEDERLAND FORMULE 1. Het
absolute hoogtepunt van het race-
seizoen 1978. De toprijders van de
wereld zullen weer be/.it nemen van
het zandvoortsc circuit om met hun
snelle en fraai uitziende Formule l

wagens op uiterst speklakulairo wijze
te strijden om de punten voor het
Wereldkampioenschap Courours.
17 september "TROPHY OF THE
DUNES" Een gevarieerd raceprogram-
ma met wedstrijden voor toerwagens
Formuk'W ens VW Golf ÜTI, lU'nault
5 eiu.

8 oktober FINALE RACES Op deze
dag met vele start* worden de
verschillende Benelux-en Nederlandse
kampiocnschappc'n beslist.

MOTORRACES 30 april INTER-
NATIONALE 600 KM RACE KNMV
4juni KAMPIOENSRACES KNMV
9juni INTERNATIONALE RACES
van de Stichting Motorsport Zand-
voort.
PAARDESPORT 26 juni Op deze
maandag alweer voor de 4e maal
kortcbaandraverijcn met paarden op
het zandvoorlse circuit.

ZANDVOORT: De waterstanden _
voor de komende week zijn alsvolgt:'
donderdag 9 maart 3.28 uur • 15.45
uur: vrijdag 10 maart 4.09 uur-16.26
uur; zaterdag 11 4.48 uur -16 ,26uur ;
zondag 12 maart 5 ,28uur-17.46uur;
maandag 13 maart 6.08 uur - 18.27
uur; dinsdag 14 maart 6.45 uur-19.03
uur; woensdag 15 maarl 7.21 uur -
19,43 uur; donderdag 16 maart 8.04
uur-20.34 uur;

Cultureel Centrum
Bijzondere expositie in
ZANDVOORT - Een bijzondere sfeervolle opening ging vrijdagavond jl. aan de
expositie van de kunstenaars Cees Vis en Renate Koerber vooraf. Een speelse
opening vermeldde de uitnodiging van deze bijzondere expositie die vanaf 3 tot
en met 26 maart in het Cultureel Centrum op het Gasthuisplein in Zandvoort
wordt gehouden. De opening was inderdaad ongebruikelijk, in alle opzichten
speels en daarnaast aantrekkelijk en boeiend. Naaste familieleden van de
exposanten (uitsluitend jeugdigen) hadden een clubje van jongeren gevormd dat
met allerhande instrumenten, waarvan de picolo's het hoofdbestanddeel
vormden, dat mysterieuze muziek'ten gehore bracht. De instrumenten waren
ontworpen door Renate Koerber. Op fraaie wijze in keramiek uitgevoerd en
bovendien nog fijn van toon ook. In hoofdzaak waren het vogels, die waren
uitgebeeld terwijl een jeugdige cellist aan het gezelschap bleek toegevoegd. Cees
Vis had ook zijn aandeel in dit geheel, want op de achtergrond hing een fraai
wandtapijt waarin, in een vijftal uitgespaarde openingen een klok-, alweer van
keramiek - was opgehangen. Deze vijf klokken vormden op de achtergrond
welluidend carillonspel, terwijl nog een apart carillon in een houten rek op de
voorgrond, het geheel nog meer vervolmaakte. Het was mysterieuze muziek die
ten gehore werd gebracht, waarschijnlijk eigen compositie, aangepast aan
hetgeen op deze expositie te zien was. Een jong meisje vertelde tijdens het
musiceren een al even mysterieus sprookje over een zeemeermin en vader
Abraham dat eindigde met: „en zij leefden nog lang en gelukkig," welke wens
wij ten opzichte van de beide exposanten van harte ondersteunen, want het
werd een in alle opzichten sfeervolle opening van een al even sfeervolle
expositie, waar, zoals, reeds gezegd, veel moois, interessants en kunstzinnigs te
zien is.

Cees Vis. Er hangen 19 handgeknoop-
te wandtapijten van deze .Haarlemse
kunstenaar, grote en kleine, doch alle
bijzonder artistiek. Opvallend is de
fraaie kleurencombinatie, Soms iet-
wat uitdagend, dan weer van een
weldadig aandoende tederheid. Be-
paald goedkoop zijn ze niet. Het zeer
grote wandkleed „Pavane" b.v. kost
niet minder dan elfduizend guiden.

Het zou o.a. een fraaie aanwinst
kunden zijn voor ons nieuw te bouwen
raadhuis. Opvallend van schoonheid is
ook het kleed „Carillon" (f4.000.--)
en „Jardinet (f 2.300,-). Wat een tijd,
wat een geduld en wat een artistiek
inzicht is er voor nodig geweest, om
dergelijke kunstwerken te vervaar-
digen. Hier past diepe en eerlijke
bewondering.

Renate Koerber. De kcramieK van
Renate Koerber past zich geheel aan
aan het werk van Cees Vis. Al haar
inzendingen zijn werken met een
verstilde schoonheid, prachtig van
vorm en uitbeelding. Ook zij zoekt het
veelal in rustige, hartverwarmende
kleuren en in een verbluffende
veelheid van onderwerpen. Een lichte
glazuur over het geheel verhoogt
daarbij de levendigheid. Zij exposeert
met 23 werkstukken. Ik vraag uw
speciale aandacht voor haar vazen en
schalen, waarvan vele met voorstel-
lingen, gebaseerd op de mysterieuze
sprookjeswereld, voorts voor haar
collectie kandelaars, • in een aparte
kamer opgesteld, voor haar speelse
meermanfluiten, (die slechts zestig
gulden per stuk kosten), en bovenal
voor haar grootse schepping: .dubbele
vaas", waar u maar moeilijk op
uitgekeken raakt. Ook hier is een
kunstcnaresse van groot formaat
aanwezig.

Zo werd het al met al een nieuwe
tentoonstelling, die een bezoek ten
volle waard is en die in ons nieuwe
cultureel centrum ten volle tot haar
recht komt, mede dank zij een met
veel zorg aangebrachte verlichting. Wij
feliciteren het bestuur van het
Cultureel Centrum van harte met het
engageren van deze beide hoogst
begaafde kunstenaars.

K.sr.

Jeugd archief bij speelse opening.

Weer competitie
Na een aantal nuttige oefen wed-
strijden stort Zandvoortmeeuwen zich
aanstaande zondag weer in het
competitie-gebeuren. Er staan de
Meeuwen nog zeven wedstrijden te
wachten in de race om het kampioen-
schap met het Amsterdamse D.W.S.

Zondag treedt de Zandvoortse ploeg
aan in een uitwedstrijd tegen Nieuw-
Vennep een moeilijke tegenstander,
waarvan de Meeuwen thuis, na een 1-3
achterstand, uiteindelijk met 4-3
wisten te winnen.

Trainer blijft
Het bestuur van Zandvoortmeeuwtn
heeft overeenstemming bereikt met
trainer Richard Bruynzecl. De Zand-
voortse trainer, die al twee jaar bij de
club in dienst is, zal ook in het seizoen
1978-'79 de spelers onder zijn
technische hoede nem en.

Schatgraven...
mot motnnldotectors

naar verborgen en
verloren munten, enz.
Lucratieve vrijetijds-

bestedlng. Gratis
beschrijving.

Postbus 573. Voorburg,
telefoon 070-867240.

Do echto Zwitserse
zonnegordijnen

(kleurecht) te bestellen
in alle moten. S jaar
garantie op kleur.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

Hotel Margaretha
vraagt

seizoenhulp
voor de ochtenduren.

Inl. Hogeweg 50,
Zandvoort.

Te koop aangeboden

diepvries-
kist

Inh. 410 liter
Zandvoortscban 355,

Bentveld,
telefoon 023-242781.

VOOR UW PRIVÉ-.
VERENIGINGS-EIM

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Te koop aangeboden

rieten manden
stoelen

Strandpaviljoen 7.

Dak-
dekker

Tel. 02507-7353

GEVRAAGD

toilet-
juffrouw

voor het seinen.
Strandpaviljoen 7.

To huur aangeboden

opslag-
ruimte
Zandvoonsclasn 35b,

Bentveld,
telefoon 023-242781.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

T KINDER-
WINKELTJE

vanaf 1 maart weer
iedere dag geopend
van 10.00-18.00 uur.

. Buurcwog 7-3, tel. 6580.

Te koop goed
onderhouden

studie-piano
Inl. na 18.00 uur
tel. 02507-4816
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EXPOSITIE

Dierentuin, speeltuin, safaripark... waar zullen
wc deze zondag naar toe gaan? De meeste stern-
men gelden. Wnntaan de autozal het niet liggen.
Hij brengt u. Ver of dichtbij. Van huisdeur naar,
ingang. En terug. Mét de auto, want zonder
hem ben je nergens.

Zaterdag 11 maart
een grandioze expositie

van alle Citroëns.

ff^~^\ P deze voorjaarscxpositic kunt u zich uitste-
(( }j kend oriënteren over wat Citroen zoal te
^--~J' bieden heeft aan zuinigheid, veiligheid en
comfort... en niet te vergeten de interessante prijzen.
En dat is nogal wat.

Maardaarmcezijnwe crnog niet. U kunt zich
ook uitgebreid laten voorlichten over de royale
Citroen Kroongarantie. Een garantie die meer is
dan een afspraak op papier, 't Is een mentaliteit die
maakt dat u zich als klant bij Citroen koniny voelt. Een
sprekend voorbeeld: De Citroen rijklaarprijzcn, dus in-
clusief transport, tectylercn, kentekenplaten, NL sticker,
leges, vollctank...u komt nooit voorverrassingcntestaan.
Wij willen u er graag meer over vertellen. Bovendien
hebben wij een leuke lente-attentie voor u klaar liggen.

Dc Citroen Dyatic heeft een 602 tin-* motor met lucht koeling,
voont'telaandrifi'iiif! en schijf remmen vóór. Kofferruimte van
212 </Hii l Open Juk. Vijfde deur. Gescheiden voorvoelen en
3-puitts rotgvrJcls (vóór).

U rijdt at Dyanc ï-nor de rijklaarprijs i-a

Dc Citroen GS is er in /? vrrscllillcmtc iiilvtwi'iiiaett: GSpccial,
C.9.V, GS Club, GSXl', GS Pallas, GSpfeial Break m GS
Club Break. Met ten 1130 cni1 af ecu 1220 cm' moiur. Mei
cciiffcv.'i)iicversnrltiiifishtikci/iiici een st'ini-aniiiinaal:C Matic.

U rijdt al GS voor de rijklaarprijf van J 14* &U*}y ~%

Rijklaar-prijzcn:2Cl'/7.530t-}D!yanrfQ.36St-3
•lm; ƒ 10.875,-, LN/10.8VS,-, GS j 14.205,-, CX f23.955,-.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg

Haarlem-tel. 023-248221

CITROEN^

Uit voorraad leverbaar.

LAMELLEJU PARKET
6,15en23mm dik,
in stroken en blok-
ken. Houtsoorten:
eiken, merbau, kam-
bala. basracolus, enz. .
In fabriek behandeld
met een slijtlaag die
weinig onderhoud
vergt, eventueel
door u zelf te leggen.

Prijs v.a. 36,- p. m2

incL BTW, ongetegd

EDELHOUT VLOEREN
Wij staan weer op de Voorjaarsbeurs.
Showroom-verkoop: Zijlstraat 96, Haarlem, Tel. 31 05 80

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER, ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geesleisincjel 16. Alkmaar.

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

FOTOBURO zoekt een
COLLEGA FOTOGRAAF,

welko mot zijn klantenkring tot samenwerking in
groter verband wil overgaan. Een aantrekkelijke

mogelijkheid voor oen kleine zelfstandige
fotograaf!

Aanmelden via br. o. nr. 2005.

KNAUS
EiFElLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02S50 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

* NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur.
voorriikosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
— hoek Kloosterstraat.

p. vermeer verenigde
bedrijven b. v. spaarneweg 31
cruquius (heemstede)

wij vragen voor zo spoedig
mogelijk een ervaren

machinist
voor een mobiele hydr, graaf-
machine type O en K en MH4.
sollicitaties afdeling vermeer
materieel, tel. 023-289940.
na 20. 00 uur j. van zutphen
023-336527.

p vermeer verenigde bedrijven bv hoofddorp

CIRKELZAGEN
Vele maten en soorten voorradig bij:

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

ADVISEUSE
VOOR DE UNNENUITZET BIJ WALRA

Walra uit Waalre, uitzetspecialist en Hof-
leverancier, vraagt dames in Uithoorn,
Mijdrecht e.o.. Nieuw Vennep, om haar
hoogst modieuze kollektie uitzetmode te
demonsteren op adressen van meisjes
die Walra om inlichtingen over de uitzet
hebben gevraagd.

Goede verdienste mogelijk!
Geen investering ! U krijgt alles van Walra.
Beschikt u over een auto? Bent u 2 a 3 avon-
den per week vrij ? Bent u tussen de 30 en 60
jaar en hebt u enige recente verkoopervaring ?

Belt u dan eens voor inlichtingen,
tel. (0490415858.

Vraagt u naar mejuffrouw Scholtens.
BV WALRA Weverijen - Hofleverancier -

Molenstraat 5 - Waalre (N.-B.).

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT-
WONING. ZOMERHUISJE. VILLA of

BUNGALOWTJETE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantooren woningbureau
„NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma. t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

Aannamings- en transportbedrijf
T. van dor Stoek & Zn. bv

vraagt

CHAUFFEUR
voor kipauto voorzien van loadkraan.

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen,
telefoon 023-343038.

GRATIS GELD!!!
Dat mogen wij u halaas niet geven.

Wel kunt u gebruik maken van onze speciale tarieven
en onze snelle gratis thuisbrengservicè. Do enige eis

is dat u een vast inkomen heeft.
Goed lopenda lonlngon zijn uiteraard geen bezwaar.

Enlgo voorbeelden:
/ 5.000 is 36 x f 171,-
f 8.000,- is48x/212,-
f 10.000,- is 60 K f 221,-
f 12.000,- is 60 x f 263,-
/ 15.000,-is 60x327,-
f 20.000.- is 96 x f 318,-

Twende hypotheken:
f 25.000 is 120 K f 320,-

f 30.000,- is 120 x f 382.-
f 35.000,- is 120 x f 444,-
r" 40.000.-is 120 x f 505.-
f 50.000,- is 180 x f 557.-
/ 70.000,- is 180 x f 780.-

Bel nu voor uw aanvraag 01720-75146, ook 's avonds.
Afhandeling volgt dan binnen twee uur geheel gratis bij u

thuis. Eerste hypotheken tot 130%.

BOS INTER-CREDIT financieringen
- Telefoon 01720-75146.

BEKENDMAKING
inzake
AMBULANCEVERVOER
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken bekend, dat het vanaf l juli 1978
verboden zal zijn ambulancevervoer te
verrichten zonder een van hen verkregen
vergunning.
leder, die op l januari 1978 als vervoer-
der aan het ambulancevervoer deelnam
en niet rechtstreeks door Gedeputeerde
Staten is benaderd over het aanvragen
van een vergunning, wordt in de gelegen-
heid gesteld een aanvraagformulier ter
verkrijging van een vergunning als bedoeld
in artikel 2, eerste lid van de Wet
ambulancevervoer aan te vragen bij de
Provinciale Griffie, Dreef 3, Haarlem,
telefoon 023-169933. De gelegenheid
daartoe is opengesteld gedurende
3 weken, gerekend vanaf de datum van
verschijning van dit blad.

provinciaal bestuur
vanncDord-holland

FREE LANGE FOTOGRAFEN
GEVRAAGD

Werkgebied Haarlem/Zandvoort/Heemstode/
Haarlemmermeeren Bollenstreek.

Schriftelijke sol. br. o. nr. 2004.

OPENING!

KWEKERIJ '
VOGELENZANG
Vogelenzangseweg 67. tel. 02502-6194.

Bezoek ome winkel/showroom
of vraag vrijblijvend demonstratie:

Fa. J. J. van der Zwaard
Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer - Tel. 02977 - 2 43 29

AFD.TUIN-6PARKMACHINES

Erkende Flvmo Specialist

Coöperatieve Verenging
„Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer" (VBAJG.A.
Legmeerdijk 313 - Aalsmeer

AALSMEER
Wegens het vrijkomen van enkele arbeids-
plaatsen vragen wij:

VEILING-
MEDEWERKERS

voor verdeelwerkzaamheden in de snij-
bloemen-en potplantenafdelingen.

, Leeftijd tot circa 45 jaar.
De mogelijkheid is aanwezig om deze werk-
zaamheden in volledige dienst (40 uur per
week) of alleen gedurende de morgenuren
te verrichten.
De 40-urige werkweek is als volgt over
6 dagen verdeeld:
maandag t/m donderdag van half zeven tot
drie uur of half vier; vrijdag van half zeven
tot elf uur ('s middags vrij); zaterdag van half
zeven tot twaalf uur ('s middags vrij).
Voor hen, die alleen 's morgens werken is de
werktijd:
maandag t/m donderdag van zeven tot twaalf
uur; vrijdag van zeven tot elf uur; zaterdag van
half zeven tot twaalf uur.
Voor het eerst en bij wijze van proef willen
wij trachten deze verdeelwerkzaarnheden
ook te laten verrichten door

VROUWELIJKE
WERKNEMERS
Maximum-leeftijd circa 45 jaar.

De dames-sollicitanten maken wij er op attent,
dat de te verrichten ,arbeid middelzwaar is.
Een zeer goede lichaamsconditie is dan ook
vereist.
De arbeidsuren zijn voorlopig van circa acht
uur tot circa half twaalf, gedurende zes dagen
per week.
Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefonisch
worden ingewonnen bij de afdeling personeels-
zaken, kantoorgebouw eerste verdieping,
tel. 02977-3 45 67.
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Op zondag 19maart ,w?

De 12e strandloop van Klaas Koper
ZANDVOORT • Zondag over
een week, op 19 maart, is het
weer zover. Dan zullen vele
honderen prestatie-lopers weer
over de Rotonde daveren en zich
als een veelkleurig lint over het
strand verspreiden.
Klaas Koper, die voor de 12e
achtereenvolgende maal zijn
befaamde Strandloop orga-
niseert, heeft zijn zaakjes al-
lemaal al voor elkaar. De
circulaires naar zijn vaste loop-

• klanten zijn verzonden, de vele
helpers zijn geïnstrueerd en de
ongetwijfeld grote meute trim-
mers kan komen.

'Ik ben van
huis uit
eigenlijk

een fietser'
Klaas vertelt, dat er weer een loop over
4 kilometer komt, waar iedereen aan
mee kan doen, maar die in principe
bestemd is voor veteranen en voor de
jeugd tot en met 12 jaar. Verder een
loop over 8 kilometer en tenslotte
voor de atleten, voor wie dat nog niet
ver genoeg is,- een „halve Marathon"
•Zandvoort-IJmuiden vice versa- over
21 kilometer. De start van de 4
kilometer zal om 14.00 uur aan de kop
van de Kerkstraat zijn, die van de
overige lopers vijf minuten later
bovenaan het Wagenmakerspad.
Over het aantal lopers in de afgelopen
jaren is Koper best tevreden. „Er is een

teruggang geweest, maar de laatste
jaren wordt de prestatieloop weer
populair. Vorig jaar hadden we 731
deelnemers, die overal vandaan kwa-
men. We hebben hu al aanmeldingen
uit Den Helder, Eindhoven en
Arnhem. Er komen ook steeds meer
wandelaars bij op diverse afstanden.
We hebben namelijk geen tijdslimiet
gesteld".

Goed doel

Klaas Koper is zelf van-huis-uit geen
loper, maar fietser. Hij is al vele jaren
trouw lid van de Amsterdamse Rijwiel
Toer Club „Olympia", die nu ook een
ploegje enthousiastelingen in Zand-
voort telt. Klaas en zijn maten
peddelden vorig jaar zo'n 7000
kilometer en ook nu nog fietsen ze
elke zaterdagochtend een rondje van
120 kilometer.

In „Olympia" blijkt ook de bron van
de Zandvoortse strandloop te liggen.
„We hadden destijds een stcncii-
machine nodig, maar hadden geen
geld. Toen kwamen net de prestatie-
lopen in trek en zo zijn we toen hier op
het strand begonnen", aldus de
organisator. Hij verteld, dat zijn
fietsclub ook nu nog in het batig saldo
deelt, maar dat het grootste deel toch
naar een of ander goed doel gaat.

„Dat was bijvoorbeeld het Rode
Kruis, of het bejaardenwerk of het
Koninginncdagcomité. Je moet je van
dat saldo overigens niet te veel
voorstellen. Er zijn nogal wat kosten.
Iedere deelnamer kreeg tot nu toe een
medaille. Dat wordt dit jaar een fraaie
tegel met een afbeelding van het
Groot-TJadhuis, dit ter gelegenheid van
Zandvoort 150 jaar badplaats".

Het zal weer druk worden,
wanneer op 19 maart om 11.00
uur de kassa's op de Rotonde
opengaan en later op de middag

Klaas Koper
successie.

12 strandlopen in

de lopers, met 4, 8 of 21
kilometer in de benen, weer op

de finish - het strand voor de
Rotonde- afkomen. Wie nadere
inlichtingen wenst of zich alvast
wil laten inschrijven kan terecht
bij Klaas Koper, Van Leenepweg
34-4, telefoon 4833.

't Heuveltje

vrijdag

officieel open

AERDENHOUT - Het nieuwe ge-
bouw voor de Ivo-Mavo 't Heuvel-
tje aan de Bockcnrodeweg 5 in
Aerdenhout wordt vrijdag door de-
burgemeester van Bloemendaal drs.
G. H. Weekhout om 16.00 uur
officieel in gebruik genomen.

Een dag later, op zaterdagmiddag
rond 15.00 uur, zal mejuffrouw
Dun op feestelijke wijze nog een
boom planten op het terrein van de
school. Oud-leerlingen zijn al van
14.00 uur welkom en voor hen
zal de school gedurende de hele
dag open staan. Zij kunnen dan
hun vroegere groepsgenoten en
oud-medewerkers ontmoeten.
Zoals bekend was de school voor-
heen ondergebracht in de inmid-
dels verdwenen villa aan de Korte
Parkweg.
Het nieuwe gebouw is van het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout mak-
kelijk te bereiken. Men loopt eerst
richting Zandvoort en men slaat bij
het eerste stoplicht links af. Het
gebouw is onder meer voorzien van
een schitterende gymnastiekzaal.
Wie hem wil beproeven neme gym-
kleding en handdoek mee. Er is
een crèche voor de kleinen.

FEEST BIJ HOCKEYERS
JONGENS-A KAMPIOEN

2ANDVOORT • Het goede nieuws van de Zandvoortse Hockey Club kwam deze
.veek van het Jongens-A-team. In een goed gespeelde wedstrijd werd
tegenstander Rood-Wit een stevige 5-0 nederlaag toegebracht, waardoor naast
het zaalhockey-kam pioenschap nu ook de veld-titel in het bezit van de
Z.H.C.-junioren kwam. Met de rust hadden de Zandvoorters nog slechts een.
krappe 1-0 voo rsprong, maar in de tweede speelhelft wisten ze nog viermaal de
Rood-Wit-dcfensic met degelijke aanvallen uiteen te spelen.

Het Ie heren-team verloor de
uitwedstrijd tegen Alkmaar inet 2-0.

• De kaasmensen, die dachten tegen het
onderaan de ranglijst bengelende
Zandvoort een gemakkelijke wedstrijd
te hebben, kwamen overigens be-
drogen uit. Na een strafhoekslag-
doelpunt en een „frommel"-goal voor
rust gaven de Z.H.C .-ers geen krimp
meer. In de verdediging blonken toen
met name uit doelman Ron Roodhart,
Jur Krot en Jan Wtllem Tuininga.

Zandvoort kwam niet tot scoren. Uit
tien strafhoekslagen werd geen enkele
benut. Het bleef 1-0 voor Alkmaar.
De nederlaag van Dames l tegen
Hudito kwam onverwacht. De ploeg
was door ziekte niet volledig, maar dat
belette de Zandvoortse dames niet om
vrij wel de gehele wedstrijd in de aanval
te zijn. Tot scoren kwamen ze echter
niet, in tegenstelling tot de Delftse
gastvrouwen, die uit drie uitvallen
tweemaal raak schoten. Andermr: l

StTheresia-
school hondt
kennismakings

middag op 17e

BLOEMENDAAL - De St.
Theresia lagere school aan de
Denncnweg 14 in Bloemendaal
houdt vrijdagmiddag 17 maart
een kcnnismukingsmiddag
voor alle kinderen, die in
augustus naar de eerste klas
gaan.

Zij kunnen, met hun ouders
vrijblijvend eens komen kijken
en horen wat hen eventueel
op deze school te wachten staat.

Op speelse en aangename wijze
zullen de kinderen bczig-
gchoudcn worden en zal aan de
ouders iets verteld worden
over liet.onderwijs, zoals dat
op deze school wordt
gegeven.

Alle grote kleuters uit de
omgeving zijn van harte
welkom om kwart voor twee.

Bijeenkomst
esperantisten
Haarlemse Esperantisten in maart
Haarlem - De Haarlemse Esperan-
tistenvercniging „Komprenado faras
Pacon" houdt op donderdag 16
maart zijn maandelijkse bijeen-
komst. De heer A. J. Borsboom uit
Utrecht zal dan een inleiding hou-
den over de bekende Esperantist
Lanti, die ook veel literatuur in
de wereldtaal op zijn naam heeft
staan.
De bijeenkomst, waar iedere Es-
pcrantist van harte welkom is, heeft
plaats in het Rcmonstranienliuis
aan de Wilhelminastraat 22 in Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur.

Muziekvoorlichting in Spaarndam
SPAARNDAM - Onder het motto
"Het centrum voor muziek, in elke
week voor elk publiek", geeft het
Muziekcentrum Zuid-Kenncmerland
op zaatcrdag 11 maart om 10.30 uur
voor de inwoners van Haarlcmmcrlie-
de/Spaarnwoude een speels, anderhalf
uur durend voorlichtingsprogramma
over muziekonderwijs in de St.
Adalbertusschool. C. van Kietunstraat
in Spaarndam.

Alle aspekten van het muziok-maken
zullen worden belicht. Docenten en
leerlingen laten de muzii-kinstrunieii-
ten horen en vertellen over de
mogelijkheden van ieder instrument.
Ook is er een demonstraticlcs over de
algemeen muzikale vorming aan jonge
kinderen. Voor di> belangstellenden

.liggen er informatiebladen klaar mot
bijzonderheden en gegevens over alle
muziekinstrumenten.

Het programma begint met een kort
optreden van oen der ensembles van
ha t muziekcentrum. Vervolgens vin-
don op acht plaatsen .tegelijk de
verschillende demonstraties plaats
waaruit de bezoekers vrij kunnen
kiezen. Het programma wordt beslo-
ton met een door alle aanwezige
docenten on leerlingen te spelen
speciaal voor deze gelegenheid geko-
inponcerd stuk, waarin alle instrumen-
ten nog eons al'/.ondorlijk worden
brljcht.
De toegang is voor iedereen gratis.

SCHIPHOL - Op de luchthaven
Schiphol zijn drie 15-jarige inwoners
uit Badhoevodorp aangehouden, in
verband met door hen geploegde
vernielingen. Zij z i jn overgebracht
naar hot hoofdbureau van politie in
Hoofddorp en na verhoor heenge-
zonden.

bleek, dat de Z.H.C.-damés tegen lager
geplaatste teams moeilijker tot tref-
fers komen dan tegen sterke tegen-
standers. Doorde 2-0 nederlaag zijn de
kampioenskansen nu wel verkeken.

De kampioensploeg: Dick Nievcld,
Bcuwe Bakker, Floris Goezimme,
Jaap Kuijper, Wentink, R ene Petri,
René Kemmier , Otto ten H aar, Olaf v.
Ekeren, Victor Bakels, Mark Veerinx,
Raymond Leffelaar, Oscar Poelman,
trainster Ineke Lach, coach v. Ekeren
en voorzitter Muller.

SPORTPROGRAJ.1M
VOETBAL
Zaterdag 11 maart 197
Kinheim 1-Zandv.m. l 4 30'
B-Junioren:
Zandv.m. I-Haarlem l 14 •
Kenn.land 2-Zandv.m 14 t
C. Junioren:
Beverwijk 1-Zandv.m. 14 t
Zandv.m. 2-D.C.O. 2 14 u
Zandv.m. 3-D.C.0.4 14 u
Zandv.m. 4-Hoofddor 12 u
a-Pupullen:
Zandv.m. 1-VVaterloo ' 11 u
D.C.O. 2-Zandv.m. 2 11 u
Zandv.m. 3-T.Y.B.B. 5 11 u
Zandv.m. 4-D.C.O.6 10 u
Zandv.m. 5-D.C.0.8 10 u
Hoofddorp 6-Zandv.m 11 u
B.Pupillen:
Zandv.m. I-Schalkwijk 11 u
D.S.K. 2-Zandv.m. 2 12 u.
H.B.C.4-Zandv.m.4 11 u.
RippcrdaS-Zandv.m. 5 Hu.
C-Pupillen:
Zandv.m. 1-Corja l 9 30 u.
Zandv.m. 2-D.S.K. l 10 u.
Zandv.m. 3-R.C.H. l 9 30 u.

Zondag 12 maart 1978:
Nw. Vennep-Zandv.m. 14.30u.
Zandv.m. 2-V.S.V.2 10 u.
R.C.H.3-Zandv.m.3 12 u.
Zandv. 4-Kennemcrs4 9.45 u.
Terrasv. 6-Zandv.m. 6 9.30 u.
Geel-Wit7-Zandv.m.7 9.45 u.
Bl.daal 8-Zandv.m. 8 9.45 u.
Zandv.m.9-D.S.S.9 12 u.
Zandv. 10-Sp.woude 11 12 u.
Zandv. 11-Schalkw. 12 9.45u.
A-Junioren:
Zandv.m. 1-V.S.V. l 12 u.

HANDBAL
Zondag 12 maart:
d.s. V.Z.V. 1-Zvm. l 13.00 u.
h.s. Tornado 1-Zvm. l 13.00 u.
d.j. Concordia 1-Zvm. 13.05 u.
m.a. A.D.O. 3-Zvm. 2 11.40 u.
m.p. A.D.0.1-Zvm. l 11.00 u.

TZB-Heemstede: 1-1
ZANDVOORT - Op een zonvcrgoten
sportpark van T.Z.B, werden in het
duel tussen de thuisclub en Heemstede
de punten verdeeld. T.Z.B, had de
geschorste Ab Bol vervangen door
Hanno v. Essen. Beide ploegen waren
in het begin goed aan elkaar gewaagd,
wat esulteerde aan scoringskansen bij
beide doelen. T.Z.B.' kreeg via de
spitsen Kees Molenaar en Hanno v.
Essen enkele goede mogelijkheden,
maar de keeper van Heemstede stond
op zijn plaats. De gasten sloegen terug
en via een afgeslagen aanval kwam de
bal bij dex spits, die met enkele
schijnbewegingen en een lob over
keeper Henk Bos kon scoren: 1-0.

De ontsteltenis bij T.Z.B, was snel
voorbij en men ging drukken. De
volkomen vrijstaande Roy Auberlen
stopte de bal op de borst en schoot
hard in, maar een fraaie redding van de
Heemstede keeper leverde slechts een
hoekscho p op.
De tweede helft bood een identiek
beeld, T.Z.B, opdringend, Heemstede
verdedigend en uitkomend met ge-
vaarlijke counters. T.Z.B, zag het
werken spoedig beloond. Na een
goede combinatie van invaller Boelen-
kamp en Roy Auberlen scoorde de
laatste met een dalend schot in de
linkerhock: 1-1.

Er kwamen nog kansen genoeg voor
T.Z.B., maar schoten van v. Essen en
Jan Lammere troffen geen doel. Het
bleef bij een gelijk spel.

Polo- en zwemsucces
voor Zeeschuimers

ZANDVOORT - Voorde Zandvoortse
Zwem- en Poloclub De Zeeschuimers
was het afgelopen weekend weer
succesvol. De waterpolowcdstrijd
Noordkop-Zecschuimers werd met
4-2 gewonnen, de jeugd zwom zich bij
de Speedozwemwedstrijden duidelijk
in de prijzen.

Bij voorbaat stond vast, dat de
uitwedstrijd van de jeugd in Den
Helder tegen hel sterke Noordkop
geen gemakkelijke zou worden.

Gedurende de eerste helft werd dan
ook uiterst nerveus gespeeld, hetgeen
bleek uit slecht plaatsen en combi-
neren en het niet goed afdekken van
de tegenstander.

Dat de Zeeschuimers bij de rust niet
verder achter stonden dan met 1-0,
was te danken aan Voortreffelijk
kcepcrswcrk, waarbij de keeper werd
bijgestaan door „Het bekende aan
voortreffelijk keeperswerk, waarbij de
keeper werd bijgestaan door „het
bekende geluk van de goede keeper".

In de 2e helft bleek, dat de
„Donderspecch" tijdens de rust van
coach Karel Kras goed had geholpen.
Er werd rustiger gespeeld en goed
uitverdedigd, terwijl Paul Nihot als
schakelspeler goed werk deed.

Eerst bracht een daverend backhand-
schot van Ton Wcber de stand in
evenwicht, waarna Wim de Oude nog

eens 3x scoorde (2 prachtige door-
tikballen en l strak schot). Een
tcgengoal van Noordkop bepaalde de
eindstand 2-4.
Door deze wedstrijd te winnen hebben
de Zeeschuimers zich nu definitief op
de 4e plaats van boven op de ranglijst
genesteld.

ZWEMMEN.
Van de 8 jeugdige zwemmers(sters)
die aan deze „topwedstrijden" mee
mochten doen, slaagden er maar liefst
5 in zich bij de eerste l O te plaatsen.
De nog zeer jeugdige Rudi Heeroma
slaagde er zelfs in een limiet voor de
Nederlandse Kampioenschappen te
behalen en wel op de 100 m.
schoolslag.

De uitslagen zijn als volgt:
100 m. schoolslag j.o. 10: Rudi
Heeroma Ie in 1.39.3; 100 m. vrije
slag m.o. 12: Tonja v.d. Heuvel Ie in
1.12.3; 100 m. rugslag j.o. 12:
Fernando Heeroma 3e in 1.31.9; 100
m. vrije slag m.o. 10: Annettc ter
Heyden 4e in 1.24.4; 100 m.
schoolslag j.o. 12: Roy Warmerdam 4e
in 1.43.0.

Alle deelnemers wisten bovendien hun
tijden aanzienlijk te verbeteren,
waardoor men met veel vertrouwen de
wedstrijden om het Kringkampioen-
schap van Noord-Holland tegemoet
ziet.

Lions in moeilijkheden
tegen Exercitia
ZANDVOORT - In een door irritaties
gekenmerkte wedstrijd heeft Lions
slechts moeizaam twee punten uit
IJmuiden mee naar huis kunnen
nemen. De leeuwen beginnen naar-
mate het seizoen ongehinderd vordert
en de wedstrijden toch wel worden
gewonnen, eerder overhoop te liggen
met zichzelf en de scheidsrechter dan
met de tegenstanders. Het resulteerde
tegen middenmoter Exercitia in een
aantal technische fouten en leidde tot
een gedecimeerd Lions-team. Zowel
de uit vorm zijnde Pim Schön als Lex
Kroder en Frans Stiphout moesten
voortijdig het strijdperk verlaten.
Zowel Lex als Frans hadden inmiddels
wel 23, respectievelijk 32 punten
verzameld. Exercitia Took door het
gerammel inde Lions-gelederen echter
welhaar kans en in de 17e minuut
bedroeg de voorsprong nog slechts
twee punten. Drie voltreffers van

'Maarten Paap op een rij brachten
Lions weer op de veilige marge.
Eindstand 79-89 in het voordeel van
Lions.

ZONDAG TOERNOOI
Aanstaande zondag begint het grote
Lions-toernooi in de Pellikaanhal. Het
eerste dames-teams zit in een poule
met H. Guardians, White Stars 2 en
Akrides 2. Aanvang 14.00 uur en
einde circa 16.30 uur. Het eerste
heren-team ontmoet een attractieve
en zware verzameling tegenstanders:
Lisse, B. V. Haarlem, Komby, Ariola
en nummer twee van de 2e divisie
Hoofddoro. De eerste duels Lisse-
Lions en Haarlem-Komby om 16.30
uur^ einde van de heren-wedstrijden
om 20.30 uur. De toegang tot de
Pellikaanhal is gratis gedurende alle
wedstrijden.

Tragisch duo

Paul & André
in Centrum UI
Heemstede - De jongerensocictcit
De Sneeuwbal presenteert in Ccn-
trum 111 aan de Hcrenwcg 111 in
Heemstede het Tragische Duo Paul
& Andre aanstaande zaterdag. Dit
duo uit Groningen trad onder meer
op bij verschillende popmanifestat-
ties. De voorstellhig begint om 21.00
uur. Leden betalen ƒ 3,50.

Carina Boon (TZB)
in turnfinale
ZANDVOORT - Tot de halve finale
van de Noordhollandse Kampioen-
schappen turnen voor meisjes tot en
met 15 jaar, die zondag in Castricum
werd gehouden door de N.K.G.B.,
waren twee meisjes va n de gymnas-
tiekvcreniging T.Z.B, doorgedrongen,
de zusjes Carina en Ria Boon.
Carina werd eerste met 31,80 punt,
een ruime voorsprong op nummer 2,
en 3, Anja Niesten en Tineke de
Hcyer, beide van S.S.S., resp. met
30,55 en 29,90 punt. Ria Boon kwam
met 27,05 punt net iets te kort voor
plaatsing in de finale. Carina Boon zal
deelnemen aan de finale, die op
zondag 19 maart in Haarlem zal
worden gehouden.

Verzwakt Zandvoort '75
verliest op eigen veld

. . . Kort voor het einde bleef de
ZANDVOORT - Gehandicapt door de afwezigheid van een viertal Zandvoortse achterhoede, kennelijk
kernspelers moest Zandvoort '75 aantreden tegen het sterke denkend aan buitenspel, staan, waar-
Stormvogels, dat de Zandvoortse ploeg in de loop van de tweede van Tom Vrijthof goed gebruik
helft naar een nederlaag kon spelen.

Slormvogels, dat direct al de aan-
wijzingcn van haar trainer om met
snelle aanvallen de Zandvoorters op do
knieën te krijgen, opvolgde, vond in de
Zandvoortse ploeg een tegenstander,
die niet van wijken wist. Aanval op
aanval werd ingezet, maar telkens was
er een Zandvoorts been, dat op het
juiste moment ingreep.
Na een kwartier ging Zandvoort '75
iets terugdoen, maar jammer genoeg
verzuimde de scheidsrechter tweemaal
de voordeelregels toe te passen. De
talrijke corners op de Zandvoortse
veste, bij rust waren dat er al elf,
werden door doelman Joop Koops
prim a onderschept. De IJmuidenaren
gingen naarmate de eerste helft
vorderde nerveuzer spelen, en diverse
kansen gingen verloren. Aanvoerder
Joop Paap kwam nog dicht bij een
treffer, toen de scheidsrechter wel de
voordeclregel toepaste, maar zijn
harde inzet werd gestopt. Ruslstand:
0-0.
Begrijpelijk ging Zandvoort '75 in de
tweede helft de/.e stand verdedigen en
kreeg Stormvogels weer gelegenheid
om zw aar in de aanval te gaan. Na 20
minuten volgde een corner, die ook nu

weer voortreffelijk genomen werd. De
bal ging deze keer over Koops heen en
Ruud Krijgsman zag geen ander
mogelijkheid dan het leer over de lat te
stompen. Martin Langbroek gaf uit de
strafschop Joop Koops geen enkele
kans. Zandvoort '75 bleek hierdoor
niet aangeslagen en kwam enkele
malen gevaarlijk voor liet Umuider
doel. Een kopbal van Dirk Koper had
zeker een beter lot verdiend.

maakte om zijn ploeg op 2-0 te zetten.
Raymond Keuningzagnogkansdebal
hard in de uiterste hoek te schieten,
maar de Stormvogels-goalie was ook
juist ter plaatse. Een toch wel
spannende strijd, die door een 150
kijkers werd gadegeslagen, toch wel
spannende strijd, die door een 150
kijkers werd gadegeslagen.
De competitie slan d ziet er nu als volgt
uil:
Stormvogels20,16,2,2,34,78-12
V.V.R.A.20,15,4,1,34,61-13
K.I.C.19,9,5,5,23,53-25
Zandvoort '75 20,9,5,5,23,46-35

Allan Taylor in Folkklub De leerling
HAAKU-.M - Donderdag ') maan
a..v. spccll Allan Taylor in l-'olkklub
..De leerling". Kleine Ibu ts t raa l 58.
lx /uilen maar weinig liefhebbers van
folk zijn die niet één of ander l iedje
van Al lan Taylor kennen - Mary
Travers (van l'eter. l 'anl en Maryj .
l;ranc(iise llardy, Alcx Campbell,
llirbara Dickson. The Dransficlds,
Urian (Jolbey en Uieiula Woolton /.ijn
slechts een paar namen van art iesten,
die / i jn l iedjes op do plaat hebben
opgenomen, terwi j l vele andere
•"Hosten /.c in hun repertoire hebben

opgenomen
Tncli bestond Allan's repertoire, toen
hij in 1966 begon als „Hoor singer" in
/.ijn geboorteplaats Brighton. hoofil-
/akelijk uit AnicrikaansefolMhocwel
hij toen al af en toe samen met Miles
VVootton liedjes schreef). Later /on hij
aangetrokken worden door Knjelse
tradi t ionele mu/.iek en ook dit werd
een onderdeel van /. 'noptrcdcti
Al lan trecilt mi weer alleen op en /.ingt
en speelt beter dan ooit tevoren met
con indrukwekkende combinatie van
prachd'nc liedjes.
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economisch-
administratieve banen

Voor kinderen die zitten op de
lagere school en tot en met de
vierde klas van het aansluitend
voortgezet onderwijs (de leer-
plicht van 10 jaar volledig
dagonderwijs) behoeft geen
schoolgeld te worden betaald.
Voor anderen wordt wel school-
geld geheven op basis van de
draagkracht van de ouders.

Het minimum aan schoolgeld is ge-
steld op ƒ 54 per jaar per kind. Het
maximum ligt op ƒ500 per kind per
jaar. Wie aan loon- en inkomstenbe-
ïasting over het voorgaande kalender-
jaar minder dan ƒ 1200 behoefde te
betalen, is in het algemeen vrijgesteld
van schoolgeld.

Mochten meer kinderen uit één ge-
zin op school zijn, dan kunnen de
ouders in bepaalde gevallen reductie
krijgen. Bij de schoolleiding zijn for-
mulieren verkrijgbaar waarop deze
vermindering van het schoolgeld kan
worden aangevraagd.

Tedere zichzelf respecterende
school wordt tegenwoordig aan-
geduid met een reeks letters
(liefst in hoofdletters geschre-
ven) die moeten aangeven wat
voor onderwijs er gegeven
wordt. Voor niet-ingewijden
vaak een onbegrijpelijke combi-
natie van bijkans-onuitspreek-
bare klanken. Een willekeurige
greep: MAVO, LAVO, VWO,
ITO, HEAO, LEAO en MEAO.

MEAO staat voor middelbaar eco-
nomisch en administratief onderwijs.
Het is een van de gevolgen van de
doorvoering van de Mammoetwet
(1968), een wet die onlosmakelijk ver-
bonden is gebleven met de naam van
de vroegere minister van onderwijs Jo
Cals.

MEAO is een vorm van beroepsvoor-
bereidend onderwijs; de leerlingen
ontvangen een algemene oriëntatie op
administratieve, commerciële en be-
stuurlijke banen. Aan een dergelijke
opleiding hadden bedrijfsleven en
overheid een duidelijke behoefte.

De cursus van het MEAO omvat
drie jaar. In het eerste jaar krijgen alle
leerlingen in grote lijnen hetzelfde on-
derwijs, daarna kan men kiezen uit
verschillende richtingen. Zo onder-
scheidt men o.a. de administratieve
richting, de commerciële, de bestüur-
lijke en de secretariële.

Het MEAO is voor velen een emdop-

leiding. Na deze school zoeken velen
een betrekking. Anderen maken ge-
bruik van de mogelijkheid om over te
stappen naar een van de vormen van
hoger beroepsonderwijs. Wie het ME-
AO-diploma óp zak heeft kan (afhan-
kelijk van het vakkenpakket) naar het
HEAO (hoger economisch en adminis-
tratief onderwijs), bestuursacademie,
lerarenopleiding, pedagogische acade-
mie, sociale academie en bv. de hogere
hotelschool (m Den Haag). Vanzelf-
sprekend staat er ook een aantal cur-
sussen open voor bezitters van het
MBAO-diploma, zoals o.a. SPD boek-
houden,-cursus voor commies en con-
troleur bij de rijksbelastingen, oplei-
ding gerechtssecretaris bij het kan-
tongerecht, opleiding marketing di-
plorna's.

De MEAO-scholen stellen wel enke-
le toelatingsvoorwaarden Algemeen

• toelaatbaar zijn degenen die het MA-
VO-4 diploma bezitten. Wie in zijn
MAVO-3 diploma de vakken Neder-
lands, een moderne taal en handels-
kennis of wiskunde, of een tweede
moderne taal heeft, kan ook naar het
MEAO. Op bepaalde voorwaarden
(aantal vakken op C-niveau) worden
ook leerlingen toegelaten die het lager
beroepsonderwijs (LBO) achter de rug
hebben. Wie het bewijs van bevorde-
ring bezit van 3e klasse HAVO naar de
4e klasse, of 3e klasse atheneum naar
de 4e wordt ook toegelaten. Kandida-
ten die het diploma HAVO op zak
hebben (met handelswetenschappen
in het eindpakket), kunnen terecht in
de tweede klasse van het MEAO.

Mocht het kiezen van een opleiding
zoveel problemen geven dat men er
samen met schoolleiding en decaan
niet uitkomt, dan kunnen de bureaus
voor school- en beroepskeuze behulp-
zaam zijn. Het gewestelijk arbeidsbu-
reau in Amsterdam heeft een afdeling
beroepskeuzevoorlichting, aan het
Singel, waar men terecht kan. Het
gewestelijk arbeidsbureau in Haarlem
kent een afdeling beroepskeuzevoor-
lichting aan de Kleine Houtweg. In
Hoofddorp aan de Parklaan verstrekt
het gewestelijk arbeidsbureau ook de
gewenst informatie. In Amstelveen is
er de Stichting voor school- en be-
roepskeuze in Noord-Holland, aan de
Bevelandslaan Dezelfde stichting zit
ook in Aalsmeer aan de Dorpsstraat

Bureau voor
schoolkeuze
en in Beverwijk aan het Moensplein.
Het gewestelijk arbeidsbureau in Be-
verwijk is gevestigd aan Wijckermo-
len. De Stichting voor school- en be-
roepskeuze in Noord-Holland is tevens
gevestigd in Heemstede aan de Zand-
voortselaan en in Velsen in gebouw
„De Beurs" aan Plein 1945.

de afd. school- en beroepskeuzepsy-
chologie van de regionale schoolad-
viesdienst aan Groot Heiligland. In de
hoofdstad kan men o.a. terecht bij het
instituut voor sociale- en bedrijfspsy-
cologie aan de Keizersgracht, de Dr J.
Wateringstichting voor school- en be-
roepskeuze aan de Roemer Visscher-
straat, het Ned. instituut voor studie-
en beroepskeuzebegeleiding aan de
Nassaukade en de Prof. dr Ph. J. Iden-
burgstichting voor schooldi/ferentia-
tie- en beroepskeuze-adviezen aan
Droogbak.

Voor ouders die
moeilijkheden hebben
met de schoolopleiding
van hun zoon, kon dit
wel eens belangrijk zijn.

Alle kinderen vanuit het gezin naar school laten
gaan is een ideaal, dat niet altijd te verwezenlijken
blijkt. Ons internaat is er juist op gericht om dan
een alternatief te bieden. Wij stellen ons immers
tot doel jongens te begeleiden in hun studie van

gymnasium - atheneum • havo - mavo

In ons internaat is plaats voor 60 leerlingen Zij zijn
naar leeftijd en klas onderverdeeld in groepen, die
toch ook weer niet helemaal op zichzelf staan.
Naast een serieuze begeleiding van de studie,
besteden we heel wat aandacht aan kulturele.
sociale en godsdienstige vorming, terwijl ook de
leefbaarheid onze volle aandacht heeft. Als u het
de moeite waard vindt om wat meer inlichtingen te
vragen kunt u die bij de rector krijgen. Het adres is:

Internaat 'Beresteyn'
Leidseweg 191, VOORSCHOTEN.
Telefoon 01717-23 41.

AANMELDING
BEROEPSOPLEIDINGEN

DAGLESSEN . Aanv. sept. Prosp. op aanvr.

SECRETARESSE
• DIRECTIE-SECR. vóoropl. Athon., HAVO5.
• BUREAU-SECR., vóóropl. MAVO4jr., HAVO4jr.

RECEPTIONISTE
• Vóóropl. MAVO4jr..HAVO4jr.

Verklaring van het Minist. O. & W. van 29-5-76:
„Pont diploma's genieten maatschappelijke erkenning."

Inlicht, en inschr. ma. t/rn do. 10.00-15.00 en 19.00-20.00 uur.

Inst

Prosp. op aanvraag.
Stolbergstroat 10

' (einde Tompeliers3tr.l,
Haarlem, Tel. 32 18 96.

Verder is er in Haarlem nog het Ned.
instituut voor studie- en beroepskeu-
zebegeleiding aan de Leidsevaart en

STICHTING R.K. ONDERWIJS
Tedeing van Berkhoutlaan 20

Aerdenhout. tel. ?40508

*iüNIUS BASISSCHOOL
JOZEF KLEUTERSCHOOL
PEUTERSPEELPLAATS
,OE BOSKABOUTERS"

. . . . Extra lp voor kinderen met leermoeilijkheden

. . . . kleine issen

. . . . rust/g ioewng

. . . . moge/. ..- .». waronjven.

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe leerlingen.
voor de Antoniusschool de heer W. de Jong, tel. 240508.
voor de Kleuterschool mevr. Scheper-de Bruin, tel. 243922.
voor de Peuterspeelzaal mevr. Sinke-Sanderse, tel. 240980.

Katholiek Middelbaar Beroepsonderw|s
te Amsterdam

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Na het behalen van een diploma lager beroepsonderwijs met minimaal 2 examenvakken op
C-niveau of diploma 3- of 4-jange MAVO kunnen meisjes en jongens onderstaande opleidingen
volgen bij:

MHNO: KATHOLIEKE NIJVERHEIDSSCHOOL GAASTERLAND
Gaastertandstraat 5 (bij het R A.I.-gebouw) - Tel 44 46 49.
Bereikbaar met openbaar vervoer G.V.B. 4, 8,15,25, CN.29.
Spreekuur* donderdag 10 00*12.00 uuren na telefonische af spraak.

• MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDING CIVIELE DIENST
3-jangc opleiding voor een funktie in groothuishouding.

• INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING (l NT AS)
2-jange opleiding ter onéntenng m de scktor gezondheidszorg of welzijnszorg.

• KINDER-EN JEUGDVERZORGING
3-jange opleiding voor een funktie m begeleiding van kinderen van O tot 16 jaar in
diverse gemeenschappen.

• KOSTUUMN'AAIEN
2-jarige opleiding voor een funk tie in de tsxiiels sektor.

• VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONDERWIJS
3-jange theoretische opleiding (diploma is gelijkwaardig aan dat van HAVO).
Met dit diploma ben je toelaatbaar bij vele opleidingen in het hoger beroeps-
ondorwns.

• VORMINGSKLAS:
1 jarige, meer praktische opleiding voor leerlingen met een MAVO-4 diploma, die
zich nogwillen oriënteren mstudie-enwerkmogelijkhedcn.

RSSPO: KATHOLIEKE SCHOOL VOOR MIDDELBAAR SOCIAAL
PEDAGOGISCH ONDERWIJS

Van Eeghenstraat 96 (hoofdgebouw/korrespondentie-adresl - Tel. 73 18 12.
Frans Halsstraat 14 (school/dependance) • Tel. 72 37 94.
Spreekuur, na telefonische afspraak

• OPLEIDING GEZINSVERZORGING
2-jange dagopleiding, voor het beroep van eezmsverzorglstler
Men kan werkzaam zijn in een instelling voor gezinsverzorging

• OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE
2-|angodagopleiding voor het beroep vanbojaardenverzorgei.ue.
Men kan werkzaam zijn m bejaardenoorden, verpleeg- en verzorgingstehuizen en
open bejaardenwsrk in oen instelling voor gezinsverzorging.

Als voorbereiding op de nieuwe stnjktuur in de toekomst hebbon beide scholen een
samenwerkingsverband opgezet
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN
Inlichtingen en prospektus over inhoud en duur van de opleidingen, alsmede inschrijving,
zowel voor jongens als meisjes, tijdens de spreekuren of na telefonische afspraak met de
direktie van de scholen

MIDDELBARE SCHOOL VOOR
SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN
Verspronckweg 150 — Haarlem. Tel. 023-261496.

OPLEIDING TOT SCHEEPS-
WERKÏUIGKUNDIGE

Na hel behalen van het slaatsdiploma (V D ) kan men gaan varen als officier te koopvaardij
in de (unktie van werktuigkundige Ook aan de wal zijn vele lunklies mogelijk op M T S -
niveau Hel diploma geelt loelatmg tol hel Hoger Beroeps Onderwijs.
TOELATINGSEISEN:
diploma L T S C-niveau, M A V O - 3 met WISKUNDE. M A V O -4 of een gelijkwaardige
opleiding
Opleidingsduur 3 jaar

OPENBARE LESSEN OP VRIJDAG 17 MAART VAN 19.00-21.00 UUR
Aanmelding en inlichtingen bij de directie.

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL
VOOR RADIOTECHNIEK
EN ELEKTRONIKA
Kleine Houtweg 31 - Haarlem
Tel. 023-323891.
Opleiding tot:

— Geluidstechnicus
— Radiotechnicus
— Tetevisietechnicus
— Meet- err Regeltechnicus
— Computertechnicus
— Hoger Elektrontcus

Toelatingseisen:
Voorbereidend jaar: mavo of gelijkwaardig.
Eerste studiejaar: Havo.
Prospectus op aanvraag
Spreekuur:
woensdagmiddag van 2-4 uur
en volgens afspraak.

Inschrijving
leerlingen

Gerardus Majellaschool
voor L.E.A.O.

Lager economisch en
administratief onderwijs

Diepenbrockstraat 4, Haarlem-Oost
Tel 023-333127

Direkteur- G A. W. Ahlers

Spreekuren maahdag van 1400-1600 uur,
of na telefonische afspraak

Duur van de cursus 4 |aar

Mogelijkheid tot verdere studie na het behalen
van het L E A O.-diploma aan scholen voor

Middelbaar Beroeps Onderwijs o a M E.A O ,
M.M S., Midd Sociaal Pedagogische Opleiding

M H N O., l N.T.A S -(voormalig l N A.S )
opleiding e d -

Opleiding voor functies op kantoor of in winkel,
Politieschool.

Aanmelding van nieuwe leerlingen telefonisch of
schriftelijk voor 1 mei 1978

„P.C.N.S." (Prot. Chr. Nijverhesdsschool)
Tetterodestraat 109 - Haarlem
Telefoon 023 - 261555/263685
Directeur: J. W. Wellema
Spreekuur: maandag 14.00—15.30 uur

19.00-21.00 uur

OPLEIDINGEN IN HET M.B.O.
(voor jongens en meisjes)
Toelatingseisen: diploma LBO, diploma MAVO III of IV, overgang.HAVO III naar IV

- MBO - KN (mode en textiel)
Algemeen:
Deze opleiding geeft een voorbereiding op het uitoefenen van functies in confectiebe-
drijven, ateliers en zaken die met mode en kleding te maken hebben.
Duur:
2 jaar, met in het 2e jaar één maand praktijk.

- MBO - KV/J V (klnder- en Jeugdverzorging)
Algemeen:
Deze opleiding is gericht op het werken met en het begeleiden van kinderen van O tot
16 jaar, individueel en in groepsverband.
Duur:
3 jaar, waarin één jaar stage, verdeeld over het 2e en 3e jaar.

- MBO - CD (civiele dienst)
Algemeen:
Deze opleiding bereidt voor op kaderfuncties in de civiele sector van ziekenhuizen,
bejaardencentra, verzorgingsflats, e.d.
Duur:
3 jaar, met in het 2e jaar 32 weken stage.

- MBO - S (schakelopleldlng)
Algemeen:
Deze opleiding is gericht op de oriëntatie in de gezondheidssector en de welzijnssec-
tor.
Duur:
2 jaar, met in het 2e jaar 2 dagen per week praktijk!

- VORMINQSKLAS (medisch, creatief of algemeen)
Algemeen:
Alleen voor bezitters van een MAVO IV-diploma of overgang HAVO III naar IV, die een
jaar moeten overbruggen of nog geen beroepskeuze hebben gemaakt. Tijdens dit
praktisch /theoretisch jaar ligt, afhankelijk van de gekozen differentiatie, de nadruk op
de medische of de creatieve vakken.
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„De mensen zijn zo
ambitieus geworden"

In de bijna twaalf jaar van haar bestaan heef t <ie School voor de
Journalistiek hard voor erkenning moeten vechten. Het in
Utrecht gevestigde opleidingsinstituut werd aanvankelijk door
In de praktijk „doorknede" vakjongens argwanend en soms zelfs
minachtend bekeken. Het credo „de praktijk is de beste leer-
meester" ligt nu eenmaal op je lippen als je zelf bij wijze van
spreken als, bezorger van een groot landelijk ochtendblad bent
begonnen.
Toch wordt de SvdJ (afkorting voor
de school-red.) de laatste jaren
steeds meer erkend als een voor de
media waardevol doorgangshuis van
middelbare school naar beroeps-
praktijk. Oorzaak nummer één is
natuurlijk de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.. In de '
loop der jaren heeft de School behal-
ve met de buitenwacht ook met zich-
zelf moeten vechten, en dat ging
nogal eens ten koste van het leerpro-
ces. De democratische structuur en
de onwennigheid daarmee zorgden
ervoor dat sensltivity-tralningen en
Sociale Academietoestanden welig
tierden.

Momenteel heeft de School zich ge-
stabiliseerd. De democratie is geble-
ven, de vrijblijvendheid aanmerke-
Hjk verminderd. Globaal hebben de
leerlingen de keus tussen twee soor-
ten aanbod. Enerzijds het „Vrije aan-
bod", waarbij ze volledig naar eigen
keuze hun lesprogramma kunnen in-
richten, en anderzijds het „gecom-
bineerde aanbod", een mogelijkheid
waarbij de vakken speciaal op elkaar
aansluiten.

Die verandering is aan de beroeps-
praktijk niet onopgemerkt voorbi]-
gegaan. Steeds meer wordt zij gecon-
fronteerd met goed onderlegde sta-
glères van de School, die behalve
(soms) een brokje hooghartigheid en
brutaliteit ook kennis van zaken
meebrengen.

Stiefkindje
Is de kwaliteit van het onderwijs
flink vooruitgegaan, de interne orga-
nisatiestructuur blijft min of meer
een stiefkindje. Het hoogste besluit-
vormende orgaan is de Algemene
Schoolvergadering (ASV) en deze
blijft zich ontpoppen als een tame-

School voor
Journalistiek
vecht voor
erkenning

lijk log bestuurlijk orgaan, dat
maandenlang delibereert over be-
noemings- en ontslagprocedures en
dan ten einde raad maar een sub-
commissle benoemt die het moet ult-
zoeken.

Andere problemen voor deze HBO-
mstelling zijn de huisvesting en de
toelatingsprocedures voor nieuwe
leerlingen. Al jarenlang is een bouw-
commissie bezig het oude en gebrek-
kige pand aan de Palmstraat te ver-
ruilen voor een groter en aangepas-
ter geheel. Het schijnt momenteel zo
te zijn dat de SvdJ-ers pogingen in
het werk stellen een voormalig
klooster in Culemborg te claimen. Of
het ministerie de benodigde gelden
verstrekt blijft vooralsnog de vraag.

Verder komen er elk jaar meer nieu-
we aanmeldingen voor de School
voor de Journalistiek. De vraag loopt
al tegen de duizend zielen, het aan-
bod bestaat uit slechts 130 onder-
wijsplaatsen. De School hanteert het
meest eerlijke toelatii gssysteem, de
loting, waarbij dan nog-voor mensen
met beroepservaring en eerdere ver-
geefse aanmeldingen de mogelijk-
heid bestaat in sommige gevallen

Vereniging tot Stichting en .Instandhouding van Christelijke
Scholen te Aerdenhout-Bentveld

een kleine school - een fijne school

TYO H. VAN EEGHEN SCHOOL
Van Lennepweg 2 - Aerdenhout - telefoon 023-242981.

BASIS- EN KLEUTERSCHOOL voor Prot. Chr. Onderwijs
— grote ruimte voor handenarbeid en een geweldig spccltcrrcin
— extra hulp voor kinderen met leermoeilijkheden
— kinderen Kunnen tussen de middag overblijven

INLICHTINGEN EN AANMELDING van leerlingen bfo het hoofd van de
basisschool, de heer Kuipers of bij het hoofd van de kleuterschool, me].
Fluim.

Hogere Technische School
Op zaterdag 11 maart a.s. houdt de H.T.S. te Haarlem

haar traditionele

OPEN DAG
Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.

Zij, die met ingang van de nieuwe cursus student van deze
H.T.S. willen worden kunnen zich nu aanmelden

Aanmeldingskaarten en prospect! worden verzonden op
telefonisch verzoek, tel. 023-326440.

De H.T.S. kent ook vele meisjesstudenten.

De directie houdt spreekuur elke dinsdag- en woensdagmiddag
steeds van 14.00-16.00 uur.

automatisch toegelaten te kunnen
vorden. De roep om uitbreiding van
net SvdJ-bestand mag gezien de al
eerder gememoreerde positievere
houding van er. de ruimere mogelij k-
heden m de beroepspraktijk terecht
genoemd worden.

Want wat is die beroepspraktijk?
Journalisten zijn geen mannetjes
i-net regenjassen en blocnotes meer.
rtie met gevaarlijke bijbedoelingen
als muskieten om de rechtszaal zoe-
men. En naast de krant is er een
duidelijk groeiende vraag naar ande-
re banen in de media. Public relati-
ons, gemeentevoorlichting, radio en
t.v. (zowel lokaal als in Hilversum).
Wetenschapsjournalistiek begint
zich te roeren als een wat breder
toegankelijk vakterrëln

Gekooid
De School staat klaar om zijn vleu-
gels uit te slaan, maar is nog steeds
gekooid. Intussen wordt er wel hard
gewerkt. Overal door het gebouw
ratelen de typemachines. In de t.v.-
studio monteren enkele leerlingen
aan een intern programma over een
docent, die directeur van de VARA-
radio wil worden. En wie de koffieka-
mer van enkele jaren geleden kent,
de broedplaats van het werkschuwe
tuig (waarvan een ex-docent ooit op-
merkte dat gemiddeld 2/3 van de
leerlingen er de dag doorbracht),
moet zich verbazen.

Er zit bijna niemand. In een
hoekje telt Jannie, die al acht
jaar de koffie en de versnape-
ringen verzorgt, haar winst
voor vandaag. Voor haar is de
lol er af. „Ik ga hier weg", zegt
ze hoofdschuddend, „de sfeer is
mij te onpersoonlijk geworden.
Weet je wat het is? De mensen
hier zijn allemaal zo ambitieus
geworden..."
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I.V.O.-M.A.V.O.-school „'t Heuveltje"
Boekenroodeweg 5 - Aerdenhout

(bij station Heemstede-Aerdenhout)
Tel.: 023 - 246246

INSCHRIJVING VAN LEERLINfiEN
Voor hel brugjaar van de cursus 1978/1979 bij de wnd directeur ol bij de schooldecaan op
zaterdag 18 maart van 10 -12 uur
maandag 20 maart van 1 6 - 1 7 uur
woensdag 22 maart van 16-17 uur of na telefonische afspraak.
Aanmeldingsformulieren worden op aanvraag toegezonden De l V O -M A V O -school leidt op voor de
diploma's M.A.V.O. 3 en M.A V.O. 4.

De I.V.O.-school stelt zich ten doel, de leerlingen een zo breed mogelijke ontwikkeling te geven, waarbij,
het mogelijk is, rekening te houden met de aard, de aanleg en het tempo van de leerlingen, aan de
expressievakken wordt grote waarde gehecht.

Er wordt gewerkt met een proevenstelsel Een proel is te beschouwen als een tentamen. Voor elk jaar
staat er een bepaald aantal proeven op het programma Heeft een leerling alle proeven van de verplichte
grondslag afgelegd, dan wordt verde gewerkt aan de vakken van het eindexamenpakket.

HET IS EEN SCHOOL ZONDER ZITTEN BLIJVEN.
De leerling werkt aan de opdrachten die tot een proef behoren Zodra aan alle opdrachten is voldaan, kan
de proef, ongeacht de tijd van het jaar, worden afgelegd Daarna kan de leerling direct aan de hogere proef
beginnen.

Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk

Wnd. directeur: P. R Blom
Schooldecaan Me| G. S Tan

ZAKENMAN
WORDEN?

EEN EIGEN
ONDERNEMING?
EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE
IN HANDEL OF
DIENSTVERLENING?

ONDERNEMERSCOLLEGE
AMSTERDAM

JAN TOOROPSTRAAT 15 - TEL 1585 13-156097

H K Schoo'. voor lager- en middelbaar commercieel onderwijs

Algemene Technische
School Haarlem

Verspronckweg 150, Haarlem, telefoon 023-261496.
AANMELDING VOOR:
Cursus voor het VMTO-diploma
1-jarige opleiding voor het dipfoma op C-niveau. Dit diploma geeft
toelating tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
Toelatingseisen: LTS-diploma B-niveau.

Cursus voor de Consumptieve
Technieken
Opleidingen op A-, B- en C-niveau met aansluitings-
mogelijkheden op de Middelbare Horeca School en
de opleiding in het kader van het leerlingstelsel
met afdelingen voor:
Kok-kelner / Brood-banketbakken / Banketbakken.
Aanmelding kan geschieden voor alle leerjaren.
Aan de school zijn tevens opleidingen verbonden voor:
elektrotechniek, motorvoertuigentechniek,
mechanische techniek
metafd. voor Mechanische techn., Fijnmechanische techn. en
Constructie Bankwerken (lassen).
Bouwtechniek
met de afd. voor Timmeren, Meubelmaken, Schilderen (afwerkings-
techn. en Metselen).
Alle opleidingen op A-, B- en C-niveau (technisch en theoretisch).
Voor alle bovenstaande opleidingen worden in het kader van het
leerlingstelsel vervolg-cursussen georganiseerd.

[ Openbare lessen op vrijdag 17 maart van 19.00-21.00 uur. |

Aanmelding en inlichtingen bij de directie.

't KENNEMER
kennemer
se IM len
aemeensctiap

ADRIAAN STOOPPLEIN 7, OVERVEEN
(naast Stoop's bad)
Tel. 023-256766

NEUTRAAL BIJZONDER ONDERWIJS

HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM
De KENNEMER SCHOLENGEMEENSCHAP telt
ongeveer 820 leerlingen.

Vooral in de brugklas wordt, met het oog op de
voortzetting van de studie erna, veel aandacht besteed
aan de begeleiding van de leerlingen.

INSCHRIJVING
CURSUS 1978-1979

maandag t/m vrijdag van 08.00-16.00 uur, na
telefonische afspraak, en wel vóór 22 maart a.s.
(inschrijving na deze datum maakt kans op plaatsing
geringer).

Tevens kan aanmelding plaatsvinden voor 4 HAVO •
(voor bezitters van mavo-diploma).

Onderwijsinstituut Van de Velde
Briandlaan3—5
dependance: Engelandlaan267
Haarlem
Tel. 023-336868

Inschrijving geopend aanvang september

Dagcursussen
RECEPTIONISTE-INFORMATRICE
AFDELINGSSECRETARESSE
PRIVÉSECRETARESSE
STENOTYPISTE
BEDRIJFSTYPISTE

Avondcursussen:
steno, typen, talen, boekhouden, receptioniste; secretaresse.

stenotypiste. middenstand, mba,

Edelmetaalbewerken
Goud- en zilversmeden,
edelsteenkunde, stijlleer
en versieringstechnieken

Aan de
Ir. W. Maas Geesteranusschool
Postjesweg 1 -Amsterdam-Tel. 18 12 25

Inschrijving
Leerlingen met een diploma MAVO of HAVO of enkele jaren
daarvan, kunnen na overleg in hogere klassen worden geplaatst.
Na 6 klassen lagere school is plaatsing in de brugklas mogelijk.
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Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen
Alle Zandvoortse basisscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst

NOORD

Openbaar onderwijs
Aïbert Plesmanschool
A. J. v. d. M ooienstraat 57
Wnd. hoofd: R. Kroeze
telefoon 3177, privé 5553

Kleuterschool
Josina van den Endenschool
Nic. Beetslaan 14
Hoofdleidster: mej. A. Kemp
telefoon 3762

Prot. Chr. Onderwijs
Beatrixschool
Dr. Jac. P. Thijsseweg 26
Hoofd: A. L. Moll
telefoon 4664

Kleuterschool
De Woelwaters
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27
Hoofdleidster: mej. M. 't Hooft
telefoon 5083

Openbaar Onderwijs
Mr. G. J. van Heuven
Goedhartschool
Flemingstraat 180
Hoofd: G. J. v. d. Laar
telefoon 4000, privé 6720

Kleuterschool
Hummeloord
Fahrenheitstraat 3
Hoofdleidster: mej. S. P. Beijer
telefoon 2094

Katholiek Onderwijs
Nicolaasschool
Celsiusstraat 61
Hoofd: mevr. M. v. d. Meulen-Heijink
telefoon 5601, privé 2264

Kleuterschool
't Zeepaardje
Linnaeustraat 4
Hoofdleidster: mej. E. J. M. Valk
telefoon 5093, privé 7067

Christelijke Mavo-school

Sophiaweg 10, telefoon 02507-4440
Directeur: J. R. Berkenbosch, telefoon 02507-4283
Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1978-1979 kan vanaf heden geschieden
dagelijks van 15.00-16.00 uuren dinsdag van 19.00-20.00 uur in het schoolgebouw.

Wim Gertenbachschbol
Openbare school voor Mavo
Zandvoortselaan 19a, telefoon 02507-3782
Directeur: W. K. Nijboer, telefoon 02507-4451
Aanmelding van nieuwe leerlingen: zaterdag, 18 maart 1978 van 10.00-12.00 uur;
maandag, 20 maart 1978 van 19.00-21.00 uur; woensdag, 22 maart 1978 van 14.00-16.00 uur
Verder is dagelijks aanmelding mogelijk na telefonische afspraak

ZUID

Openbaar Onderwijs

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
Hoofd: G. Loogman
telefoon 2862, privé 4268

Katholiek Onderwijs

Mariaschool
Prinsesseweg 20
Hoofd: J. B. Nelissen
telefoon 4258, privé 02502-7315

Prot. Chr. Onderwijs

Oranje Nassauschóol
Dr. C. A. Gerkestraat 12
Hoofd: L. K. de Vries
telefoon 4325, privé 5176

Kleuterschool

Hannie Schaftschool

Corn. Slegersstraat 11
Hoofdleidster: mevr. A. M. Simons-de Vries
telefoon 3708

Kleuterschool

St. Agatha

Lijsterstraat 6
Hoofdleidster: mevr. M. A. Bluijs-Snijders Blok
telefoon 3266, privé 6258

Kleuterschool

Klimop
Dr. de Visserstraat 2
Hoofdleidster: mevr. A. Bosma-Veenstra
telefoon privé 3721

Wilhelmina-kleuterschool
Lijsterstraat 3
Hoofdleidster: mevr. A. J. M. Drost-Bos
telefoon 4323

UMOND-M.T.S.
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlems gebied
ROOS EN BEEKLAAN 4 - SANTPOORT - TELEFOON 023-376821.

INSCHRIJVING
LEERLINGEN

AFDELINGEN:
BOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONIKA
PROCES en MILIEUTECHNIEK
WEG- en WATERBOUWKUNDE

TOELATINGSEISEN:
Diploma L.T.S. met tenminste 3 examenvakken op C-niveau
wiskunde, natuurkunde, Nederlands en/of een vreemde taal
Diploma 3-jange M.A.V.O. met voldoende voor wiskunde
Diploma 4-jange M.A.V.O.
Overgangsbewijs van 3e naar 4e klas H.A.V.O./V.W.O.

INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of af-
gehaald bij de administratie van de school. Het ingevulde
formulier moet zo spoedig mogelijk, maar beslist vóór 8 mei
a.s m het bezit zijn van de school, ook als men nog niet
het vereiste bewijs van toelating bezit.

Gemeentelijke School voor Visserij en

Scheepvaart

Havankade 56 • Mmuidon

OPEN DAG
zaterdag 11 maart a.s. van 9.30 tot 13.00 uur.

Belangstallendon voor het scheepvaartonderwijs zijn van harte

welkoml

School- en Studieboeken
voor alle richtingen van onderwijs het gehele
jaar door in voorraad.

Door onze specialisatie kunnen wij een uitge-
breid service pakket bieden zowel voor individu-
ele als schoolleveranties.

Belangstellenden zullen wij hierover gaarne na-
der inlichten.

BOEKHANDEL H. DE VRIES
Studieboekcentrum yen Kennemer/and

„In de Poort"
Gedempte Oude Gracht 27
tel. 023-311440
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Binnenkort feestelijke opening
van onze showroom

l interieurbouw
& '\ de favaugeplein 31

4 zandvoort ,

showroom: passage 14
tel. 02507-4556

allltlllttIO keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING
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-Op verzoek zenden wij een folder en geven vrijblijvend advies, indien u dit wenstr

KERKSTRA4JT 22, ZANDVOORT.

f

en vleugje Franse lente. . .
juist binnen uit Parijs:

VOORJAARSJAPONNETJES
i

van lla Chaumière aux Tricots en Danielle

Anita Wouters.

gemeente
zandvoort

HERHAALDE OPROEP
| DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken
kunnen worden geplaatst twee

, TUINLIEDEN
voor de aanleg en het onderhoud van diverse groen-
vïorzieningen en het planten en verzorgen van bodem.

Het bezit van de diploma's aankomend en vakbekwaam
hovenier is vereist.
Het bezit van rijbewijs BE en/of C verdient aanbeveling.ïi
De aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van
12 maanden plaatsvinden, waarna - bij gebleken geschiktheid -
aanstelling in vaste dienst kan volgen.

.Salaris van f 1588,- tot / 2003,- per maand (groep III).
j Voor jongeren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen van f 993,-
I tot f 1469,- per maand, bij geschiktheid, is bevordering naar
l groep IV (salaris permaand van f 1633,- tot f 2129,-} mogelijk.

• Kindertoelage volgens gemeentelijke regeling en vakantie-
i toeslag is 8%.

Vergoeding voor dienstgebruik eigen fiets is f 96,- en voor
werkkleding f 144,- per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties,
diploma's, eventuele rijbewijzen en verrichte werkzaamheden,
binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan
de directeur van de dienst van publieke werken. Raadhuisplein 4
te Zandvoort.

V
Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

NETTE SCHILDERS

gevraagd voor het uitvoeren van eerste klas
binnen- en buitenschilderwerk.

Fa. Keur en Zoon
VERF - GLAS - SCHILDERWERKEN

Winkelverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 02507-5602.
Na 18.00 uur 02507-6089.

ATELIER VALK
VOOR:
glas In lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedalllons;
antiekreparatie;
goboortetogols;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Bij

ANCORU
VERLICHTING

weer een nieuwe koJIektie

THEEWAGENS en

VAN DE 5 MENSEN
ZIET ER ÉÉN SLECHT

U OOK

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.
Grote Krocht 20a, telefoon 4395.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

DE VROEGE VAKANTIEGANGERS
BOFFEN WEER, b.v in de maand april:

Gran Canaria: Hotel Beverly Park
8 dagen f" 695,-

15 dagen f 875,-
Torremolinos: Hotel Los Buenos Aires

8 dagen f 395,-
15 dagen f 475,-
Incl. gratis dagexcursie Granada

Algarva: Hotel Dom Sancho
8 dagen f 495,-

15 dagen f 695,-
Wacht niet te lang!!' Boek snel bij:

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7- Zandvoort

Te 1.02507 -29 74
De hele week geopend van 9.00 tot 17.30 u.

's Maandags na 1 3.00 uur.

Ais uw armen te kort
worden, hoogste tijd

voor een bril
BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAIM
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

Haltestraat 5 - Telefoon 2174.

wilkes
heef t't.

elektrisch

Verwen u eens met
een mooie

azalea
(eigen kweek)

Tevens een grote kol-
lektie groene en

bloeiende kamer-
planten.

Kom eens kijken in
onze kassen.

Kwekerij
De Notedop

Zandvoortselaan 183,
naaast inqanq

Boackaniorsnest.

Hoofddealer voor Haarlem
(uit voorraad leverbaar)

Wetsuits - Sealmarine • Camaro
Truien - Surfjacks - Shirts - Schoenen - Laarzen

Allroundzeil .................. 270,-
Brandïngzwaard ............... 65,-

ter bescherming
van uw wetsuit ...................... / "»"

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

ged. oude gracht 11b (to. de raaks) liaariem (023) 31 11 40

thorbockestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 78
~

Te koop:

PATAT ZAAK
in Zandvoort Noord.

Br. ond. nr. Z290 bur. v. d. blad.

Werkster
gevraagd, 3 ochtenden

per week.
Inlichtingen vanaf vrijdag

Lunchroom Berkhout
Kerkstraat 17, Zandvoort,

telefoon 02507-3273.

Boekenvak eiken
uivoering, 170 hoog,

80 breed, 25 diep

98,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751. < ,

Zandvoort. 'i

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Dubbele hang- en
Icgkasl, 170 hoog,
100 breed, 50 diep

149,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7757,

Zandvoort

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat S, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Drogistenj-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123

TE KOOP WEGENS
OVERCOMPLEET:

5 BANDEN voor land-
rover 88 f 150.-;

AQUARIUM 200x50x60
inh.600 1.12 mm glas-
dikte siliconen gelijmd

in frame m. plastic
lichtkap f 450,-.

Drv. tl-armoturon
65 Watt. f 10,-p.st.
Betonmolen f 50.-.
Telefoon 02507-5566.

RUIKHET VOORJAAR!!!
Haal 'n neus vol b|:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 2060

P.S Let op do nieuwe
zaden voor huis-, tuin- en
keukengebruik.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Nieuw!
21 soorten homeopati-
sche geneesmiddelen

o.a. togen slechte
adem, huldaandoenin-

gon, wormen.
FA. WEZENBEEK

Grote Krocht 28.
Zandvoort, tel 02507-5734

- ̂ ^ _^ - ^^- "••', ••,/'• !• -

' •' ' . ' . • • ' • • . , ' • >> '£*"*y "•? 'f •'•' A*r ••».%'-<*.;'

KERKMAN
leiejbon 02507-25M r ,f

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
zandvoort

Voor leden komen beschikbaar

1. de flatwoning FLEMINGSTRAAT80
bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming.
Huurprijs f 417,40 per maand.

2. de flatwoning KEESOMSTRAAT 131
bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs f 321,70 per maand.

3. de flatwoning KEESOMSTRAAT 249
bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs f 403,90 per maand.

4. de bejaardenflatwoning
LIJSTERSTRAAT 2-22
bestaande uit: woonkamer - 2 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs f 349,55 per maand.

Deze woning wordt toegewezen aan een gezin
waarvan één van de huwelijkspartners,
de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

De toewnzing van woningen en garages geschiedt op
het lidmaatschapsnummer van de vereniging. Het bestuur
verstrekt een bereidverklarmg. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort. De inschrijving dient schriftelijk
voor dinsdag 14 maart 1978 om 19 00 uur te
geschieden aan het kantoor van de vereniging
Thomsonstraat 1, onder vermelding van lidmaatschaps-
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 16 maart 1978 om 14.00 uur m net
gevelkastje aan het kantoor Thomsonstraat 1 worden
gepubliceerd.

('\

In onze Keurslagerij hebben wij plaats
vooreen

WINKELJUFFROUW en

PART-TIME DAMES

Keurslagerij Koning
Schoolstraat 3

Tel. 29 39, na 18.00 uur 37 90

W D Z - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2

Noord-Holland

PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN.
Geeft uw stem aan een

ZANDVOORTER(SE)
dus:

1 HERMAN MACHIELSEN
9 ANKIE JOUSTRA
12 BEN RUDENKO

W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2

BOUWENS SPAR VERSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

Vleeswaren vers van het mes

100 gram fijttC SmjWOTSt 0,98

Spar rookworst 1,13

Kalfsrollade 100 gram... l r «JU

Filet Americain 150 graml r

VERS VLEES
Malse runderlappen « «

magere varkenslappen. 3
Kilo verse kip b,Ho

500 gram bami of nasi.... l f 30

GROENTE ~ FRUIT
3 pond Golden fijne M f*Q

handappels lfuu

BOS bleekselderie 0,98

2 paprika's U,H8

250 gram champignons.. l ,U8

ZUIVEL

belegen kaas... HTf

Karnemelk nter... U f / U
Leeuwen -

margarine. 0,55

BROOD

Sneeuwster
5,15 voor

6 zachte
puntjes

Koffer Dixan
met gratis dweil
Krat 12 halve liters •=• rff|

Spar pils Ö,ÖU
Spar bad- ~ QQ

doucheschuinussnu.... l *Do

Washandje groot formaat. 0,75
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Onze showroom is één groot Icntcfeest. Met twee belangrijke
Volvo Voorjaarsprimetirs.ccn accessoires shovtjvakanlietips

over Zweden en proefritten in alle typen.
Kom naar onze Lcnteshow. Van 10 tot 20 maar
Black Beauty. Een prachtige Volvo 343 in speciae uitvoering

Diepzwarl koetswerk.een warmrood interieursportvelgen
met brede banden en vele extra's.
Blue Star. Een zeer exclusieve Volvo 244 DL. rtt koetswerk
lichtblauw metallic. Blauw pluche bekleding. Getint

glas rondom. En natuurlijk vele extra's. Net als d$ Black
Beauty is de Blue Star beperkt leverbaar.

Vanaf heden

De nieuwe Volvo Z42GT
in onze showroom.Zijlweg 242, Haarlem, tel. 326340

Showroom geopend van 9.00 -18.00 uur - Zaterdag van 10.00 -18.00 uur

L-CENTRUM

ITALIA!
Fantastische ttaliaanse meubelshow

ii
'Leve het kunstige Italiaanse meubelwerk. Leve de zon- zuidelijke voordeelprijzen.

^ Nu bü de Meubelhal een fantastische Italiaanse meubelshow. Hoe kan dat? Gewoon,
de lire staat laag, dat scheelt stukken. Een vervallen exportorder, dus extra laag ingekocht.

*Allemaal in uw voordeel. Honderden en soms duizenden guldens voordeel.
ExkJusieve kwaliteitsmeubelen. Bankstellen, salontafels, eethoeken en fauteuils.

> Antiek leer en zeer fraaie bloem dessins. Kom naar onze Italiaanse show. Alles uit voorraad leverbaar.

Barok bankstel, zeer riik bewerkt mei
T kunstzinnig gestoken ornamenten. Fijn geaderd notehoui.

Tres chic, door het bijzondere motief in de zware stoffen bekleding.
Van dit heerlijk komfbrtabele zitmeubel staan er zo'n 50 variaties te
bewonderen. 3-Zits en twee fauteuils, normaal 5.995,-
tijdensde Italiaanse show^

In deze serie zijn er ook
met minder snijwerk al
vanaf 1.995,-

tl,es

Lederen bankstel, zware kwaliteit en klassiek geaderd, in Italiaanse stijl.
Rondom bekleed en afgewerkt met koperen nagels. Notehout met een subtiele
nerfstruktuur. Ook van deze serie hebben we zo'n 30 stuks in voorraad.
Met bijpassende salontafels. Bankstel normaal 4000,- of meer,
tijdens onze Italiaanse show

*-,
2995.-.

Italiaanse stijl in optima forma
in onze fauteuil kollektie.
Eindeloos veel keuze. Maaralle
modellen met verfijnd hout-
snijwerk en lederen of stoffen
bekleding. Heerlijke zit.
V.a.,

Alles uit voorraad leverbaar!

Eet-«nsembles in puur barok stijl. Tientallen
Varianten. Stoelen met een opengewerkte rug.
/Bekleed met mohair of leder. Tafels met of
zonder uitschuifblad. Alles voor belachelijk
lage prijzen.
Notehouten tafels v.a.

Ovalen tafels v.a. 898,-.1

Stoelen v.a. per stuk.

Meubelhal Cruquius
023-281791

Geerlings Keukens
023-289874/289875

Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151

Dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur

Op maandag van 13.00 tot 17.00 uur. |
Vrijdagavond koopavond van

19.00-21.00 uur.
Gratis ruime parkeermogetijkheid

Renault dealer
occasions met

Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

TOURINGCARS?
BOVO BELLEN !
Modern materiaal,

17 t/m 54 pers.
bussen.

Concurrerende prijzen
BOVOTOURS

Roelof aren ds veen
Tel.01713-91 07

Te koop

Alfa Romeo
type Alfotta 1,8, km.si.

14.000, mot radio en
cassetterecorder,

sept. 1977.

Tel. 020-450030 of 471688

VOCALIN
-

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

rt poöclljuij
AIlCIMl

Schagchelslrant 27.
Haarlem, tel. 023-327019

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
weikeu nog nooit

gezien hebt. want dooi
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

t evens veel antieke
kasten, kistenen?.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkarners.

ANTIEK-BOUTIQUE
> HOOGENDOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Te koop gevraagd:

aanhangwagen
Tevens gratis bij u

weggehaald een
oude

kolenkachel
VAN DER DONK,
Lorentzstraat 363,

Zandvoort.
B.g.g. Lorentz-

straat 365.

Grote sortering

Antieke
en

bureaus
AtHek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Ta koop gevraagd

TEKENSCHOT
Telefoon
02977-22551.

Alle meubelen direct uit voorraad
leverbaar bij:

Klassieke Interieurverzorging

't Hollandse Huis
Lange Veerstraat25-33 - Haarlem
Tel. 023 - 32 06 06

Voor:
• LOUIS SEI7.E
• LOUIS QUINZE
• ROCOCO

(Om de hoek bij de Anegang)

WANDWEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

©f
CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

KUISHQUDSPECIALIST MET 65 FILIALEN
heeft in zijn modern distributie-centrum te Mijdrecht Maats voor
enige \

ERVAREN CHAUFFEURS
met groot rijbewijs

Bovendien hebben wij plaats voor enige flinke

MAGAZIJN-MEDEWERKERS

Wij bieden:
- een prettige werksfeer
- een uitstekend salaris
- korting op al uw aankopen

Wij vragen inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.
i

Geïnteresseerd?
Kom dan eens praten op de Industrieweg, hoek Energieweg
Mijdrecht.

Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr. 02979-3876.
U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn.

Renault 5.
Snel op de grote weg, praktisch in

de stad. Veiligheidskooi en schild bum-
pers. Vlakke vloer en 3e deur.Com-
fortabele kuipstoelen en stijlvol
interieur. Wegklapbare achter-
bank. Renault 5:845 cc. 36
DIN/pk. 123 km/u. _,...
Renault 5 TL:
956 cc.
•M Dl N pk,
135 km/u.
Renault 5 GTL:
1289cc,42DIN
pk. 135 km/u.

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

RENAULTverbruik slechts 1 op
20 bij 90 km/u kon-
sttnt! Renault 5 TS:.1289 cc, 64 DIN pk.

150 km/u. Renault 5
Alpine: 1397 cc.

93 DIN/pk, meer
dm 175 km/u. "-

haal bij ons
't kleurrijke

Renaultboek
boordevol

informatie over
"uiorijden en alle Renaultmodellen.

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Amsterdams Dental laboratoriui
Wie wij zoeken
Voor onze prothese-afdeling zoeken wij voor spoedige
indiensttreding enige akkurate en ervaren

PROTHESE TECHNICI
Tevens zoeken wij op korte termijn enige

LEERLING TANDTECHNISCH
MEDEWERK(ST)ERS
Opleiding: L.T.S. of opleiding op MAVO-niveau.
Leeftijd: vanaf 16jaar.

Wie wij zijn.
Het Amsterdams Dental
Laboratorium is een jong
en dynamisch tandtech-
nisch bedrijf, waar plm. 30,
meest jonge mensen,
hard werken voor allerlei
opdrachtgevers, zoals uni-
versiteiten, tandartsprak-
tijkenetc.
Door de aard van onze
klanten is het bedrijf sei-
zoenmatig gebonden.
Daarom gebeurt het wel
eens dat er ook in de
avonduren moet worden
doorgewerkt, waar nie-
mand tegen opziet.

Wat wij bieden.
Een zelfstandige baan in een team van jonge medewerklstlers met uitgroeimogelijkheden
binnen ons bedrijf.

Salaris en tantiéme zijn uitstekend geregeld. Natuurlijk met 8% vakantietoeslag.
Werktijden: van 08.00' tot 17.00 uur (half uur pauzel en als het druk is^een
paar uurtjes langer.

Geïnteresseerd?
Bel voor sollicitaties of verdere inlichtingen met

Amsterdams Oental Laboratorium, Jan Rebelstraat 2. Amsterdam-Osdorp
telefoon 020-194702.
Natuurlijk kun je ook even een briefje schrijven met vermelding voor welke vakature ji,
in aanmerking wilt komen.
Wij nemen dan zo snel mogelijk kontakt met je op.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gödossi-
neerdals uni.

Hi'fen (?n jumormocli1

of'fKfM.if 178. Hidegom
ïl 02b?Ü 15M9 Üontlcf

Udij koop,ivond

VOLVO 66
Gebouwd voor
veilig en ontspannen
autorijden

P. KOOIJMAN

Brederodestraat 6-10, Zandvoort,
tel. 02507-3242.
Volvo dealer.
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Dit bed is gemaakt zoals we al onze meubelen maken.
Van Europees eikehout dat langdurig gedroogd is., zodat alle werking

eruit is. In elkaar gezet op de ouderwetse manier met ouderwetse, oerdegelijke
pen-en-gat-verbindingen. Vandaar 12 jaar garantie. Zulke bedden maken

we in verschil-
lende lengtes en
breedtes. Ook de

12 jaar
garantie • • • < -

«.//r>s-r-r
afgeleverde nrn'.ïef e iken meubelen
van de Meubelfabriek Onicr*ijk worden
door ons hij natulpng \ ju Je
onilerhouJïvooriciirilicn gedurende
t M a a l f j p n r (rccarandeetJ tri;rn
i«fi'Ii)Lr gcbrtlcn in hel huui
k Je conMruclie van or^e meubelen.

Meubelfabriek Ofctefwijk

Mochten jich problemen voordoen,
•ircclt u dan niet, mi ir schrijf
uns een briefje. Wij «ellen het
7eer op priji levreJcn Uinicn (c
heblwn. \>cl plezier van uw nussïcf
eiken mcut'clen ui l Oisterwijk.

'

bijpassende matrassen leveren
we met 12 jaar garantie op het binnenwerk.

Die zelfde garantietermijn geldt trouwens
ook voor de bijpassende nachtkastjes,
linnenkast^ commode, etc.

Wij ontwerpen al onze
meubelen zelf.

In een eerlijke, degelijke stijl die u beslist moet
kennen vóór u ergens iets van eiken koopt.

Want er ligt echt een wereld van verschil tussen
zomaar eiken en geloogd Europees eiken van de
meubelfabriek Oisterwijk.

De klassieke manier om eikehout te bewerken
is logen. Dat kan alleen met sukses
bij het mooiste, door en door droge hout van
de Europese eik.

Want met logen verstop je niets, het aksentueert
de natuurlijke houtstruktuur.

Onze meubelen hebben dan ook een heel eigen
karakter dat duidelijk verschilt van bijvoorbeeld
gebeitst eikehout.

U vindt ze uitsluitend op
^- onderstaande 10 adressen

waar u zich vrijblijvend kunt oriënteren.
En waar u onder het genot van een

kopje koffie alle inlichtingen
krijgt over onze unieke
kollektie meubelen
van geloogd massief
Europees eiken.

Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Berkcl(ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74,
tel. 08380-16203, Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.
Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.
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Woonhuizen te koop
aangeboden
in Zandvoort

JAN STEENSTRAAT
Rustiek huisje voorzien van c.v. gas.
Ind entree, woonkamer met open keuken, toilet/douche, berging.
Open trap naar 1 e verd.: 2 slaapkamers, ruim dakterras.
Vraagprijs f 169.000,-

SCHELPENPLEIN
Winkel-woonhuis in het centrum v.h. dorp.
Ind : winkel, woonkamer, keuken. Toilet/douche.
1e verd : 2 slaapkamers met wastafels, dakterras.
Vraagprijs .f 189.000,--

MARISSTRAAT
Halfvnjstaand woonhuis met betegelde achtertuin, schuurtje en stenen zomer-

huis Aparte tuiningang a.d. zijkant van het perceel.
Indeling: beg.gr.. entree gang, toilet, kelderkast, keuken, kamer-en-suite,
(ca. 36 m3), ie verd.: drie slaapkamers, douche.
Indeling zomerhuis: keuken, toilet, woonkamer, slaapkamer.
Vraagprijs f 245.000,-

WESTERSTRAAT
Halfvrijstaand woonhuis met garage, achtertuin.
Indeling beg.gr.: entree, toilet, woonkamer, ruime keuken, bijkeuken, kelder.
Ie verd.. ruime overloop, douche/toilet, 1 kleineen 1 grote slaapkamer.
2e verd.: 1 kamer en zolderberging. t
Vraagprijs f 255.000,-

•l

VAN SPEYKSTRAAT
Halfvnjstaand woonhuis met binnenplaatsje en zomerhuis. Geschikt voor
dubbele bewoning.
Ind. beg gr.: keuken, toilet/douche, kelderkast, 1 grote woon/slaapkamer.
Zomerhuis: woon/keuken, toilet, 1 slaapkamer.
Ie verd.: entree, grote woonkamer, 1 slaapkamer, moderne keuken, toilet/douche.
Vraagprijs l / 265.000,-

GERKESTRAAT
Halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin, garage, c.v. gas, gasboiter.
Ind. beg.gr.: entree, L-vormige woonkamer met parket en open haard,
moderne keuken met div. apparatuur. '
Ie verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet.
2e verd.: 2 slaapkamers, zolderkamer, berging.
Alles in goede staat van onderhoud.
Vraagprijs f 355.000,--

TOLWEG
Halfvrijstaand woonhuis met garage en schuur, besloten achtertuin.
Indeling beg.gr.: gang, keuken, toilet, kelderkast, woonkamer (ca. 25 m2)
met aluminium schuifpui aan de tuinzijde.
1e verd.: 3 slaapkamers, douchekamer.
2e verd.: te bereiken met vaste trap, zotder met één kamer en berging.
Vraagprijs f 365.000,--

KOSTVERLORENSTRAAT
Halfvrijstaand woonhuis met zomerhuis, voor- en achtertuin.
Indeling- beg.gr.: gang, keuken, toilet, kamer-en-suite, groot souterrain.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met 2e toilet.
Zomerhuis: keuken, toilet/douche, woon/slaapkamer, bergkamer. ' '".
Vraagprijs .-i / 375.000,--

HAARLEMMERSTRAAT
Vrijstaande villa in het centrum v h. dorp.
Het pand is voorzien van c.v. gas en warmwaterinstallatie.
Geschikt voor dubbele bewoning.
Ind. beg gr. entree, keuken, woonkamer met parket en balkenplafond, serre,
1 slaapkamer, badkamer met ligbad en toilet.
1e verd. (apart entree begane grond), hal, woonkamer, slaapkamer, keuken,
douche/toilet. 2e verd 2 slaapkamers.
Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud.
Vraagprijs f 42S.OOO,--'

ZEESTRAAT
Hoekwoning met voor- en achtertuin met schuur.
Indeling: sout.: gang, toilet, keuken, douche, 2 slaapkamers.
Beg.gr.: entree, gang, toilet/zitbad, mod. keuken (div. app.) woonkamer
(32 m1) met open haard, slaapkamer met balkon.
1e verd.: gang, toilet/douche, keuken, woonk. met balkon, 2 si.kam.
2e verd.: douche/toilet, 2 slaapkamers, berging.
Het pand is voorzien vn 2 nieuwe c.v. installatie.
Vraagprijs f 445.000.»

ZEESTRAAT
Royaal hoekpand met voor- en achtertuin.
Zeer geschikt voor verhuur, of als zakenpand.
Indeling: Souterrain woon-eetkeuken, 1 slaapkamer, voorkelder, toilet.
Beg.gr.: entree, woonkamer met grote schouw en serre, 1 slaapkamer,
badkamer met toilet.
1e verd.. kamer-en-suite, 1 slaapkamer, keuken, toilet/douche.
2e verd.: 3 slaapkamers, toilet, zolder.
Het gehele pand is voorzien van c.v. gas.
Vraagprijs f 475.000,-

Flats te koop

TJERK HIDDESSTRAAT
2 kamerflat op de begane grond, aan zee gelegen.
Ind. entree, toilet, open keuken, woonkamer, 1 slaapkamer, douchekamer,
zonneterras.
Vraagprijs f 135.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT
2 kamerflat op 1e verdieping, uitzicht op zee.
Ind. entree, toilet, moderne keuken, grote woonkamer, slaapkamer, modem
betegelde douche, balkon.
Vraagprijs f 150.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT (Duinwijck)
3 kamerflat op 7e etage, uitzicht over zee, duinen en dorp.
Ind.. woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, toilet, gang, douche-
kamer.
Vraagprijs f 200.000,-

BOUWES PALACE
3 kamerflats gelegen op 3e t/m 17e verdieping, zowel voor permanent als
voor tweede woning. Prijzen vanaf f 210.000,-- k.k.
Indeling: hal, woonkamer, 2 slaapkamers, keuken, douchekamer, toilet,
2 balkons. Uniek land- en zeezicht.

TJERK HIDDESSTRAAT (Duinwijk)
3 kamerflat op 6e etage. Uitzicht over zee, duinen en dorp.
Ind. entree, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, douche
kamer.
Vraagprijs f 215.000,--

DE RUYTERSTRAAT
3 kamerflat op 2e etage met uitzicht op zee, lift, berging. " >
Ind. entree, gang, woonkamer, 2 slaapkamers, douchekamer, toilet, keuken.
Vraagprijs f 215.000.--

VAN GALENSTRAAT (Sonnevanck)
3 kamerflat op 1e verdieping met zicht op zee, lift, berging.
Ind.: entree, gang, woonkamer, eetkamer, slaapkamer, badkamer met
ligbad, keuken, toilet.
Vraagprijs f 220.000,--

DE RUYTERSTRAAT
4 kamerflat op 4e etage met uitzicht op zee en duinen.
Indeling: hal, woonkamer, 3 slaapkamers, keuken, 2 balkons, badkamer
met ligbad. Zeer goed onderhouden.
Vraagpnjs f 225.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
Ruime 3 kamer-hoekflat (voorheen 4 ka ) op 2e etage, lift, berging. In de
gang en keuken plavuizenvloer.
Indeling: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, apart
toilet. Twee balkons, één op 't oosten en één op 't zuiden.
Vraagprijs f 225.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT (Duinwijk)
3 kamerflat op 7e etage, uitzicht over zee, duinen en dorp. Deze flat is
geheel, modern gemeubileerd en gestoffeerd.
Ind. entree, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, douchekamer.
Vraagpnjs / 230.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
4 kamerflat op 6e verdieping met lift en berging.
Indeling: woonkamer, 3 slaapkamers, hal, keuken, douche, toilet,2 balkons.
Vraagprijs 235.000,-

DE RUYTERSTRAAT
4 kamerflat op 3e etage, lift, berging. Uitzicht op zee.
Indeling: woonkamer, 3 slaapkame, hal, keuken, toilet, douche.
Vraagprijs r* 239.000,-

DE RUYTERSTRAAT
4 kamer-hoekflat op 1e etage. Schitterend uitzicht overzee. Garage.
Ind. entree, hal, woonkamer, eetkamer, 2 slaapkamers, badkamer, toilet,
keuken.
Vraagprijs f 255.000,--

BURG. VAN FENEMAPLEIN
4 kamerflat op 2e etage, aan zee gelegen, garage, lift, berging.
Ind.: living 50 m2, 3 slaapkamers, alles belegd met parket, badkamer met
2 v.wast., ligbad en toilet, volledig ingerichte keuken (parketvloer).
Vraagprijs f 325.000,--

Flats te h uur
BURG. VAN ALPHENSTRAAT
Gestoffeerde en gemeubileerd 3 kamerflat met garage, berging en lift.
Huurprijs f 1.300,-- per maand.
Waarborgsom f 3.000,--.

Bedrijfspanden
PARADIJSWEG
In aanbouw zijnde bedrijfsruimte.
Aan voorzijde een showroom van ca. 55 m2 en aan achterzijde een magazijn
van 130 mz.
Vraagprijs f 185.000,-

Woon-winkelpand in het centrum van het dorp.
Indeling: beg.gr.: winkel, kamer, grote keuken, toilet, werkplaats, ruime
binnenplaats.
1e verd.: 2 grote kamers, 1 kl. slaapkamer, gang, keuken, douche/toilet,
achterbalkon.
Vraagprijs f 345.000,-

In het centrum van Zandvoort
Hotel met dependance en woonhuis.
Uitstekend ingericht. Beddencapaciteit: 75.
Prijs en verdere gegevens op aanvraag.

INLICHTINGEN

MAKELAARSKANTOOR

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN
TAXATIES - HUUR/VERHUUR

ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN
KANTOORZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Telefoon 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
Passeerstraat 4-6

Telefoon 020-228888
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M. Weber: 'Raadsleden worden wegwerpartikelen9

Tien politieke partijen
hebben zich aangemeld
ZANDVOORT - De gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei
aanstaande werpen wat Zandvoort betreft nogal wat bizarre
schaduwen vooruit. In de boezem van de meeste politieke partijen
valt een verhoogde activiteit te bespeuren en de eerste
partij-programma's zijn van de persen gerold. Intern blijkt het niet
helemaal gladjes te verlopen, gezien de strubbelingen, die al naar
buiten zijn gekomen. Overigens is het ook duidelijk, dat het volk,
dat straks het rode potlood moet hanteren, nog niet zo warm loopt
voor het kiesgebeuren. De belangstelling bij diverse meetings is vaak
nog miniem.

De keus voor de kiezer zal dit
jaar wel erg ruim zijn. Zojuist is
bekend geworden, dat maar
liefst tien partijen zich in
Zandvoort hebben laten registre-
ren. Dat zijn in de eerste plaats
de nu zittende Partij van de
Arbeid, de V.V.D., het C.D. A. en
Inspraak Nu. In plaats van met
de P.S.P.-P.P.H. komt Dick
Gerritse nu met de Progressieve
Partij Zandvoort. Verder meid-
den zich de C.P.N, en de
Boerenpartij en is er de come-
back van D-'66. Dan zijn er nog
twee nieuwe groeperingen,
Zandvoortse Belangen een een
partij, die zich aandient onder de
nogal mysterieuze naam De Plek
van de Niet Stemmer.

Maarten Weber: „Raadsleden worden
weg werparti kelen"
De plaatselijke afdeling van De Partij
van de Arbeid kwam de vorige week

(Adv Ingez Mcdcd )

H. W. COSTER
Makelaar 0.9.

üdNBM,

Burg Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Hotel - Café • Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTENr Wij geven u

deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67, Aerdenhout,

telefoon 023 241224

WULLUM v. d. WURFF

,WURF-PRAE
't Zal zundag wel
weer dringe worde
bai de strandloop.

van gaat houden. Je moet er zelf
inhoud aan geven, zelf je specialiteit
zoeken. Je moet het midden vinden
tussen de man, die met de envelop met
raadsstukken nog dicht de raadszaal
binnenkomt en het raadslid, dat zich
in elke vergadering waar wil maken en
zo nodig m de krant moet".
Een raadslid wordt nu eerder mgescha-
keld bij de problemen dan vroeger,
vindt Bosman. Z'n verantwoordehjk-
heid wordt groter en het kost steeds
meer tijd. „Het is geen hobby meer,
maar een keiharde job, waarin je je
moet toetsen aan je achterban. Het
eerste jaar is meelopen, in het tweede
kun je eens m de slag gaan en in het
derde jaar ken je het klappen van de
zweep. Je moet de onderwerpen ook
selecteren. Een raadslid, dat alles wil
weten is een verloren mens'*
Voorafgaande aan de openbare lezing
hield de V.V.D. een beslojlen vergade-
ring. Hierin werd Paul Zwaanswijk
met algemene stemmen tot voorzitter

uitgeroepen. Hij volgde Jan Jongsma
op die zich kandidaat heeft gesteld
voor de gemeenteraad.

RUST
De overige partijen hebben nog weinig
van zich doen horen. Bij het C D.A.
\vist men te melden, dat de kop van de
lijst daar geen veranderingen zal
ondergaan, dus I. van As, 2. v.d Mije,
3. De Pa ter.

Het trio, dat de lijst van Inspraak
nu aanvoert, Luidt: 1. Flieringa,
2. Termes, 3. v.d. Heijden. Van
drie andere lijsten zijn alleen de
aanvoerders bekend, P.P.Z. Ger-
ntse; Zandvoortse Belangen:
Pas; D'66: van Erp. De op 18
april aanstaande in te dienen
lijsten van kandidaten zullen in
een openbare zitting van het
centraal stamburau op 20 april
van een hjstnummer worden
voorzien.

als eerste met haar groslijst op de
proppen. De verwachting, dat het
door de groslijstcommissie samen-
gestelde en nogal verrassende concept
tijdens de beslissende, besloten leden-
vergadenng nog wel zou worden
gewijzigd, kwam met uit.
Er werden volgens insiders harde
noten gekraakt tussen de supporters
van de kandidaten, maar de lijst bleef
ongewijzigd. Met als topvier Ide Murk,
Aukema, Gert Toonen, Ab van der
Moolen en Ineke Wind. Opdezevende
en onverkiesbare plaats kwam
Maarten Weber, die de partij smds zes
jaar m de raad vertegenwoordigt..
„Ik had het niet verwacht en ben diep
teleurgesteld", aldus Weber. „Het
raadswerk heb ik altijd met animo
gedaan, maar er is nu eenmaal een
nieuwe stroming, die anders denkt en
dat in de vergaderingen consequent
tot uiting heeft gebracht. 70 Porcenth
heeft hengevolgd en alles is democra-
tisch verlopen". Hij zal het werk
missen, ook dat in do commissie gemeente eindigen, terwijl ieder orkest daxi met een individuple
Algemene Zaken, in de Kennemer- -«-- - > - - • = -- -•_- .-_ -«-_.'- j .. *• i-
raad, de VVV en Culturele Contact
uommissie. Tt 1; ._ , \^_L c j.<._«.«.,£ i»_*. ..A^*«A?•.-«. _--. vwcrotp

Dorp yol muziek
ZANDVOORT - Het staat nu wel vast dat de sluiting van de viering
„Zandvoort 150 jaar badplaats" een bijzonder karakter zal hebben.
Op donderdag 31 augustus 's avonds omstreeks halfacht zullen vier
of meer showbands, drum- en harmonie-orkesten een sterrit door
het dorp lopen. Vjia bepaalde routes wil men in het centrum van de
gemeente eindigen, terwijl ieder orkest daxi met een iyndividuple
show van circa tien minuten of langer een demonstratie kan geven.

„Ook raadsleden zijn kennelijk weg-
werpartikelen geworden", besluit
Weber zijn kort commentaar met een
wrange lach. De geruchten, dat hij
naar een andere partij zal overstappen,
zijn onjuist, vertelt Maarten Weber.
Hij blijft de socialistische vanen
trouw.

HONDEBAAN".
Bij de Zandvoortse liberalen ging het
rustiger toe, maar die zijn dan ook nog
met aan de definitieve grocihjst toe.
De VVD-ers hadden hun ex-raadshd
H E. Bosman, nu burgemeester in het
Brabantse Heeze, uitgenodigd voor
een college over het raadslidmaat-
schap.
In een helder betoog vestigde Bosman
eerst de aandacht van zijn gehoor op
het belang van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten, die vaak een
tcst-case voor de gemecnteraadsver-
kiezmgcn zijn. Over het raadslidmaal-
schapzeihij „Een hondebaan, waar je

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen
Telefoon 02S07 6091-3086

Bovendien is bij het feestcomité het
plan gerijpt om gedurende de
zomermaanden de winkeliers te

P.P.Z.
presenteert
program op
31 maart
ZANDVOORT - Ook de tweede
bijeenkomst rond het nieuwe raadslid
Dick gerntse is geen succes geworden.
Slechts vijf van de politieke gcest-
verwanten van Gerritse, die deze
maand de P.S.P.-P.P.R.-zetel van Lou
Koper gaat bezetten, maar na de
verkiezingen wil terugkeren voor de
Progressieve Partij Zandvoort, waren
komen opdraven.
"Geen mensen • dan zijn er kennelijk
ook geen knelpunten", grapte een
teleurgestelde Gerritse. HIJ had ge-
hoopt het voorlopig vcrkiezmgs-
programma in samenspraak met zijn
achterban een meer definitieve vorm
te kunnen geven.
Na een korte bijeenkomst werd
besloten op vrijdag 31 maart opnieuw
bijeen te komen. Intussen buigen
Gerritse en Koper zich over het
concept-program van de P.P.Z Het
kiezersvolk zal daarvan dan op 31
maart, weer m het Gemecnschapshuis,
kennis kunnen nemen.

verzoeken een vergrote foto van
oud-Zandvoort in hun etalages te
plaatsen. Deze foto's van Zandvoort
uit lang vervlogen tijden worden
uitvergroot tot het formaat 60 X 50
cm. en zouden als achtergrond van de
etalages kunnen worden gebruikt. Het
is m ieder geval een initiatief dat
overweging door de middenstand
•»e ker verdiend. \

AXI SCHRIJVER]
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
„Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

Hells

Angels
ZANDVOORT - Dat het nog
steeds niet raadzaam is
opmerkingen te maken legen
de zgn. „Hells Angels" onder-
vond zondagavond een 41-ja-
rige Haarlemmer.
Op het Kerkplein in Zand-
voort plaatste hij een
opmerking tegen een groep
van vijftien Hells Angels die
op hun motoren over het
trottoir reden, omdat de
rijweg was opengebroken.
Met een straatklinker werd
hij „bewerkt", terwijl de
overige „Angels" zich bezig
hielden met het gooien van
stenen. Drie ruiten van
een calé sneuvelden. Bij de
komst van de politie ver-
dwenen dé motorrijders.
De Haarlemmer klaagde over
pijn m zijn zij en had een
schaafwond aan zijn Imker-
oog. Hij zou zich thuis onder
behandeling van een arts
stellen.

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk
**p maar IQ plaatsen te koop:

Amsterdam. Berke) (ZH), Beverwijk,
Ede, Heerenveen, Hengelo (O),
Oisterwijk utrecht. Valkenburg (L)
enZuidïaren

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100. tel 0251026923
ma t/m za 9 1 8 uur

Simone en Nienke
meisjes uit Aerdenhoiit

AERDENHOUT - Met spanning
kijken de twee Aerdenhoutse
meisjes Simone Tjeenk (19) en
Nienke van Wagensveld (17) uit
naar deze zomermaanden, wan-
neer zij hun taak als „bloemen-
meisje van de stad Haarlem
1978" zullen vervullen.

Veel verhalen van vriendinnen die
vorige jaren bloemenmeisje zijn
geweest hadden hen op het idee
gebracht om dit jaar te solliciteren bij
het VVV m Haarlem. „Vorig jaar
mocht ik niet meedoen, want toen zat
ik nog in de emdexamcnklas", zegt
Simone, die nu medicijnen m Leiden
stude' ' „Maar dit jaar dacht ik nu
doe .et".
BIJ Nienke lag de zaak iets anders, ze
ging al in september op eigen houtje
naar het VVV om zich op te geven en
was het al bijna vergeten, toen zij
onlangs de advertentie las waarin het
VVV sollicitanten voor dit „baantje"
opriep.
Na de kennismaking met de dames
Hooy en Bouma, van de VVV Haarlem
ontvingen zij bericht dat ze waren
aangenomen „Wij hebben het idee dat
er niet zo zeer op het uiterlijk als wel
op de omvangsvormen en spreeK-
vaardigheid in buitenlandse talen
wordt gelet", aldus Nienke, die het
allemaal duidelijk een groot feest
vindt. Ook de kleding dit jaar, een
wijde rok en blouse in een bijzondere
tint rose, met witte blazer en
„offwhite" schoenen vinden ze fan-
tastisch. „Gelukkig niet meer met
handschoenen en een hoedje „Daar
had ik toch wel tegenop gezien"

Oorspronkelijk bestond het plan om
laarzen te dragen, maar het zijn
schoenen geworden". Misschien wel
prettig, veronderstel dat het een hete
zomer wordt", o\erpemst één van
beiden Ook het cocktailjurkje m
dezelfde tint met een sjaal die op
verschillende wijzen gebruikt kan
worden voor speciale gelegenheden
's avonds kan de goedkeuring wel
wegdragen.

TAKEN
Tot de taken van het bloemenmeisje
behoren, behalve het aanwezig zijn op
de Grote Markt om bloemen aan te
bieden aan voorbijgangers op zater-
dagmiddag, het bezoeken van ^icken-
huizen en „acte de prescnce" geven bij
verschillende gelegenheden, ook nog
het vertegenwoordigen van de stad
Haarlem in het buitenland.
Een lang weekeinde m Osnabruck en
,een week naar Scarborough in

Engeland. „Dit gaat volgens een
loting Je gaat dus of naar Osnabruck
of naar Engeland", vertelt Nienke Wel
hopen beiden gelukkig te loten en naar
Engeland te gaan.
Zo zijn er op de openingsceremonie m
de „Keukenhof" maar acht bloomen-
meisjes a.s. woensdag Wel zullen ze er
allemaal zijn bij het voorstellen in de
Wintertuin m Haarlem. „Behalve ik
dan, want toevallig gaan wij met ons
gezin dan met vakantie. Dat is wel
jammer, maar niets aan te doen",
aldus Simone, die ook wegens ziekte
verstek moest laten gaan op de
algemene kennismakingsavond in
februari waar alle meisjes instructies
ontvingen van de VVV over het hoe en
waarom van hun functie.

Niemand weet nog hoe het deze
zomer, warm, koel of heet

\lienke en Simone straks m de
iloemen.

Goede
verlichting vraagt

goede
voor»

lichting

wordt. Dat het in Haarlem met
de actieve bloemenmeisjes
„fleurig" zal worden staat wel
vast.

Kennismakings
avond
ZANDVOORT - Amnesty Internatio-
nal, werkgroep Zandvoort, organiseert
donderdag 16 maart a s een kennis-
makmgsavond m de Openbare Lccs-
zaal, Prmsesseweg 34 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur. Er wordt die
avond een film vertoond naar
aanleiding van de Zuid-Afnka aktie.
Opgevoerd zal worden het toneelspel
„fusillade". Een discussie zal worden
gevoerd over het thema „doodstraf".
Een ieder is van harte welkom.

Kom naar
de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak
Licht voor lezen of werken
stelt andere eisen dan sleer-
verlichtmg Bovendien draagt
de vormgeving van de lampen
sterk bij aan de slijt van uw
interieur De Dijkstra licht-
adviseurs weten hier alles van
en helpen u graag bij uw
keuze Hun jarenlange
ervaring en onze enorme keuze
garanderen u een advies dat
met uw wensen en budget
overeenkomt Vrijblijvend
Kom gerust eens langs

Amsterdam - Weteringschans 84a - lel (020) 263510
Den Haag - Stationsweg 102 - tel (070) 682478

Heemstede - Cruquiusweg 37 - lel (023) 289980
Dagelijks,ook s zaterdags geopend van 9 -17 30 uur

LANGS DE VLOEDLIJN

Als men de mensheid
beschouwt, lijki het
vaak heel erg jammer
dat Noachenzijngc-
zelschap de boot niet
hebben gemist. Mark Twain

(1835-1910).

OPENING ! ]

,0*0* l KWEKERIJ »'e^
VOGELENZANG '

Vogolonzangsoweg 67
Tel 02502 61 94

17 MAART

Vrouw & Vrede
ZAND VOORT- Door de Nederlandse
Christen Vrouwenbond afd. Zand-
voort wordt op 22 maart een
bijemkomst biligd waarb i j mevrouw
Dijkstra de Jjger het onderwerp
„Vrouw ̂  Vrode" /al behandelen
Het bestuurslid rmuouw Rouijl van
dive \iremging, treedt dit |aar af en
stelt ?ich niet moor herkiesbaar.
Mevrouw Molenaar Sukktl /al haar
plaats innemen.
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;Stuntje van de Kopra-groep:

Kopra fietsen
[van een bekende Nederlandse fabriek.
Kompleet met lamp, slot, jasbeschermers en
pomp. Met ijzersterke Favont remnaaf.
Dames- en herenmodel. In de fantastische
kleur bronsgroen. Door gezamenlijke inkoop

nu slechts

en kilometerteller
tegelijk Door speciale
bandaandrijving hcht-
lopend en passend
voor iedere fiets
Groot of klein model
van f 26.50 voor

WAT IS KOPRA?
KOPRA is een groep van 22 toon
aangevende twcewielerhandelarcn in
Noord-Holland.
Dere groep werd in 1974 opgericht en
heeft zich in bijna drie jaar omwikkelu
lot een krachtige organisatie.
De 22 aangesloten leden werken
samen op hel terrein van inkoop,
organisatie, informatie en verkoop-
bevordering.
Daardoor is KOPRA in staat een
vuist te mjken bij de inkoop en
het aldaar behaalde voordeel door
tespelen aan de konsument
Door een slagvaardig beleid reageert
de KOPRA-groep snel op nieuwe
ontwikkelingen op de tweewieler-
markt.
Het is daarom ook mogelijk om met
de juiste artikelen op het juiste
moment te komen, en dat te doen
voor lage prijzen.

Daarnaast is en blijft het sterkste punt
van de KOPRA-groep het vakmanschap en de
service omdat alle leden vakhandelaren zijn.
Zij beschikken allen over een goed uitge-
rusto reparatie-afdeling, bemand door vak-
bekwame monteurs.
In de winkel treft men een breed assorti-
ment fietsen en bromfietsen aan.
De jnngebodon fietsen en bromfietsen /ijn
alle gegarandeerd merkprodukton, en dus
van een hoogwaardige kwaliteit. Een voor-
beeld daarvan is de eigen KOPRA-fiets
die speciaal voor de groep is gebouwd.
Deze kwaliteitsfiets kan voor een scherpe
prijs aan de konsument worden verkocht
omdat de KOPRA-groep deze üets ook ge-
zamenli]k heeft ingekocht De kwaliteit van
deze KOPRA-fiets is dermate goed dat de
konsument er jaren plezier van kan beleven
De KOPRA-zaken zijn regionaal over Noord
Holland verspreid, dus altijd dicht bij u in de
buurt.
U zult de komende maanden nog veel
van KOPRA horen!

Japanse
azalea's
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
pionten. Speciaal go-

Selecteerd voor aan do
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

kwekerij
De Notendop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Ik zoek in
Zandvoortte huur

een flat of
bovenhuis

(niet in Noord).
Kan eventueel

mijn 2-kamerflat in
Schalkwijk ruilen.
Mevr. M. Huffermsnn,

Laan v. Berlijn 171.
Haarlem,

telefoon 023-333384.

WD 2 - WD 2 - WD 2 • WD 2 • WD 2 - WD 2 • WD 2

Noord-Holland

PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN.
Geeft uw stem aan een

ZANDVOQRTERISE)
dus:

VVD lijst 2
1 HERMAN MACHIELSEN

9 ANKIE JOUSTRA
12 BEN RUDENKO

W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2 - W D 2

voorjaar
GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Keuze uit meer dan 300 merkrijwielen en een uitgebreide
kollektie racekleding.

22 samenwerkende

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE
| fietsenmakers in n.h. Haltestraat 18, Zandvoort. tel. 4499.

Meisje, 21 jaar en
jongeman, 23 jaar,

zoeken

werk plus woon-
ruimte

in H'voort. Eventueel
ruil met grote kamer

in Arnhem
Br. and. nr. Z288,

bur. v. d. blad.

Interieurverzorging
FA.LBALLEDyX&ZOWEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreod-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 - 29, tel. 2596, Zandvoort
Matlhijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759

Onze showroom is één groot lenlelccst. Met twee belangrijke
&/ _ Volvo Voorjaar.sprimeurs, een accessoires show, vakanticiips

over Zweden en proefritlcnln alle typen.
Kom naar onze Lenteshow. Van 10 lot 20 maart.

N Black Beauty. Een prachtige Volvo 343 in speciale uitvoering.
„j Dicpzwart koetswerk, een \varmrood interieur, sporivelgen

mei brede banden en vele extra's.
Blue Star. Een zeer exclusieve Volvo 244 DL. Het koetswerk
lichtblauw metallic. Blauw pluche bekleding. Getint

glas rondom. En natuurlijk vele extra's. Net als de Black
Beauty is do Blue Star beperkt leverbaar.

Auiomobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.

Na een kortstondige ziekte is toch nog onver-
' wacht van ons heengegaan, mijn dierbare man
onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader

Willem Vermeer
in de ouderdom van 81 jaar.

M. E. Vermeer-Weber
Leiden A. Vriend

Irene, Babette en Harm
Zandvoort W. Vermeer

Haarlem J. Vermeer
A. M. Vermeer-Rienstra
Kees, Jan, Willem en Mieke

Haarlem. 10 maart 1978
Van Eedenstraat 11

De crematie heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

BEKENDMAKING
Vanaf 1 maart j.l. behartigt de
fam. B. C. DAANE de belangen van ons
filiaal te Zandvoort, Haltestraat 39.
Voor al uw opdrachten; chemisch
reinigen, stoppage, tapijten en vloer-
bedekking, kleine reparaties etc.
staan deze geboren en getogen
Zandvoorters steeds voor u klaar.
U belt . . .wij komen!!!
Telefoon 02507-2810.

ONE HOUR CLEARING SERVICE
Haltestraat 39, Zandvoort.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VANAF HEDEi
in onze Vishal in de Kosterstraat

• geopend voor al uw verse en
gebakken vis, gerookte paling,.

zalm, haring, garnalen,
gestoomde rnakreel enz. enz.

Telefoon 2121.

Uitslag
Loterij

Oranje Nassauschool

1e prijs-2543
2e prijs - 0741
3e prijs-1140
4e prijs - 0620
5e prijs-1413

TE KOOP GEVRAAGD:

WONING, ETAGE of
APPARTEMENT

door jong echtpaar.
Koopsom tot

f 115.000.-.
Br. ond. nr. Z291.

bur. v. d. blad.

Aantrekkelijke bijverdienste
aangeboden.

Landelijke ochtendbladen zoeken voor
Zandvoort

enige aktieve bezorgistlers.
Telefonische inlichtingen
na 19.30 uur 023-335252.

MANEGE RÜCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark
Zandvoort, telefoon 02507-2885.

.CLUBLESSEN: di., wo., dond. en vrijdag. •
's Avonds van 19.30-22.30 uur, 10 lessen
f 120,-.
JEUGDLESSEN: woensdagmiddag van
13.30-16.30 uur. Zaterdag van 9.30:11.30 en
van 13.00-17.00 uur, 10 lessen f 100,-.
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN:
strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit plm. 1 Vi uur f 20,-.

Eigen parkeerterrein. Orig. ingerichte saloon.
Prachtig terras + kinderboerderij. Div. con-
sumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.
Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

Schoonheidssalon en
Parfumerie
Kerkstraat 22-8, Zandvoort. tel. 02507-6865

Dat wij stoffen verkopen weet
u allang;

maar wij hebben ook: handwerkpakken,
patronenpapier, ritsen, garen, biaisband,

elastiek, naalden, spelden, drukkers,
stof knopen, knie- en elleboogstukken.

rimpel-elastiek, boorden, tailleband,
vlïeseline en voering

1000; beloning
In de week van 6 tot 12 maart jl. werd voor de
derde achtereenvolgende maal bij mij thuis in-
gebroken. Deze keer werden alle kentekenbewij-
zen van onze slipwagens, de instructie-monitor en
videorecorder' (merk Sony) met demonstratie-
films enz., enz. gestolen.
De daarnaast aangerichte zinloze schade en op-
zettelijke vernielingen maken je razend, vandaar
dat ik degene die mij tipt inzake de dader(s)
gaarne

beloning zal uïtkerep, nadat de agrihiouding van
deze vandalen heeft plaatsgevonden.
Geheimhouding van de naam van de tipgever is
bij mij absoluut verzekerd.
Ik ben dagelijks van 8.30-17.00 uur bereikbaar.
Telefoon 02507-4423. -

ROB SLOTEMAKER, Zandvoort

Op 21 maart a.s. openen wij onze ||
schoonheidssalon en parfumeriezaak

9
Ter gelegenheid hiervan houden wij
..OPEN HUIS"
op 20 maart a.s. van 16.00-20.30 uur

Wij zouden het erg prettig vinden u te mogen begroeten in onze [g]
nieuwe zaak. waar voor iedere klant een leuke attentie klaar ~
l«t't.
Ter kennismaking ontvangt u bij inlevering van onderstaande bon
een korting van 7.50 op uw eerste schoonheids-
behandeling.

• Goed voor 7.50 korting op een eerst? schoonheidsbehandeling

i l NAAM:
j :
| i ADRES:
I:
j ; WOONPLAATS:
l ;
| Geldig tot en niet 30 april 1978.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18 - TEL. 78 78

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fïat-service

Lancia-service
Autobianchi-service
ZATERDAGS en ZONDAGS

GEOPEND

god. oudo gracht 11b (t.o. de raaks) Haarlem (023) 31 11 40
thorbeckcstraat 15 (t.o. hotel bouww) zandvoort 33 78

T (KINDER) WINKELTJE
IS WEER OPEN
iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur.
Er is een enorme keus in kleding
van baby tot tiener.
Jurkjes o.a. uit Ibiza.
Broeken, jack's, T-shirts, sweaters enz.
Zo veel dat het de moeite waard is eens
binnen te stappen op de Buureweg 1-3,
Zand voort (zijstraat v. d. Kerkstraat).

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. «J. v. d. Mooienstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Binnenkort feestelijke opening
van onze showroom

interieurbouw
ï de favaugepiein 31 showroom: passage 14

tel. 02507-4556

*.'f̂ f̂ ^X f̂̂ X-^X^K .̂)

keukens |
$

TOTALE BOUWKUNDIGE EN $
TECHNISCHE VERZORGING

Op verzoek zenden wij een folder en geven vrijblijvend advies, indien u dit wenst
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Jan Keur driekwart eeuw souvenirs
9Er komt
tegenwoordig
niets
nieuws bij'

ZANDVOORT - "Ik weet niks,
wat moet ik nou vertellen? " Hij
haalt zijn schouders op, schuift
nog wat dichter bij de kachel, en
eet ongestoord verder aan zijn
sinaasappel. "Ja ik ben al
éénenzeventig jaar winkelier, en
lid van de winkeliersvereniging,"
en hij beaamt het op een toon
alsof dat niet bijzonder zou zijn.
"Ik ben d'r nog steeds, en ik ben
van plan nog een tijdje te blijven
oo k! Half Duitsland komt altij d
zomers kijken of ik d'r nog ben.
Nou ze kunnen deze zomer
komen, ik ben d'r nog," en dat
vindt hij toch wel leuk, want hij
kcht. Dit allemaal zegt één van
Zandvoorts bekendste winke-
liers, Jan Keur uit de Kerkstraat.
"ZEVENENNEGENTIG JAAR
word ik op 4 december, geboren
in 1881, klopt toch? " vraagt hij
ongeduldig wanneer ik het nog
even nareken.

De heer Keur mag het dan allemaal
niet zo bijzonder vinden, velen vinden
het wel bijzonder en daarom zijn wij
even bij hem een kijkje gaan nemen.
„Ik ben begonnen op de Strandweg in
1907 tezamen met mijn vader. Ja, dat
is wel lang geleden. Bakels zat er toen
ook en Petrowitz. Ja dat was toch wel
een goede tijd. Mijn vader had een
porccleinwinkel in het dorp, daarom
noemden ze hem ook wel "Potten-
kees", al die Keuren waren moeilijk
uit mekaar te houden".
Hoewel zijn dochter hem in de winkel
helpt en dit jaar voor het eerst zonder

Jan Keur; „t k weet het nog steeds wat

haar vader naar de jaarbeurs ging, zijn
er niet veel dingen die aan zijn
aandacht ontsnappen.
Kleindochter is er ook en zij is het die
opa het snelst weer aan het praten
krijgt, want iedere keer vindt hij dat
hij nu wel genoeg verteld heeft en dat
het wel/'welletjes" is.
De kleindochter vertelt ook met veel
plezier hoe haar grootvader de
vertegenwoordigers te woord staat.

er in de winkel omgaat".

"Wanneer hij denkt dat zij hem in de
maling nemen, omdat hij niet alles
verstaat - hij is een-beetje doof - nou
dan kunnen ze de spulletjes wel
inpakken. Dan zegt hij gewoon:
"Niemand besodemietert mij, neem
die rommel maar weerom."
Zowel dochter als kleindochter
blijken toch wel trots op hun vader,
respectievelijk grootvader. Met de
nodige trots vertellen zij hoe de heer

Keur altijd op de Jaarbeurs werd
ontvangen. • "Alle standhouders
kwamen altijd naar hem toe. Hij
hoefde er niet zelf naar toe te lopen,
welnee ze kwamen altijd zelf, was wel
leuk. Daarom was het jammer dat hij
dit jaar voor het eerst niet zelf geweest
is. "Waarom? Nou om je de waarheid
te vertellen d'r is niks nieuws meer.
Alles wat ze te koop aanbieden
hebben we al, dus geloofde ik het dit

Vergaderen en feestvieren

Drukke dag voor middenstanders
ZANDVOORT - Zoals te ver-
wachten was, is het afgelopen
maandag een druk dagje ge-
worden voor het Zandvoortse
bedrijfsleven. Niet achter de
toonbank of de 'bier pomp,
maar in de vergader- en feest-
zalen van Hotel Bouwes. Tussen
het openingswoord van voor-
zitter Leo Duivenvoorde van de
Fedratie Handelsvereniging-
Hanze en het lokale volkslied,
aangeheven door een groepje
pure zandvoorters onder leiding
van mevrouw Jongsma-Schuiten,
lagen maar liefst tien uren aan
veelzijdige aktiviteiten.

De marathon-bijeenkomst startte met
een huishoudelijke vergadering e

' Federatie 's middags om vijf uur.
Ondanks het ongebruikelijke uur was
er een bevredigende opkomst van de
middenstanders, die geen enkele
moeite bleken te hebben met het
goedkeuren van de diverse jaar-
verslagen en het zeer vlot afwerken
van de overige agenda-punten.

Ook de bcsluursmutaties gingen vlot
onder de hamer door. De aftredenen,
L. Stecgman en J. Seijsencr, werden
vervangen door Ch. Moerenburgen G.
Prinse. Al met al presteerde voorzitter
Duivenvoorde het om de eerste
vergaderklus van de dag in • de
recordtijd van 28 minuten af te
werken. Niet tot ongenoegen van de
aanwezige neringdoenden, die zich
daar na te goed deden aan een
aperetief en een diner.

Teveel

Voor de avondbijeenkomst moest
men uitwijken naar de grote zaal. De

reeks urgente zaken, die op de agenda
stonden en waarschijnlijk ook het
feestprogramma ter gelegenheid van
het 70-jarig bestaan van de Zand-
voortse Handelsvereniging hadden een
groot aantal middenstanders en hun
dames. Het bleek achteraf iets te veel

van het goede voor één avond en het
bestuur had vooraf al besloten het
praatwerk tot " een minimum te
beperken. Op 3 april zullen de
problemen verder worden uitgediept.
Duivenvoorde beperkte zich tot een
opsomming en een korte ver-
duidelijking van de zaken, die hem en
zijn medebestuurders, voor een deel in
samenspraak met burgemeester Ma-
chielscn, de afgelopen maanden
hebben beziggehouden. Een op-
posant, wie het allemaal te vlug ging en
die graag de visie van het bestuur had
willen weten, werd naar de verga-
dering op 3 april verwezen.

Opzienbarend
Aan het begin van de avond hield
Casion-dircktcur De Rooij een praatje
over de betekenis van de speelgelegen-
heid voor het bedrijfsleven. Hoewel er
volgens de spreker as over een jaar
een onderzoek komt naar het
economisch uitstralingseffect van h u t .
casino, wist hij toch a! een opzicn-
barend getal te noemen. Het bedrag
dat het casino zelf de medewerkers en
de bezoekers samen in Zandvoort
uitgeven, zou boven de tien miljoen
liggen.
Het casino doet nog meer voor
Zandvoort, aldus Dé Rooij. Het gaf
van begin 1977 tot nu twcehonderd-
duizend gulden uit om de aandacht op
Zandvoort te vestigen. Dit door
middel van folders, dia-wanden,
participatie in VVV, circuit en
evenementen. In de concurrentiestrijd
met Noordwijk en Scheveningen moet
Zandvoort er een schepje bovenop
doen vond De Rooij. Men moet

keer wel," is het rappe antwoord van
deze winkelier. Hieruit blijkt danook,
dat hij wel degelijk weer wat er in zijn
winkel omgaat. „Raakjeditof dat het'
ene jaar niet kwijt dan vliegt het wel
het volgend jaar de winkel, uit",
monkelt hij.
Vanaf 1907 tot dat de Duitsers tijdens
de bezetting hem gedwongen
evacueerden, was zijn zaak insouvcnirs
en aanverwante artikelen dus ge-
vestigd aan de Strandweg. Sinds 1946
huurt hij het pand in de Kerkstraat.
"Maar lang zal dat toch niet meer
duren", veronderstelt zijn dochter.
"Vader wordt inderdaad wel oud en of
ikzelf nu nog zoveel langer dag in dag
uit in de winkel wil staan? Ikweethet
niet."
Een van de dingen die de heer Keur in
1978 niet kan begrijpen is het huidige
prijsniveau. "Vroeger kocht je een
echt porceleinen bord voor 5 cent, een
kopjo kostte een kwartje meteen cent
en een melkkan een dubbeltje.
Tegenwoordig betaal je zoveel meer
dat is onbegrijpelijk. Ik haalde vroeger
een pond osselapjes voor twaalf]
stuiver en nou mag ik er dik zeven
gulden voor neertellen", aldus de heer!
Keur, die er uitziet of hij met gemak
het jaar 1981 haalt. "Dan loop ik hier
honderd jaar

Margreet Ates1.

VooKillerDiiivi'iiuonrde 2S minuten.

waakzaam bli jven en een goed
toeristisch protlukt blijven leveren.'

Nadat de heer H. Hildering, die
vele jaren de leiding van de
Fedratie had, was benoemd tot
ere-voorzitter, gingen de rem-
men op en om de dansvloer los.
Het Trio Gas Oosthoek, Conny
Vink, Lydia Oosthoek en het
Trio Los Rancheros brachten de
feeststemming er vakkunig in en
er werd menig goed glas
gedronken op het heil van de
middenstand.

(Adv.lngcz. M«dcd.j

QD

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
. Tel. 02507-45 65

Gertenbach-
expositie
ZANDVOORT-Op zaterdag 18 maart
wordt in het gebouw van de Wim
Gertenbach-M.A.V.O. aan de Zand-
voortselaan van 16.- tot 19.- uur een
expositie gehouden van het werk, dat
de leerlingen hebben gemaakt bij de
vakken tekenen en handwerken. Er
zijn zitjes ingericht, waar men onder
het genot van -een consumptie kan
kijken en luisteren naar wat enige
artisten van de school te bieden
hebben.

_ _ - . : ,*^\-*']"--v?-*^svg*<w

Met oog en oor
de badplaats door
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Geen 81, maar 72

ZANDVOORT - Geen 81, maar 72.
In mijn vorige rubriek meldde ik,
dat onze plaatsgenoot Aug. Zeegers
de bekende sportfiguur, op 81 jarige
leeftijd was overleden. Ik werd
opgebeld door zijn vrouw, die mij
mededeelde, dat haar man geen 81,
maar 72 jaar was geworden. Zij
vroeg om rectificatie, waaraan ik
gaarne voldoe. De fout blijkt te zijn
ontstaan door een foutieve mede-
deling van de afdeling burgelijke
stand, waaraan ik het gegeven had
ontleend. Overigens doet dit alles
niets af aan hutgecn ik vorige week
over wijlen Aug. Zeegers heb
geschreven.

Viering

Koninginnedag
Het comité „Viering Koninginnc-
dag" kwam dinsdag j.l. in het
Gemeenschapshuis weer bijeen. Het
programma voor de feestviering die
op maandag l mei zal plaats vinden,
is zo goed als rond. Volgende week
hoop ik u er meer van te kunnen
vertellen.

Honden
Dat Zandvoort zozeer in trek is,
getuige het feit, dat twee oud-
burgemeesters hun domicilie weer
in onze gemeente gevestigd hebben,
ligt zeker niet aan onze honden.
Integendeel dat wordt een ware
plaag. De laatste tijd zijn er nog al
wat plantsoenen en plantsoentjes
bijgekomen doordat er veel werd
gesloopt Speciaal in onze Noord-
buurt is dat het geval. Maar nu
worden die plantsoenen, die op
keurige wijze zijn aangelegd, meer
en meer gebruikt om 's avonds een
trouwe viervoeter uit te laten en er
zijn behoefte in te laten doen.
Meerdere malen heb ik dat de laatste
tijd persoonlijk geconstateerd. Ja,
wat moet je anders? Die beestjes
moeten hun vuiltje toch kwijt en
men denkt (terecht) beter in het
plantsoen, dan midden op de straat,
hoewel het daar ook verre van
brandschoon is. Maar die plant-
soenen worden-openbare toiletten
voor de dieren. Men vindt er
uitwerpselen in allerhande variaties.
Dikke en dunne, grote en kleine, in
verschillende kleuren. Het is één
grote stinkzooi en het wordt hoe
langer hoe erger. Wanneer straks de
aanplant gaat uitlopen, zal een boel
van die troep aan het oog worden
onttrokken, maar de stank blijft.
Dat er niet gemest behoeft te
worden is misschien een pluspunt,
maar dat kan toch niet blijven? Het
is een probleem, waarvoor ikzelf
ook geen directe oplossing zie, maar
B. en W. en de raad zullen hieraan
toch in de toekomst meer aandacht
moeten besteden. Zouden openbare
honden-toiletten geen oplossing
zijn? Laten onze vroede vaderen er
eens over nadenken en maatregelen
nemen, want anders vrees ik, dat
ve'.c badgasten straks een straatje

om gaan. Het wordt werkelijk héél
erg. Loopt u b.v. onze Noordbuurt
maar eens door, of langs de
Prinsessewcg. Om van andere delen
in onze gemeente maar niet te
spreken.

Drie
burgemeesters
Het is thans zó, dat Zandvoort drie
burgemeesters binnen zijn veste
heeft, waaronder twee voormalige.
Dat zijn: de huidige burgemeester
H. Machiclsen, die sinds 16 maart
woont in de Frans Zwaanstraat nr.
74. Voorts oud-burgemeester Mr.
H.M. van Fcncma die een flat
bewoont in Bentveld, doch op
geregelde tijden een flat in Zuid
Frankrijk, n.l. in Vence. Zijn flat in
Zandvoort houdt hij dan och ter aan.
En voorts vernam ik, dat binnenkort
oud-burgemeester A. Nawijn uit
Noordwijkerhout weer terugkeert
naar Zandvoort Of Zandvoort ook
even geliefd is!

Besloten afscheid
Op dinsdag 14 maart werd ibesloten
kring door ons gemeentebestuur
afscheid genomen van de stede-
bouwkundige voor Zandvoort, de
heer Nix, die ruirn 15 jaar zijn
adviezen betreffende de bouw in
onze gemeente heeft gegeven. Het
doet wat vreemd aan, dat dit
afscheid in besloten kring heeft
plaats gevonden. De pers mocht er
niet bij zijn, dat word mij
uitdrukkelijk verzekerd. Het is te
hopen, dat over dit afscheid nog een
officieel communiqué van gc-
mcenteweEe wordt versterkt.

Duinwandeling
Wanneer u deze krant ontvangt is
het alweer half maart. Dat is in de
natuur ook al duidelijk te merken.
Planten en dieren komen • dank zij
de milde temperatuur van de laatste
weken, (de ijstijd zijn we alweer lang
vergeten) tot nieuw leven. Het
wordtsteeds mooier en interessant-
er, dit ontwakende nieuwe leven
gade te slaan. De tijd om ervan te
genieten, is nu weer aangebroken.
Zou het in dit verband geen
aanbeveling verdienen, dat onze
plaatselijke V. V. V. 'op van te voren
vastgestelde tijden duin wandelingen
gaat organiseren onder deskundige
leiding? In Bergen b.v. doet men
dat ook en het is een groot succes,
elk jaar opnieuw. Misschien kunnen
er in het kader van de komende
jubileumviering' „Zandvoort 150
jaar badplaats" verschillende dag of
avond-tochten worden voorbereid.
We hebben een prachtige natuur
vlak bij ons. Laten we daar trots op
zijn en er reklame voor maken!

C. Kuijpers Sr.

Hardhandig
ZANDVOORT • Zaterdagmiddag om-
streeks 2 uur vond er een woorden-
wisseling plaats tussen twee inwoners
van Zandvoort. Een hond die door een
Zandvoortcr werd uitgelaten besprong

het zoontje van een voorbijgangster.
Zij op haar beurt gaf de hond een
schop, waarop de man de vrouw in het
gezicht sloeg. De vrouw kreeg schade
aan haar bovengcbit en een dikke lip.
Bij de komst van de politie werd de
zaak geregeld.

(Adv. Inge?. Medcd.l

Jeugdbende

opgerold
ZANDVOORT - Zaterdag heeft de
politie elf jeugdige inbrekers gehoord
in verband met een dertiental
inbraken die gepleegd waren eind
1977 begin 1978. Recordhouderszijn
ongetwijfeld de jongste diefjes, -van
twaalf en veertien jaar oud die
achteloos 19 inbraken bekenden.
Bovendien bekende een vijftienjarige
Zandvoorter nog zes inbraken waar-
van geen aangifte was gedaan, evenals
een veertienjarige knaap die drie
onbekende inbraken bekende.
In het algemeen gingen de jongens met
zijn tweeën of drieën op pad. Veel
belangstelling hadden zij voor geld-
bedragen tot f. 500,-, snoep, flesjes
frisdrank, sigaretten, schaatsen, dop-
sleutels en ander bromfiets-
ge reed schap. Bedrijfsleven • voetjes van de vloer.

ZANDVOORT - Op vrijdag 17 en
zaterdag 18 maart presenteert FILM
INN om 21.00 uur de film "At (hè
Circus" uit 1939 met de wereld-
beroemde Marx Brothers. Het circus
vormt een ideale achtergrond voor
deze broers. Chico bewaakt de
circustrein, Harpo doet spelletjes met
een zeehond en Groucho zingt
"Lydia" the taloöed Lady". Opnieuw
met Dame Dumont in de vrouwelijke
hoofdrol. Als voorfilm een Italiaans
komisch tckenfilmpjt' gemaakt door
Osvaldo Gavandoli.
Over de Marx Brothers nog het
volgende: Geen wonder dal kinderen
gek zijn op de Marx Brothers. Volgens
Groucho de oudste der broers logisch
omdat kinderen zich verzetten tegen
alles wat autoriteit is en dat doen de
Marx Brothers ook. Sommige film-
kenners "zwijmi'len" bij hot begrip
"Marx Brothers": do meest kompleto
combinatie van slapstick, muzikali teit
en alles vernietigende, cynische dia-
logen. Het grote publiek vereerde de
Marx Brothers als helden zonder vrees,
die als rugbyspelers een vijandige
wereld te lijf gaan. Zij tackelen hun

tegenstanders en geloven aldocnde dat
het doel de komische middelen heiligt.
Maar veilig bli jf t niets. Autoriteiten
worden onder spervuur van Groucho's
dialogen weggevaagd, vrouwen mooi
of lelijk, gaan genadeloos voor de bijl.
Firma's worden in ruines herschapen
en het oprollen van gangster-
complotten lijkt tot het dagelijks
toetje te behoren.
In ei-n tijd waarin slapstick niet alleen
via de bioscoop bekend is, maar via de
TV ook de huiskamer binnenkomt,
zijn de komieken van de zwijgende
film huisvrienden geworden. Toch
bostaat er een groot verschil tussen
b.v. Laurel en Hardy, Chaplin en
Harry Langdon. Waren deze komieken
meestal onschuldige on onhandige
personen in een grote vijandige
wereld, en hun overwinning meestal
een „gelukstroffer"; De Marx Brothers
wachten hun geluk niet af. Zij zijn
anarchistische komieken, die de
gevestigde orde, do dubbel moraal en
do hypocrisie genadeloos attaqueren
met dezelfde wapens. Hot huidige
modewoord "manipulatie" lijkt door
de Marx Brothers te zijn uitgevonden.

SCHOOL-
INFORMATÏE

Onder dit motto /uilen Amsterdams
Stadsblad, Amstcllandpcrs, Randstad-
I'uhlil'aties, dompers en de Noord-
Holland Top 8 + l Weekbladen weer
Imn jaarl i jkse informatie brengen over

j onderwijs en scholen en wel:
in <lc week \ an 20 t/ni 24 munrt a.s.

l Op een aantal pagina's /al in de rcdac-
jt ioncle kolommen aandacht worden
J besteed aan onderwijsvormen en
[schooltypen, waardoor hel probleem
l van kcu/ebcrTalmg mogelijk kan wor-
I den opgelost !
] DoNendien /al een pi ooi utint.il scholen
[ bij de/e pagina's a d v e r t e n t i e s plaatsen,

waarin eveneens interessante informat ie
wordt gegeven.

Onderwijs ins te l l ingen, die o\er de/c
plaatsingsmogelijkheden ingelicht wil-
icn worden, kunnen \6or 8 maart a.s.

l bellen naar:
(120-45 IS IS (de heet l ' ient) .
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Ŝ Ôg.;; ̂ '>̂ *-;::r ̂ :̂ --̂ '-̂
;

'̂'̂ y ̂^ï^^ ̂

i^ftffWfSWS^ÏIÏll :
* $& T^ If ï^ ^ -',• ^Sr -f *.: 4 % g #*% ̂ S&b ;̂-. -<•*
.̂ ^xkx^^^^^v^^Wv.̂ f̂̂ .'-vvi.**:̂  ^x«£t<^ ï̂;:̂ v.v.\wu:

Hoofddealer voor Haarlem
(uit voorraad leverbaar}

Wetsuits • Sealmarine - Camaro
Truien - Surf jacks - Shirts • Schoenen - Laarzen

AÏSround zeil 270,-
Brandingzwaard 65,-

ter bescherming

van uw wetsuit ƒ u,"

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

Voor de V W-Golf Diesel zoeken wij slimme rekenaars

Volkswagens staan
bekend als economische auto's.

U kunt het zelf
controleren: tarieven voor

onderhoud en
reparaties liggen vast.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!

De VW-Golf Diesel heeft voor een zuinig-
heidsdoorbraak gezorgd, die alle
"auto-economen" versteld heeft doen
staan. Met daarbij nog rij-prestaties die
de ingenieurs van de concurrentie
jaloers hebben gemaakt. Bij deze auto
hoort u, als u op snelheid bent, niet meer
dat u in een diesel rijdt. Dus eigenlijk
hoeft u niet zo'n uitgekookte rekenaar te
zijn om tot de conclusie te komen dat
deze Diesel van VW alles vóór heeft.

»

Kom dus gauw kennismaken bij:

GARAGE H. STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565.

CREMATIE- BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor:GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

CHANTAL'
Schoonheidssalon en

Kerkstraat 22-3. Zandvoort. Tel. 02507-6865
Zoekt voor haar binnenkort te openen schoonheids-

salon een

Ie klas
^eltoonheids

;e

er
En voor haar afdeling parfumerie een

met ervaring in de parfumerie branche.

Sollicitanten worden verzocht zich in verbinding te stellen met
mevrouw J. H. Seyffert, tel. 02507-6865.

Bij

ANCÜR5J

binnen gekomen de
nieuwe voorjaars

kollektie VERLICHTING

ANCQRU
Grote Krocht 3-5-7, Zandvoort.

telefoon 02507-2974

De hele week geopend van 9.00 tot 17.30 uur
's Maandags na 13.00 uur.

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte-vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

De aarde lacht.
Zij doet het met haar bloemen.

R. EMERSON
(1803-1882)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
lacht óók l Hij doet het met zijn uur-
werken. Ze zijn onvergelijkelijk mooi
en volkomen betrouwbaar.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

Zandvoorf
Direct te aanvaarden:

3-KAÜflERFLAT
met uitzicht op de duinen.

Aparte hobby- of bergruimte en huurgarage.
Koopsom r" 175.000,- k.k.
Incl. z.g.a.n. stoffering en div. apparatuur.

MAK. O.G. JAN KROESE
Zandvoort - Tel. 02507 - 32 44

Bernina naaimachines

Het Zwitserse wereldwonder. Maak uw keus
uit de complete serie onder vakkundige leiding van

Jan Geylvoet Jr. Haarlem

Doelstraat 35, telefoon 023-311712.
Speciale service dienst voor alle merken.

Roei-, vis-, zeil- en motorboten, Tabur
Pioner, Yak 4, kano's v.a. 395,-.
rubber boten. Funny Catamaran, buiten-
boordmotoren Yamaha.

Alles uit voorraad leverbaar.

Zegwaard
Watersport

Spaarne48 - Haarlem -Tel. 32 15 34

SELF SERVICE STATION

ZANDVOORT
Expl. B. A. J. Oosterom

v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66,
privé 02507 - 61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

Nieuwe kollektie
HELIOFORM
vanaf 59,95

Aan 'n voet met Helioform
herken je 't voorjaar l

SPECIALE AANBIEDING:

HEREN-
MOCASSINS 39,95

Schoenboetiek
HAR

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat) - Zandvoort

Fa. Gansner fr Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
. WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68-36 12-2518

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

WENS S VERSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

Vleeswaren vers van het mes
200 gram SAKSISCHE
LEVERWORST

\
l g

100 gram SCHOUDERHAM . . . Uf " O

150 gram TONGEWORST . . . . Uf

VERS VLEES , ,
100 gram MALSE BIEFSTUK ... 1,1

500 gram FRIKANDEAU 5,95

500 gram OSSESTAART 6,45

250 gram VARKENS SCHNITZEL 3,95

GROENTE- FRUIT
GROENTE-FRUIT
Kilo FIJNE HANDPEREN 1,59

0,985 kg AARDAPPELS

Vers gesneden A QO
SOEPGROENTE 150 gram .... U,ÖO

ZUIVEL
10 VERSE EIEREN....

LEEUWEZEGEL

500gramsKUIFJEBONA ...

Liter MAGERE YOGHURT ...

Liter VANILLE VLA

1,75
0,55
1,69
0,99
1,39

SPAR LUIERS pak 30 stuks 3,48

Flacon ROBIJN WASVERZACHTER.... 2,59

Zak RAOIQN .. 3,89

Fles SPAR SINAS 0,65

Literblik EXTRA GEVULDE SOEP.., 1.49
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Sprankelende uitvoering
van operette "Clivia"

ZANDVOORT • In de Stadsschouwburg te Haarlem heeft de Zandvoortse
OpcrcHovereniging (2.0.V.) maandagavond een uitvoering gegeven van de
operette „Clivia" van Nico Dostal. Maanden van intensief repereren zijn eraan
voorafgegaan en met trots en voldoening mag de vereniging terugzien op een
sprankelende uitvoering, vol verrassende elementen» Nu leent het gegeven van
deze om onverklaarbare redenen weinig uitgevoerde operette - zich ook
bijzonder goed om er zich geheel in uit te leven. Het is vol levensblijheid en biedt
in alle opzichten gelegenheid voor alle medewerkcnenden bm er iets moois van
te maken. Dat hebben degenen die met de leiding belast waren, ten volle
ingezien. Zij hebben alle mogelijkheden uitgebuit. De Z.O.V. beschikt thans
over een aantal leiders on leidsters, die op dit gebied van zang, dans en muziek
hun sporen ten volle hebben verdiend. Stuk voor stuk geroutineerde krachten
waar de vereniging wel heel erg zuinig op mag zijn, omdat ze veelbelovend zijn
voor de toekomst. Geen enkel onderdeel van de uitvoering.werd verwaarloods,
integendeel, aan alles bleek de grootst mogelijke zorg te zijn besteed.

Dit geldt allereerst voor.du regisseur,
Rudolf Vogler, die wel een zeer
bijzondere prestatie leverde. Alle
details om tot een zo.groot mogelijk
effect te.komen, wist hij met grote
kennis van zaken tot leven te wekken.
Er was vaart, gloed en enthousiasme,
zodat er vrijwel geen enkele hapering
ontstond. ;Een groot aandeel in. het
welslagen ' hadden ook de fraai
uitgevoerde balletten. Met de chóreo-
grafie ingestudeerd door Grete Kieser
en Marijke Bakker, met medewerking
van de balletschool van laatstgenoem-
de. Daarnaast was het Haarlems
amateur symphonie orkest, dat voor'
het eerst medewerkte, een ware
openbaring. Fraai van klank en
volgzaam begeleidend bleken zij een
kostelijke ondersteuning van zang ch
dans. Koor en solisten waren er ten
volle op ingestemd onder de bekwame
leiding van dirigent Henri ter Voort.
Temidden van de fraaie decors en de
prachtige costuums werd het geheel

een sprookjesachtig gebeuren dat
grote bewondering wekte en voor
amateurs een prestatie van de eerste
orde. Want deze operette is een
moeilijk uitvoerbaar werk dat het
Uiterste vergt van alle medewerken-
den. Dat een spontane ovatie het deel
werd van hen allen toen het doekvoor
de laatste maal viel, was dan ook in alle
opzichten welverdiend. Het werk zelf
roept hieren daar herinneringen op aan
de musical hetgeen door de regisseur
ten volle werd uitgebuit. Het koor was
eveneens voortreffelijk op dreef.
Repetiteuse • Henny Kesseler had eer
van haar .werk' dat deze avond met
groot succes werd bekroond, zij bleek
een kracht achter- de schermen, die
moeilijk meer kan worden gemist.
Het Werk speelt zich af in Zuid-
Amerika. Aan de muziek is dit ook
duidelijk hoorbaar. De enerverende
klanken en het ritme bleken op de
uitvoerenden een duidelijke invloed te
hebben. De rollen van de solisten

bleken met grote zorg gekozen. E.W.
Pbtterton de financier uit Chicago,
bleek bij Jaap Arens, die hier een
gastrol vervulde in goede handen. Hij
speelde beheerst en met veel ovcrtui-
ging. Jo Koeleveld maakte in de
hoofdrol als de filmster Qivia Gray
haar debuut op de planken vanzclf-
sprekend ging daarom de grootste
aandacht naar haar uit. Nadat in het
begin do zenuwen haar wat parten
speelden, hetgeen het gcluldsvolume
niet ten goede kwam, ontwikkelde zij
zich in de loop van de avond tot een
dominerende figuur. Zij beschikt over
een welluidende, hoewel niet krachti-
ge sopraan en openbaarde een
veelbelovend talent. Dit bleek vooral
in haar grote aria in het tweede bedrijf,

die. prachtig werd vertolkt en hut
publiek dermate in extase bracht, dat
het slot ervan moest worden gebi-
seerd. Zij mag zonder meer een grote
aanwinst voor de vereniging worden
genoemd en zal stellig in de toekomst
nog veel van zich laten horen. John
Pictérs als Juan "Damigo bleek
opnieuw de geroutineerde ODerctte-
speler. Een geraffineerd acteur, die
schikken over een fraaie stem, die
vooral in het falset met alle
mogelijkheden weet te goochelen. In
zijn aria in het derde bedrijf kwam dit
nog eens zeer uitdrukkelijk naar
voren. Dan Martha Koper als zijn nicht
Yola, die pok nu weer haar naam'als
gevestigd operette zangeres ten volle
wist te handhaven. Kostelijk was haar
optreden en vol" humor in alle
voorkomende situaties. Een kracht
van formaat, die uit het ensemble niet

2. Tafrcel uit Clivia.

valt weg te denken beschikt'zij over
een stem die door niemand -minder1

dan Annctte de La Bije van wie zij nog
altijd les 'heeft, aanzienlijk werd
bijgeschoold. Het was dit viertal dat
op overtuigende wijze charme en
glamour bracht aan deze kostelijke
opvoering. Maar ook de overigen
mogen we niet vergeten. Henny Rees
als reporter van de Chicago Times,
Caudillo, eigenaar van een estancia, op
uitstekende wijze gebracht door Cor
Bol, Jan Wind als de overtuigende
legcrkapitein Diaz, Nico Oudshoorn
als Valdivio, inspecteur van de
recherche en Theo Boerrigter. als de
uitvinder Gustav Kasulke. Zij allen
brachten mede door hun uitstekende
zang en voordracht menig humorvol en

kostelijk moment over het voetlicht.

Het word al met al een gebeuren
waarop onze actieve operetteveroni-
ging met trots «n voldoening kan
terugzien. Men heeft alles op alles
gezet, om deze opqrette voor do volle
honderd procent te doen slagen en dat
is in alle 'opzichter, gelukt. De
schouwburg was, hoewel niet geheel
uitverkocht, toch zeer bevredigend
bezet. Ere-voorzitter Wim van der
Mollen, herstellend van zijn operatie,
woonde in een rolstoel gezeten, de

voorstelling bij en deelde na afloop in
de huldiging, die met zeer veel
bloemen gepaard ging. Medegedeeld
werd tenslotte nog,dat de vereniging
in november a.s. het dertigjarig
bestaan gaat herdenken, hetgeen zal
geschieden met een opvoering van
diverse gedeelten uit verschillende
operettes. Wij wensen de. vereniging
daarbij bij voorbaat hetze) f de succes
toe als zij deze avond met „Clivia"
hebben behaald.

K.sr.

Muziekonderwijs
ZANDVOOHT - Onder het motto
"hè t centrum voor muziek in elke wijk
voor elk publiek" geeft het muziek-
centrum Zuid-Kemiemerland op za-
terdag 18 maart om 10.30 uur voor de
bewoners van Zandvoort een speels,
anderhalf uur durend voorlichlings-
programma over muziekonderwijs in
het GcmciMischapshuis, Louis Davids-
slraat 17 in Zandvoort. Alle aspekten
van het muziok-maken zullen worden
belicht. Docenten en leerlingen laten
de muziekinstrumenten horen en
vertellen over de mogelijkheden van
ieder instrument. Ook is er een
demonslratieles over du algemeen
muzikale vorming aan jonge kinderen.
Voor de belangstellenden liggen er
informatiebladen klaar met' bijzon-
derhedcn en gegevens over alle
muziekinstrumenten. Het programma
begint met een kort optreden van een
der ensembles van het muziek-
centrum. Vervolgens vinden op acht
plaatsen tegelijk de verschillende
demonstraties plaats waaruit 'de
bezoekers vrij kunnen kiezen. Het
programma wordt besloten met een
door alle aanwezige docenten tn
leerlingen te spelen, speciaal voor deze
gelegenheid gekomponeerd stuk,
waarin alle instrumenten nog eens
afzonderlijk worden belicht. De
toegang is voor iedereen gratis.

(Bulun vtrafttwoordlng dtr ridiktit)

Bouwbeleid Zandvoort
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Prenten in
Cultureel Centrum

ZANDVOORT • Sinds enkele dagen
staat een tafel in'de hal van het
Cultureel centrum met een grotè-map
met'prenten van bekende nederlandse
kunstenaars. Het is de bedoeling, dat
bezoekers van het Centrum vrij in de
map kunnen bladeren en zo behalve de
hangende expositie nog een. andere
kollektie kunnen bekijken. De map is
in bruikleen ontvangen van de
Culturele Raad Noord-Holland en. zal
gedurende een half jaar in' het
Centrum blijven. Maandelijks zullen er
andere prenten in te zien zijn. tot half
"april bevat der kollcklie: Offset-
prentcn van Tajiri, etsen van Ger
Lataster, Pieter Holstein, Geurt van
Dijk, Ronald Tolman, Constant,
Alphons Frcymuth, Jean-Paul Vroom
en Carla Kleekamp, litho's, vah
Lucassen en Co westerik en tekenin-
gen van Tonny Huizing en Heidi en
Theo Daamen.

1. Ecinde eerste bedrijf.

Naar aanleiding van een bericht in uw
weekblad van 9 maart „Bouwbeleid
Zandvoort" onbegrijpelijke zaak",
wilde ik het volgende opmerken.
Het bejaardentehuis met de woningen
van het huis in het Kostverloren (HIK)
ingebouwd volgens de eisen van de
woningwet. Om dit te bereiken mocht
de grondprijs van dit tehuis niet boven
een bepaald (laag) bedrag uitkomen.
De grondprijs hiervoor wordt door het
Rijk betaald. Om deze lage grond-
kosten van het HIK te bereiken
moeten de grondprijzen voor ide
andere bouwkavels verhoogd worden.
Deze grondprijzen waren nu te hoog
voor de sociale woningbouw. .Wij
waren toen nog in de veronderstelling
dat in het verdere plan Kostverlbreh
én in Plan Zuid in de woningwetsector
gebouwd mocht worden. In een
openbare commissievergadering van
de raad kwam een plan van .de
burgemeester om van het terrein aan
de kop van de Van Lennepweg voor 5
jaar een parkeerterrein te maken.
Kosten voor' de gemeente per jaar
f 45000,--! De gehele raad heeft dit

plan afgewezen. Dit terrein was
bestemd om er iets „Groots" van te
maken, bijv. Casino! Namens de
fractie van de , PvdA heb ik toen
voorgesteld omdat het Casino niets
van zich liet horen, om het terrein te
bestemmen voor sociale woningbouw.
Maar van geen van de ndere partijen
werd bijval ontvangen om dit hiervoor
te bestemmen.

A.J. v.d. Moolen
Pasteurstr. 13,

Zandvoort

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn de
volgende: donderdag 16 maart
8.04-20.34 uur.
Vrijdag 17 maart 9.09-21.39 uur.
Zaterdag 18 maart 10.18-23.09 uur.
Zondag 19 maart 11.52 uur.
Maandag 20maart0.37-13.03uur.
Dinsdag 21 maart 1.33-13.49 uur.
Woensdag 22 maart 2.10-14.25 uur.
Donderdag 23 maart 2.46-15.00 uur.

Forumavond
ZANDVOORT - „Op vrijdagavond 17
maart a.s. organiseert de afdeling
Zandvoort van de P.v.d.A. een zg.
„forumavond" in het kader van de
verkiezingen voor de Provinciale
Staten van Noord-Holland. Als inlei-
ding tot de discussies zal de film
„Water en vuur in de Umohd" worden
vertoond, in welke film diverse
aspekten van de problematiek rond
het Noordzeekanaal en het IJmondge-
bied zullen worden belicht. Aan de
discussies nemen Gedeputeerden en
Statenleden deel van P.v.d.A., V.V.D.
en C.D.A. Ook plaatselijke kandidaten
zullen in het forum zitting hebben.
Belangrijkste spreker: Wim van der
Knoop, lijsstrekkcr voor P.v.d.A.-
Noord-Holland. Tijdens de discussies
muziek door het parodistisch ensem-
ble de „Roomsoezen", welk ensemble
ook na afloop dansmuziek zal
verzorgen. De avond wordt gehouden
in het Gemeenschapshuis van de Louis
Davidstraat en begint om 20.00 uur."

Aktiviteiten
Huisvrouwen
De Nederlandse vereniging voor
Huisvrouwen organiseert voor haar
leden de volgende activiteiten: op
donderdag 16 maart om 13.30 uur zal
in „Zomcrlust" een paas-bridgedrive
worden gehouden onder leiding van
echtpaar Conps. Op zondagmorgen 19
maart om 10.40 uur vertrekt men per
bus vanaf het busstation te Zandvoort
naar Haarlem. In het concertgebouw
zal het Noordhollands Philharmonisch
Orkest een koffieconcert geven met
medewerking van Jean Decroos cello
en Danielle Dechcnne piano. De
deelneemsters worden uitgenodigd dit
concert bij te wonen./
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l SOJA AR
Van vissersgat tot Zandvoort-bad
ZANDVOORT ms in.de eerste
vijftig jaar na de aanleg van de
Zandvoortselaan en de bouw van
het Groot-Badhuis zeer geleidelijk
gegroeid naar de status van bad-
plaats. Er verbleven in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw gemiddeld
tweeduizend badgasten meteen jaar
totaal van ca. 13.000 bezoekers:, Er
waren hotels bijgekomen, zoals
Klein-Badhuis van Driehuizen en
Hotel Kaufmann. De particuliere
verhuur begon zich te ontwikkelen.
Een rem op dé verdere groei bleek
toch de matige bereikbaarheid van
Zandvoort te zijn. De exploitanten
van de Hollandse Ijzeren Spoorweg
Maatschappij lieten tijdens het
badseizoen wel een paar treinen op
de lijn Haarlem-Leiden in Heem-

'stede stoppen, maar dat bleck-op de
duur onvoldoende. Het verdere
vervoer naar het strand gebeurde per
omnibus. De grote hotels hadden
een eigen dienst, maar die kon de
-stroom gasten niet aan. Op zon- en
feestdagen werd er letterlijk om een
plaatsje inde „bus" gevochten.

Rammelkast
'Dat vervoer per omnibus was ook
mogelijk van het Stationsplein in
Haarlem naar Zandvoort, maar een
dergelijk ritje in een hobbelende
rammelkast, getrokken door twee
of drie paarden, was ook geen pretje
en duurde maar liefst anderhalf uur.
De badgasten, die wöcger vaak lange
tijd in Zandvoort verbleven, voelden
zich ook enigszins geïsoleerd. Een

uitstapje naar Haarlem of Amster-
dam kostte veel moeite en tijd.

Doorzetters
De noodzaak van een rechtstreekse
railverbiilding werd al lang gevoeld
en er was al veel over gediscussieerd.
De plannen stuitten op verzet,
vooral van de grootgrondbezitters
en jaciitheren, die hun priveleges in
het wildrijk gebied wilden behou-
den. Maar na veel confrenties en het
uitschrijven van leningen lukte het
een zestal doorzetters toch een
consessie te verkrijgen. In een
kostelijk boekje „Bad-Zandvoort"
vertelt F. Allan uitvoerig over de
voordelen van een treinverbinding
en de-uitvoering van de plannen. In
1881 schreef hij: „Gans anders en
beter moest het badplaatsje Zand-

voort worden: de handeldrijvende
hoofdstad des lands, het machtig
Amsterdam, zowel als Kcnnemer-
lands schone bloemeiigaarde, het
bloeiende Haarlem, met hunne ruim
driemaal honderd-en-vijftigduizend
inwoners, moesten als met eon
metalen band aan het aloude
San^cfordc worden verbonden, om
deze reeds meer dan een halve eeuw
oude badplaats op te heffen uit de

Het eerste station van Zandvoort. een
houten gebouw, dat eerder dienst had
gedaan als paviljoen op de Wereld-
tentoonstelling 1880 te Brussel. Het
lag ter hoogte van de tegenwoordige
Kabelloods. De foto, met links de
Passage, is uit 1907, ter golegehheid
van de ingebruikneming van nieuwe
wagons.

iWiMsr^&Kit1?J M' , *• ' , ~r i,
;,K^ --11111 :̂*:;̂

primitieve staat, waarin zij reeds te
lang had verkeerd."
De naam van Ir. Eduard Jacob
Kuinders, de ontwerper van het plan
en eerste consessic-houder, blijft
onverbrekelijk verbonden aan de
spoorlijn Haarlem-Zandvoort. Even-
als die van de Amsterdamse
koopman Gustav Eltzbacher, een
van de oprichters -van de „N.V.
Haarlem-Zandvoort Spoorweg-
maatschappij". De nieuwe lijn zou
moeten lopen van het Station-
Bol werk-Haarlem via een halte
Overveen, Het Kolkje en Kraantje-
Lek naar het station Bad-Zand-
voort, dat werd geprojecteerd een
flink eind ten Noorden van de
dorpskom. In de bartv winter van
1880, op 10 deccmberging de eerste
spade in de harde duingrond en
binnen vijf maanden hadden de
Amsterdamse aannemer W.J.
Schram en zijn mannen het werk
geklaard. Op 7 mei 1881 maakten
men de proefrit van begin- naar
eindpunt,

Feest
et houten stationsgebouw lag

destijds in een non onbebouwd
duingebied, op de plaats ongeveer,
waar nu de Van Lonnepwvg eindigt.
Die situering van het e indpunt had
te, maken met de in de onmiddell i jk
nabijheid liggende terreinen van de
„Bouwgrondonderneming Zand-
voort", waarop de nodige wegen en
gebouwen moesten komen.
Recht voor de uilgang van het
toenmalige station leidde een
monumentale trap naar de bekende
Passage, ontworpen door de Rotter-
damse architect Van Wijk. Aan de
zeezijdc kwnm de riante Kurzaal
met ruime hotelacommodatie, een
concertzaal en een terras.
Het gehele complex werd op 2 juni
1881 feestlijk geopend, met eon
uitgebreid „Dejeuner donné a
l'occusion de 1'ouverture du ehcmin
de fer Haarlem-Zandvoort". voor
vele genodigden, gevolgd door een
Buitengewoon Concert door de
Zandvoorter Kurzaal Kapel.

Kwartje
Zandvoort was ontsloten. Voor een
kwartje k-»,-i men van Haarlem naar
de zee reizen en de massa kwam.
Vooral toen liet spoorlijntje aanslui-
ling kreeg met het station Haarlem
van de Hollandse Uzeren Spoorweg
Maatschappij en erin 1887 een
rechtstreeks verbinding door Duits-
land mot Bazel tot stand kwam.
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Uw adres voor

LEKKAGE
aan pannedak.

Voor muur-, schoor-
steon-, metsol-, stuc-
werk en onderhouds-

werk:

Tel. 023-317429.

CHRISTIEN

IflERSTEEGE-THIELEMAM

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw rosorve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE

VERSTEEGE BV
Haltestraat 18,

telefoon 02507-4439.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

^Bilderdijksi'r. 5, tel. 3796.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij

F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

HONDEN
KAPSALGrJ

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspecialist
sinds 1955.

v. Ostadestr. 26
(bij de Koninginne-

weg), tel 5626.

Honden kunnen evt.
gehaald en gebracht
worden tegen kleine

vergoeding.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop on opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telofoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

FA.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Krijgt u gasten?
Goen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

ge'egonheid!
Ook verhuur van leuks en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL 2164
n' 3713. Privé na 6 uur 6658

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

HaltestrdatS, Zandvoort.
telefoon 02507-6123.

2e HANDS
FIETSEN

De Imooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

En onze "kanskoopjes" dan?
Natuurlijk, maar die zijn extra! Speciaal voor
u ingekocht en voorzien van uitzonderlijke
prijzen. Maar daarvoor geldt dan ook:
Pak mee! Zorg dat u er bij bent
want helaas op is op;

Jazeker, onze prijzen zijn vaste prijzen!
Wat u vandaag betaalt, geldt morgen ook
Dus geen "tijdelijke aanbiedingen" voor
al die artikelen die u regelmatig koopt.
Dat geeft houvast, zo kunt u vergelijken.
Reken maar dat u meteen ontdekt dat u
bij ons stukken voordeliger uit bent!

KEUZE UIT 16 SOORTEN

o.a. Jasmijn, Ribes
Forsythia, Japanse kers,

Cotoneaster, Rode bes,

UITZOEKEN

••••••••••••••••J

VERGELUK:
• • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ELKE DAG: VERGELUK: VERGELUK:NOG STEEDS:
echte Belgische

PATATES-
FRiTES

zgn. minifrietjes

I N STAP -
SCHOENEN

dat hoort bij Pasen,
heerlijk met boter

en suiker

GROOT PAK

ook wel Bootschoenen genoemd
vanwege de zachte zool waardoor
het dek niet beschadigd wordt;
in frisse blauvv-witte kleuren.

VANILLE-ROOM-
IJSTAART

lekker op de boterham, •
een toastje enz.
POT 295 gram

die lekkere koeken waar
ook de ouderen dol op zijn LITERPAK

1000 cc groot
dus geschikt
voor 6-8 pers.

• • o

VERGELUK: VERGELUK:

TOM POES

BROKJES

VERGELUK:

j BONZO

iVOOROEEL-
! VDIEND

VERGELUK:

KINOER-
PULLOVER

Te«UCST?pOM- met ronde hals
1007.acryl. Inde
kleuren, marine,
groen en bruin,
gedecoreerd met
fraaie „LAMA"
dessins.

TONICDf
IEMON-DRYwaarom elders

meer betalen?

wasaütomaat. Doordat «'

ddel met *°e
 t. daardoor bespaart

gezellig gedecoreerd onze prijs elke dag:

w was nog schoner.

il enhandleid.ng
1 hoe te bevestigen.

LET OP DE PRIJS

gezond en lekker

LETOPDE PRIJS: l LET OP DE PRIJS: LETOPDE PRIJS:

OOULASH
met veel vlees

• LEEUWEZEGEL

COMBI-
CUPSET COMBI-BOX

of OPBERGBAKdat is lekker
voordelig!

die lekker lang fris is

pakjes

een heerlijke milde
sherry die u beslist

eens moet proberen!
medium of pale dry

bestaande uit 6 hittebestendige
glazen cups in handige fleurige
plastic houdertjes, samen met

vierkant dienblad

8 transparante schuiflades
voor het opbergen van schroefjes,
meertjes, boutjes, knopen, enz.,

KUIPJES a
(250 gram)LITERBLIK BLIK 300 GRAM

Reuze handig voor
camping of de
caravan.

GEWOON
HANDIG IN

HUIS!

ELKE DAG: De doorgestreepte
cijfers zijn door de
fabrikanten verstrekte
adviesprijzen.
HET ZIJN OOK DE
PRIJZEN DIE U (ALS
U NOG GEEN KLANT
VAN ONS BENT!)
DIKWIJLSELDERS
MOET BETALEN,
VOOR HETZELFDE
MERK OF DEZELFDE
KWALITEIT.
En laat u niet misleiden
door tijdelijke week-
reklames.
DE ONZE GELDEN
NAMELIJK:
ELKE DAG!!!

ELKE DAG: ELKE DAGELKE DAG

zwifsalFILTER-
KAN
„Helena"
inh. 1.2 liter
met vrolijke
gekleurde ,,bol"-

model afsluitdop, neem er een in
voorraad of gooi die oude weg.

TAMPONS
20

kijk eens wat dat
elders kost voor 'n fris gebit

koker 26 stuks
. maar ook uw huid
J vaart er wel bij

supermarkt!
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORPiTuinwegS (achter winkelcentrum DeMarkthof)

NIET KENNEN.
•••••••••••••••••••••••••••••
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Oud-voorzitter Hildering van ZHV: Lions O 9

'Jammer toch dat zoveel een-
manszaken gaan verdwijnen'

Winkel op
de hoek
had §ociale
functie
ZANDVOORT - "Vroeger, dus
voor de oorlog, waren er twee
middenstandsverenigingen de
Katholieke vereniging "De
Hanze" en de „Algemene Zand-
voortsche Handelsvereniging".
Die twee werkten volkomen
langs en onafhankelijk van
elkaar, dat dat wel eens pro-
blemen gaf, Iaat zich denken"
aldus de oud-voorzitter van de
ZHV de heer Hildering. "Ge-
lukkig is hierin na de oorlog
verandering gekomen. Langzaam
maar zeker groeide er een beter
contact, zo zelfs dat de laatste
jaren de "Federatie Zandvoortse
Handelsverening De Hanze" is
ontstaan. Deze federatie is weer
een onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Mid-
denstands Bond.

Sedert 1929
Al sinds 1929 is de heer Hildering lid
van de ZHV, na de oorlog in 1948
werd hij benoemd in de feest-
commissie om de viering van het toen
veertig jarig bestaan te organiseren. Te
zamen met de heren Lageroux en
Waterdrinker is dit de enige foto die
hij bezit uit de ongetwijfeld lange
historie van de handelsvereniging. In
1956 werd de heer Hildering benoemd
tot opvolger van Maarten Weber als
voorzitter van de ZHVi Vanaf die tijd
bezit hij dus gegevens over het wel en
wee der vereniging.

ZANDVOORT • De jaarlijkse serie toernooien van de basketbalclub The Lions is
afgelopen zondag van start gegaan. Op de vier geplande wedstrijden /.uilen in
totaal meer dan honderd teams binnen de lijnen komen, waarbij ook de lagere
teams en de jeugd niet vergeten zijn Op de eerste locrnooidag traden de
seniorenteams aan, waarbij opviel, dat met name voor de lopformalics van de
Lions zeer sterke tegenstanders w^ren gëinviteerd. Dit verhinderde de gastheren
niet om in vier van de zes poules de Ie prijs te behalen. Na twaalf uur vaak
spannend basketbal in de sfeervolle Pclikaanhal bleek dat het Ie, 3e en 5e
herenteam en het Ie damesteam van de Lions kampioen waren geworden en dat
het 2e en 4e hcrenteam respectievelijk op een 3e en 2e plaats waren geëindigd.

Heren I finishte ongeslagen in haar
-)oule met de volgende eindstand:
1. Lions 10 pnt. 164-124; 2. B.V.
Haarlem 8 pnt. 207-126; 3. Hoofd-
dorp 6 pnt. 147-150; 4. Lisse 4 pnt
148-153; 5. Ariola 2 pnt. 141-189; 5.
KombyOpntll2-172;
Ook Dames I kwam zonder verlies uit
de strijd. De eindstand was:
1. Lions 5 pnt. 39-75; 2. Akrides 2 4
pnt. 74-51; 3. White Stars 2 3 pnt.
61-56; 4. H. Guardians O pnt. 39-75.

In de overige poules waren de
cindrangschikkingen;
Heren 2: I.B.V. Haarlem 2,2. Akrides
2, 3. Lions 2, 4. Cronjé Shots. Heren
3: I. Lions 3, 2. FI. Heiloo, 3.
Antilopen 2,4. Onze Gezellen 2 Heren
4: I. Kinheim 2, 2. Lions 4, 3, Racing
Beverwijk 2, 4. Dios 2. Heren 5: I.
Lions 5, 2. Antilopen 4, 3. HOC 4, 4.
Hoofddorp 5.

Aanstaande zondag 19 maart wordt de
toernooi-recks voortgezet met de
junioren poules. Er wordt gespeeld
van 9.00 tot 18.00 uur in de Sporthal
Pcllikaan. üe toegang is gratis.

Spelmoment uit de herenwcdstrijd
Lions Lisse

Historie
Het is boeiend om in de vergeelde
papieren te bladeren. Duidelijk blijkt
dat de ZHV een vooruitziende blik
had. Men heeft jaren gevochten voor
een uitgebreidere winkelsluitingswet.
Sinds enkele jaren is deze nu
vastgesteld vanaf l april tot en met 30
september, hiermede dus het zomer-
seizoen aanmerkelijk verlengend. De
totstandkoming van het busstation op
de plaats in het centrum van het dorp
is eveneens een verdienste van de
ZHV. Veel woorden zijn hierover
gesproken, veel brieven geschreven
voor dat de zaak "rond" was. "Maar
velen zijn dat al lang vergeten "zegt de

heer Hildering. Jammer vindt hij het.
wel dat het jaarlijkse vuurwerk van de
ZHV afgeschaft moest worden in
verband met de te hoge kosten die dit
heden ten dage met zich brengt. Daar
staat tegenover dat de Sint Nicolaas-
intocht uitgroeide tot een groots
gebeuren.

Groei winkelstand
Met enige voldoening stelt de heer
Hildering ook vast dat de winkelstand
zich heeft aangepast, dat er groei in
zit. Verwachtte men in vroeger jaren
dat er een 'Vergrijzing" van de
winkeliers zou optreden, de praktijk
heeft geleerd dat niets minder waar is.

Klaver j asclub D.Z.B.
kampioen van Stad Haarlem
Zandvoort - De klaverjasclub D.Z.B. heeft het de vorige week gepresteerd het
kampioenschap van de Stad Haarlem te veroveren. Tijdens de drie speelavonden
wist het Zandvoortse vijftal een 12e 3e en Ie plaats te behalen, goed voor de
uiteindelijke Ie plaats tussen de 164 deelnemers. De dames De Leeuw en
Hölzken eindigden persoonlijk zelfs als Ie en 5e. De enorme wisselcup van het
onder auspiciën van de Nederlandse Klaverjas Federatie georganiseerde toernooi
kon in triomf mee naar Zandvoort worden genomen.

de T.H. in Delft bewezen. Wij vinden
dan ook, dat wij bijvoorbeeld
aansluiting moeten krijgen bij de
Zandvoortse Sportraad".

Feestcommissie van de ZHV in 1948;
v.l.n.r, de heren Langeroux, Water-
drinkerten Hilderine.

'̂ Wel is het jammer dat zoveel
eenmanszaken gaan verdwijnen. Hbtis
natuurlijk wel een logisch gevolg van
deze tijd. Man en vrouw die veel lange
uren moeten maken, personeel dat
voor deze zaken te kostbaar wordt,
maar ergens is het wel jammer. De
"winkel op de hoek" vervulde toch
een grote sociale functie in ons
dorpsleven, en is gedoemd te ver-
dwijnen.

Hoewel de heer Hildering nog
steeds zitting heeft in de Kamei
van Koophandel te Haarlem voor
de regio Zandvoort, . en nog
diverse andere functies, over-
weegt hij wel, om binnen enkele
jaren niet meer aktief aan het
handelsleven deel te nemen.
"Eerst mijn vader en nu ik,
hebben de zaak in de Kerkstraat
al sinds 1929. Volgend jaar dus
een halve eeuw. Soms denk ik
wel eens na die vijftig jaar stop ik
er mee. Maar of ik dat doe? Dat
zal de toekomst moeten leren:'

Bridgeclub
ZANDVOORT - De stand na de
tweede wedstrijd vierde competitie
van de Zandvoortse Bridgeclub is als
volgt: A-lijn 1. familie Heidoorn,
115.48 procent; 2. ds. Dear-Hagen,
112.02 procent.
B-lijn: 1. ds. Dröse-Van Gcllekom,
119.64 procent; 2. ds. Keur-Schutte,
102.98 procent;
C-lijn: 1. hr. Vulsma-v.d. Wende,
115.55 procent; 2. ds. v.d. Bcrg-
Kicwiet, 115 procent.
D-lijn: 1. familie Ates, 119.91
procent; 2. ds. v.d. Busken-Sielceken,
112.10 procent.

Het tot nu toe bescheiden operende
D.Z.B, blijkt al bijna een kwarteeuw
te bestaan.De initialen staan voor De
Zwarte Bende en volgens voorzitter C.
Hölzken is de club destijds als
klaverjas- en reisvereniging opgericht

Kampioenschap van Nederland.
Hölzken is van meing, dat er vaak nog
geringschattend over het klaverjassen
wordt gedacht. „Het is geen kroegspel-
Ictje, maar een zuivere denksport. Dat
is onlangs nog door een computer op

Het succesvolle team van D.2.B. Van
links naar rechts voorzitter Carel
Hölzken en zijn cup-f ightcrs Piet Paap,
Hannie de Leeuw, Willem Bakken-
hoven, Gerda Hölzken en Peter
Verhoef.

door de Zandvoortse kolenhandci.
ren. „Het was een zuivere ontspan
ningsclub. Men ging gezamenlijk op
reis, organiseerde feesten voor de
kinderen en er werd driftig gcklaver-
jast. Eigenlijk is er weinig veranderd in
dat oplicht. Alleen het vak van
kolenboer is vrijwel uitgestorven. Br is
er nog één en die is ook nog lid. We
hebben nu tachtig leden, in hoofdzaak
familie en kennissen van het voorma-
lige kolengildc".
Het recreatieve staat voorop bij De
Zwarte Bende, maar dat ze ook op het
competatieve vlak hun mannetje
staan, hebben de klaverjassers uit de
regio Haarlem de vorige week kunnen
ondervinden. Het blijkt overigens ook
uit hut fi«il, dal een kwintet van D.Z.B,
cm "). april mi-i-dint/l naar hol

Dypsomaiiia tafeltennis
ZANDVOORT - Zaterdagavond
werd in de Prinsessehal de
Zandvoortse derby Dypsomania-
Nieuw Unicum gespeeld. Het
beloofde een spannende wed-
strijd te worden. De de laatste
tijd in goede vorm zijnde heren
van Dypsomania ware.n goed
gemotiveerd in verband met de
grote nederlaag die ze hadden
geleden in Unicum (9-1).
Nieuw Unicum wilde de hoge

positie op de ranglijst hand-
haven. De wedstrijd liep echter
op een teleurstelling uit, René
Scholte, Mick Eysvogelen Julius
Steiner van Dypsomania
maakten korte metten met hun
tegenstanders.
Acht enkelpartijen én de dubbel-
partij leverden overwinningen
op, zodat de uiteindelijke stand
9-1 werd, in het voordeel van
Dypsomania.

Datum 18-19 maart 1978

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmawcg 5,
telefoon 2633. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenth telefoon 33 55; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. A. Morsink-van
Zutphen, Gasthuishofje 27, telefoon
2791.
Apolhetk: Zeestraat apotheek, N.v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. C.F. Struyk-
Rcus, Statenbolwerk 10, Haarlem, tel.
023-320434.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tond telefonisch de Veeartsendicnst te
Haarlem, telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort:
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort, geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
Icm
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpvcr-
lening, geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00-17.00 uur. Ook schriftelijk via
postbus 100, Zandvoort.

Nationaal
Kampioenschap
taf elvoetbal in Zandvoort
Zandvoort - In liet Gcmecnscliapslmis
werd zaterdag ccn Nederlands Kam-
pioen gehuldigd. Het was E. Mulder
uil Den Haag, die in de finale van de
Microvoctbaleonipetilic wist te win-
ncn van zijn stadgenoot H. van Haag.
Er was weinig decorum, gcenpubliclt,
maar wel spanningen sfeer. Nadat de
bekers en de vaantjes uwen uitgereikt,
wilde voorzitter Verhoeven van de
Subbutao Micro Voetbal Bond Neder-
land wel iets vertellen ovci de sport,
die liem en zijn 250 bondsledcn al 15
jaar boeit.

„Om te beginnen is Micro-voetbal een
miskende sport. Er zijn nu 16

verenigingen, verspreid over het hele
land, en de belangstelling wordt
langzamerhand groter. Maar we
krijgen te weinig publiciteit, men
denkt vaak nog dat wij tafclvoetbal
met dat draaien aan stangen, spelen.
Maar micro-voetbal l i jkt op het echte
voetbal met alle spelsituaties van dien.
Er komt veel takt iekbij kijken".

Het spel, op een spceltat'el van 130 bij
90 centimeter, blijkt liet al te hebben
gebracht tot interlandds, Europa-cup
en Wereldbeker. Met veel Nederlandse
successen in Europees verband, waar
het spel wordt gespeeld in België,
Duitsland, Engeland, Malta, Italië,
Oostenrijk, Schotland en Zwitserland.

Nationale micor-voetbalfinale. Kam-
pioen E. Mulder (I.) tegen H. van Haag.

Zeven maal kwam de Europa-cup in
Nederlandse handen, eenmaal de
Wereldcup. Er zijn al meer dan 40
interlands gespeeld en de volgende is
een uitwedstrijd tegen Oostenrijk op
29 april.

Bondsvoorzitter Verhoeven vertelt
nog, dat de volgende Europa-cup-wed-
strijd in Nederland gespeeld zal
worden en dat /,ijn organisatie nog
geen aansluiting bij de Nederlandse
Sport Federatie heeft kunnen verkrij-
gen. Waarom we nu in Zandvoort
spelen? Omdat onze vereniging
Kennemerland hier is gevestigd. We
trainiMi eens inde veertien dagen in het
Gcincenschapshuis en ook dat is
helaas te weinig bekend".

Randstad Publicaties bv

is de uitgeefster van o.m. Aalsmeerder Courant, Streek-
blad de Ronde Vener en de Uithoornse Courant.

Voor onze redaktie in Aalsmeer zoeken wij op korte termijn een

Zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit verslaggevers- en
redaktiewerkzaamheden, opmaak van de krant e.d.
De juiste kandidala)t(e) heeft een middelbare schoolopleiding op
min, Havo-niveau, heeft een vlotte pen, een goede beheersing
van de Nederlandse taal en kent de omgeving.
Ervaring is een vereiste.
Leeftijd: 23-27 jaar.
Salariëring volgens NNP-CAO.

Inlichtingen en sollicitaties: de heer H. Paulzen, tel. 02977-28411.
Dorpsstraat 8, Aalsmeer.

Rheuma collecte
ZANDVOORT - Ook in Zandvoort zal
de landelijke collecte ten bate van liet
Nationaal Khi'umafoiids in de wpek
van 13 tot en met 18 maart worden
gehouden. Een der projecten van liet
Nationaal Rlieumafonds is de bouw
van het eerste yrote aangepaste
rt'crcatieholrl ten behoeve van minder
validen. In Wapenveld, tussen Heerde
en Hattem, is men gestart met de
houw hiervan en men hoopt dat reeds
in de zomer van 1978 dit hotel
geopend /.al kunnen worden. Het
hotel heeft twin t ig appartementen
met lounges, vergaderkamers, speel-
ru imten en dergelijke. Een paar
honderd meter achter het hotel
worden nog eens twaalf bungalows
geboiwd voor respectievelijk zes of
vier gasten. Ken doodgewoon gezellig
familichotel waar ieder, nel als in elk
ander holol, v r i j is te doen en Ie laten
wtit hij wil. Geen betutteling, geen
„moeten" maar wel slaat er vaardig
personeel lihiar om elke gehandicapte
te helpen als dal nodig is. '/M kan elke
ri'imiapatié'nt er onbe/ornd vakantie
houden. Hiervoor is veel geld nodig,
dus is het ver/oek van het fonds met
royaal gebaar te schenken.
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Daar staan ze dan' De nieuwste\_y tuinmeubelen uit
Engeland, Italië, Frankrijk en Amerika Voor u' Dus wandel eens
binnen en geniet van de zon Want dezekwahteitsmeubelen

brengen u al helemaal m de sfeer
Ga zitten en richt uw hele openluchtkamer m Niets ontbreekt

Ook de fleurige stoelkussens met Of de tuintafels, parasols
^loembakken etc U bent van harte welkom op deze

doorlopende tummeubelshow1

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zijdstraat 71-73 Aalsmeer
Telefoon 02977-24329

Kostuums naar de laatste modellen en 5n
de rsïôiïwste dessins» Begin het voofijaarx
goed, met sterk voordeel, want;
kostuum krijgt u gratis.

Vlot kostuum voo' de man die slank
gekleed wi! gaan. lichte streep-
dessin, met zadelsteelarf gewerkt.
Makkelijke stof,
wo!/po!yester.

Driedelig sportief kostuum in nieuwe
"Higgings"-ruit.
Diverse kleuren.

---m«MCV

zwaarder don 200 pond
*langer dan 2 mefer

B* kleiner dan l meter 00
* bandwijdte 160 cm

Ook voor u:
|net rweeds kostuum

m dezelfde
j Prijsklasse graf,s!

* r

O

AALSMEEK
Kruisweg 2o

Vrijdog !<oopavond
(ook woensdag

do ho!o dag open)

Rembrandrweg 419
Bus 65 en 66
hallo Laan Walcheren

Donderdag koopavond

GRATIS GELD!!!
Dat mogen wij u helaas niet geven.

Wel kunt u gebruik maken van onze speciale tarieven
en onze snelle gratis thuisbrengservice De enige eis

is dat u een vast inkomen heeft
Goed lopende leningen zijn uiteraard geen bezwaar

Enige voorbeelden
f 5000 is36xf 171
f 8000 is 48x^212
f 10000 -'s60xr"221 -
M2000 is 60x^263
f 15000-is60xf 327-
/ 2.0 000 - is 96xf 318,-

Tweede hypotheken
f 25 000 is 120 xf320,
f30000 is 120x^382,
f 35 000 is 120xr" 444,
f 40 000 is 120xf 505,
f 50000, is180xA 557,
/ 70 000, is 180x^780,

Bel nu voor uw aanvraag 01720 75146 ook 's avonds
Afhalmgen volgt dan binnen twee uur geheel gratis bij u

thuis Eerste hypotheken tot 130%

INTER-CREDiT
financieringen

Telefoon 01720-75146.

AMC melkproducten bv
Postbus 26,

1420 AA Uithoorn

vraagt voor direkt

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs voor de bezorging van

melkprodukten.
Naast een goede salariëring (13x per jaar)

ontvangt u 8% vakantietoeslag en 2%
jaaruitkering.

U kunt telefonisch meer inlichtingen krijgen:
02975-61645, toestel 14.

a in o

TUIN-
GEREEDSCHAPPEN

Grote sortering bij

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

HOTEL BOUWES v

DAGELIJKS DINER DANSANT
llbehake op maand iq) met een fi|n orkest Komplee
3 qangen menu reeds vanaf f K Elke zondag matinee

'Unieke accommodatie voor congressen (eesten en partijen
Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort

|(n isooort of ri|lvwijb niet vergeten)

In Bouwes Palace kunt u in het
Panorama Restaurant op 70 m hoogte
voortreffelijk tten en tegelijk genieten
van een magnifiek uit?u,hi Ook ideial
voor recepties e d 2 en 3 kamer
appartementen hebchikh nr niet spe
ciale wintert irievi n
In de grote feestzaal in western stylo
(mast de Bowhngl In bt u ein bij
voorbaat gebUnqde personeels of
v< renicjtngs tvond

BOUWES ZANDVOORT telefoon
02507 2144
Vraag onze speciale weckend

vttineven

golden i
tulp hotels
hollahd '

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend

Voor een gezellige avond '
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede
Telefoon 281328

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT.
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel 023 265333
GEN CRONJESTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bcnncbrockerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„GI?aïôt Het Witte Ifeiis"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig J. G. de Jong
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendmers, recepties enz.
Reserveren gewenst
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten

zand voo r t

Wo , do., vr , za zo. geopend van
11. 00-20 00 uur.

Telefoon 02507-2994.

BISTRO
'LA BERGERIE'

l ransc spccilileilcn
Menu a / 35,-.
CONSOMMLIIENRIIV

lulilirc groeniehouillon
».

IJOUCHLi: SAIN l -HLUhUT
uildpjslcilK.

*BROClir/ITE LA KEKChRli:
spies \ in xtr^ehilknde soorten \li.es

niet j ehakken knel Jtird ippelen, si i rijst.
i luLippilkrukelje, j reuntell en s lus

PARI Al F D L L A M A I S O N
likeurijsji. tnilslaernoni

U kunt hij ons iuluiuli|k ook i li e.irte tintelen
Difc-ilijks j'uipeml \ unl 17 II) uur

Kerkpkin Ifi lilnemendiil lel 021 2S7716
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Zeeschuimers blijven winnen Kerkdiensten T.Z.B, won van C.B.S.
Dal waren du pnj/en die de
wtdslnjdplocg van de Zeeschuimers
mee naar Zandvoort nam bij een
Nationale Vierkamp, die m Zaandam
werd gezwommen Opmerkelijk wa
ren vooral de prestaties van de jongere
deelnemers Karin v.d Berg, wist haar
tijd op de 200 m wisselslag meisjes
met 10,2 sec. te verbtercn, terwijl
Petra Ricnks Westerman en Patrick
Scliwemsbergen /ich ook niet

onbetuigd heten

BIJ de oudere deelnemers viel de
prestatie van Ralph Kras op, deze
zwom de 100 m vrije slag binnen de
minuut en wel m 55 sec Carry
Wcssendorp wist op de 200 meter
rugslag dames haar tijd aanzienlijk te
verbeteren en is nog slechts 8/10 sec.
van het limiet van de Kringkampioen-
schappen van Noord-Holland af. De
belangrijkste uitslagen a\n
Annette ter Heyden 2 x Goud en wel
op 50 m schoolslag en 100m rugslag
o 10, Rudi Heeroma 2 \Goud en wel
op 50 m schoolslag en 100 m rugslag
0.10, Tonja v d Heuvel l x Goud op
de 100 m. vrije slag meisjes o 12,
Carry Wessendorp l \ Goud op de 200
m rugslag dames, Sonja Honnef l x
Zilver op de 100 m. \njeslagm o. 12,
Ralph Kras l x Zilver op de 200 m.
vrije slag heren, Petra Ricnks l x Brons
op dejjO m. schoolslag m.o. 10, Karin

v.d Berg l bond op do 100 m. vriji
slag m o. 12, Fernando Heeroma l x
Brons op de 100 m. vrije slag j o. 12,
Baquita Koning 2x Brons en wel op dt
200 m. wisselslag m o 14 en 100 m
vrije slag m o 14.
De dames estafetteploeg, beslaande
uit Tonja v.d. Heuvel, Baquita Koning,
Carry Wessendorp en Ellie Bol wist op
de 4 x lOOm. vnjc slag beslag te leggen
op goud, de herenploeg werd helaas
4e
BIJ de Zweedse estafette wisten De
Zeeschuimers beslag te leggen op
Zilver, waarbij Ralph Kras en Patrick
Schweinsbcrgen wel „de" uitblinkers
waren.
Prachtige medailles, alsmede een
diploma waren de beloning voor de
zwemmers en zwemsters.

WATDRPOLO
Ook de wedstrijd tussen de jeugd

waterpolotcams van De Zeeschuimers
en Edvo werd door de Zandvoorters
gewonnen

Einduitslag 5-2 (tussenstand 2 O, 3 2),
doelpunten Ton Weber 3-Wim do
Oude 2 Ondanks veel rus spel van de
tegenpartij wist de jeugd van Zand-
voort ook dit weekend weer de winst
binnen te halen

De Zeeschuimers lieten zien door
Cd Vo niet uit hun spel halen. Uit twee
schoten van Ton Wcber stond het
team bij de rust reeds met 2 O voor

Ondanks twee doelpunten van CdVo
bleven de Zeeschuimers het betere van
het spel houden door rustig te spelen
en goed te plaatsen Jeffrey Visser had
helaas geen geluk met njn schoten (4x
op de lat). Wel scoorde Wim de Oude
nog 2x on maakte Ton Wober een
hattrick vol door eon drukschot

Revanche Zandvoort '75
tegen SVJ-Heemstede

Kaartleesrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - De autosport-
veremging Sandevoerde te Zandvoort
houdt op 17 maart een kaartleesrit
volgens T-systeem in de gemeente
Zandvoort

Lengte van de rit plm 25 km. Er kan
ingeschreven worden in de klasse A-B
en C Start eerste deelnemer 20 01
uur. Inschnjftafel geopend vanaf
19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt
voor leden f 9,- en voor met-leden
f 10,- Start m gebouw Nieuw
Unicum Prijsuitreiking en uitleg ook
in gebouw Nieuw Unicum, Zandvoort-
selaan 165 te Zandvoort Inlichtingen
over deze rit bij het sportsecretanaat,
v Osladestraal 19 te Zandvoort, tel.
02507-5168

Zandvoorl - Voor de onnodige
nederlaag (5-2) in de uitwedstrijd
tegen S.V J heeft Zandvoort 75 jl
zaterdag revanche genomen rloor de
Hecmstedenaren naar een 4-1 neder-
laag te spelen De eerste helft was van
een matig gehalte bij beide ploegen en
speelde zich hoofdzakelijk op het
middenveld af Toch was het de
thuisclub die de toon aangaf Ze wist
dit reeds na 7 minuten in een doelpunt
van Raymond Kcuning om te metten,
1-0. Na een kwartier wist Pred. Keur
S V.J. van een tegendoelpuntaf te
houden, toen hij door twee spelers
werd belaagd Wij zagen m de
Zandvoort-voorhoede enkele goede
combinaties tussen Kcuning en Dirk
Koper, maar echt gevaarlijk werd het
niet. Ook een prima kopbal van
laatstgenoemde uit een corner van
Joop Paap had geen succes Direct na
de aftrap van de 2e helft kwamen
Keumng en Paap bijna tot scoren,
maar het was weer in de zevende
minuut, dat Keumng zijn elftal naar
2-0 schoot na goed voorbereidend
werk van Fred. Keur en Dirk Koper.

Enkele minuten iater verrichtte
Keumng de hattrick en werd S.V J.
wakker geschud. De Zandvoort-
verdedigmg kwam onder druk te
staan. Een door doelman Piet
Reeudijk verkeerd op de vuist
genomen bal werd de prooi van Dred
Smit, 3-1. Hierna kregen de Zand-

voort-voorwaartsen weer enkele bijna
niet te missen kansen Uit een ervan
wistdevoorv.d Vaart ingevallen Joop
v.d Heuvel jr hard in te sclveten 4-1
Om voor beide ploegen nog iets aan de
score te doen gaf de overigens goed
leidende scheidsrechler Maaskant bei-
de ploegen een strafschop m de laatste
fase, doch beide werden naast de paal
geschoten.
De standjuidt nu
Stormvogels 21-36
V.V.R.A. 21-35
K.I.C 20 25
Zandvoort 75 21 25

BURGERLIJKE/
STAND '

GEBOREN (buiten de gemeente)
Matthijs Lodewijk, z.v. J L Luijt en
S J Smit, Valentijn.z.v WH.Schuller
en A'M van Dijt, Mare! Joanne, d v.
J G. Lammers en J M. Schwencke,
Bastiaan Johan, z v. A H. Schuiten en
M Hesscis

OVERLEDEN
August Zeegers, 72 jr , gen. m. J.N J.
de Zoete (rcctificalie)

OVERLEDEN (buiten de gemeente).
Hendrik Weber, 82 jr ,geh.m S. Loos;
Barend Havmg, 86 jr , gch.gew m.
P.M. Dankelman.

Zondag 19 maart
ZANDVOORT HERVORMDL
KERK, Kerkplein
10.30 uur ds. C. Mataheru. Bevesti-
ging nieuwe lidmalen (crèche aanwe-
"K)-
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur
jeugd kapel.
Gereformeerde kerk, Julianawog 15,
10.00 uur ds. P van Hall, IS 00 uur
ds. J. Tiorsma van Santpoort
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15
1030 uur mevr. ds. W H BUIJS,
Zandvoort (Ned. Herv )
Rooms Katholieke Kerk,
Parochiekerk St. Agalha Grote
Krocht.
Zaterdag 18 maart a45 uur Stille
Eucharistieviering (Palmwijding),
Zondag 19 maart 815 uur Stille
eucharistieviering (Palmwijding),
10 45 uur eucharistieviering met
medewerking van het Jongcrenkoor
„De Toorts" Thema „Jesus Chnst
Superstar", Hoogmis, Palmwijding
Nieuwe Apostolische kerk tot nadere
aankondiging /ondag 9 30 en 16.00
uur, woensdag 20 00 uur , diensten in
gebouw Madoerastraal l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Chrislehjke Gemeen-
schapsbond maandagmiddag 20
maart 3 uur samenkomst in hui/e
„Pniel", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente /ondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Hockey-dames
ZANDVOORT • Zondag viel een
kranige overwinning te noteren van
een herboren Zandvoort-leam, dat
snel en efficiënt speelde De tegenstan-
dsters van Kampong gaven goed partij,
?odat een levendige en boeiende
wedstrijd aan de vele trouwe kijkers
werd geboden.
De Z H C.-aanvalIen waren gevaarlijk-
er, maar de hechte verdediging van de
gasten gaf geen krmp Pas na 20
minuten m de tweede speelhelft
scoorde Mieke Hamann uit een
strafhoekslag met een hard, laag
schot. 1-0. Enkele seconden pushte
Kampong nog hard tegen de paal,
maardestand bleef ongewijzigd
Aanstaande zondag spelen de Zand-
voort-dames om 12 uur thuis tegen de
aanstaande kampioen HDM, zeen zeer
sterke ploeg, die dit jaar al kampioen
van Nederland zaalhockey werd Een
goede kans om in Zandvoort top-
dameshockey te zien
Overige uitslagen Dames FIT 2 -
Zandvoort 2 1-0, Heren Te Werve l -
Zandvoort I 1-3; Strawbemes 3 -
Zandvoort 21-3,

ZANDVOORT - In een wedstrijd met een rommelig °uide
zegevierde T.Z.B, over C.B.S. Men startte, met als wissels Ad
Vastenhouw en Jos van Houten, met een verdedigend concept

L)e gasten dicteerden de eerste helft
het spel volkomen Er werden enki Ie-
fraaie kansen gecreccrd, ui t cun
waarvun Kees Molenaar (.eij lob net
naast/dg gaan
C B S kwam meer m het spel, maar
wist de aanvallen door goed ingrijpen
van de T.Z B dplensic, net name van
keeper Henk Bos, niet in doelpunten
om te /etten In de tweede helft was
Kees Molenaar vervangen door Jos van
Houten en T Z B traehtti het
overwicht te consolideren Dit had in
do 22e minuut succes toen na een

vloeiende aanval de bal bij de
volkomen vrijstaande Jos van Houtt n
kwam, die het leer keihard m de
touwen joeg, 0-1
C B S trachtte vertwijfeld iets aan de
achterstand te doen en gibruikte
vrijwel ieder middel daarvoor T Z B
groef 7ich in voor tigon doel en paste
een taktische wissel toe Hanno van
Cssen werd vervangen door de
verdediger Ad Vasteilhoud Dit blei k
een goide afweer tegen de stormlopen
v a n C H S
Vier minuten voor tijd kreeg T.Z B

i.'en vrije trap, nad.it vi rdodigcr l£ob tic
Ruis unfai r was aanpv.i l len I>n
opmerking daarover leverde Henk Hos
unkops loo l op HIJ gin» knoek out,
ivi nals Willem Koning c l ie / i jn ki epor
wilde bc rschermon, maar van achteren
v v < r d aang iva l l i ' i t door u n C B S -
supporlcr Na enig oplapwirk en liet
uit het veld / e n d t n van eui C B S-
spdir wirdi'ii de laalsle minu ten
uitgespeeld H i t bleel hij 01 in l ie t
voordeel van T / B

zich goed

Ophokplicht voor Postduiven
ZANDVOORT Sommige landbou*
produkten, /oals krokussen en pas
go/aaide crwten, hebben e-on grote
aantrekkingskracht vuor duiven Om
dat de/e1 vogels de/e gewassen feilloos
weten te vinden, kan er veel schade
worden aangericht Hel is duideli jk
dat daarom jacht wordt gemaakt op
wilde en verwilderde duiven Aange
/ien moet worden voorkomt n dat
postduiven gelroffcn worden door de
te nemen maatregelen is er tussen de
bij de/e aangelegenheid betrokken
organisaties overleg gepleegd over een
ophokplicht voor de/e duiven
Hierbij is overeengekomen dat m
Noord-Holland voorlopig elke dag,
dus ook in het weekeinde, van 20
maart tot en met 19 mei 1978, de
postduiven worden opgehokt lot
17 30 uur
De postduiven mogen wel deelnemen

aan u tdv luchUn i>n afr i tht ingon,
doch na aankomst moeten /t worden
opgehokt tot! 7 30 uur
In het belang van de postduiven
houders en van de> landbouwers
dringen de PosUluivenhouders Orga
msatie en hi f. Landbouwschap er met
de- meeste- klem op aan /ieh strikt aan
bovenstaande afspraak te houden Dit
bi tekent dat landbouwers /ich na
17 30 uur dicm n te onthouden van
een bestrijding van de duiven en dat in
ge-en geval mag worden geschoten op
overvliegende postdui/en. De postdui-
venhouders moeten zich strikt houdun
aandeophokti |den
De- landbouwers moeten bij beteke-
nende schade aan hun gewas, veroor-
/aakt door duiven, dit direct melden
bij het secretariaat van de Wildschade-
eommissie, Postbus 3005 te Haarlem,
tel 023 319021.

ZAND VOOR I' - Ondank
laatste1 uil wedstrijd h thbin /o wil hel
Ie d.imev als het Ie hercnteam /ieh m
hun klasse vu t( n l i handhaven. De
dames kwamen tegen middenmoter '
V Z V m Winkel lol een eervolle 11-8
mderlddg. Het Zanclvuorlsc kam
tuide een aantal gehlessierden en
Ixsehikte slechts ov(r één wissel-
speelster. Met rust was de stand nog
4-1, maar in de tweede speeltuin,
kwamen de break-outs niet meer uit
de verf V.Z.V liep in de slotfase
verdiend uit tot 11-H De 7and\oortsu
treffers kwamen van Sanclr.i v in
Duiin, Anme Trouw en Janna
Pcnmngs. De heren moesten in
Jtecrhugov>aard hun meerdere crK( n-
m n in Tornado. BIJ de doel wisseling
was de stand 8-6 en ook daarna bleef
de spanning er m. Met 13-12 bleef
1 ornado net aan de goede kant van de
score. Daar ook de concurrentie m de
onderste regionen verloor, blijven
beide Zanelvoortmeeuvven-lcambindc'
3e klasse van het /aalhandbal Op 9
april wordt de veld-competitie hervat

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel 02507-2462

'Neem een sprong
de lente in,
samen met
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(w h v d Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 2060

P.S Denk om de mest
voor uw tuin

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD atc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGO.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
' WANDBESPANNINGEN

O
CORODEX B.V.
_ Z A N D V O O R T

Vraagt

BANKWERKER/
MONTEUR

met ervaring in machmeonderhoud Zo mogelijk
bekend met kunststof matrijzen

Sollicitaties Corodex bv,
Noorderdumwog 48, telefoon 2541

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Remwardtstraat20-Tel 02507-4365

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.

Tevens wassen, voet- en oorverzorging
Advies vachtverzorging Showklaar maken van
bouviers enig n bijwerk beurten
O a gespecialiseerd in bouviers, poedels
enspaniels

NEL ROODT
Blijvend jjevestigd
HAARLEMMERSTRAAT 68. ZANDVOORT,
TELEFOON 02507-2063

TE KOOP
8 Inbouw LICHT-

BAKKEN mt 57x63,
nw prijs f 295,- p st

voor f 100,- p st
tevens 8 VERLAAGDE

BARKRUKKEN

Visrest. SCHUT
Kerkstraat21
telefoon 2121

IQ 9E
l Of £3

/l O C
f» fcO

„SCORE"
Voorjaarsaanbiedingen:

20 meter TUINSLANG
met slangdrager, voor
VERTICUTEERHARK
voor
Bijpassende STEEL
voor
PLANTENREK
ISOxSOcm
10-tandsTUINHARK j» -jj-
metsteel .................... Of 1 3
HOGEDRUK- nn QA
PLANTENSPUIT ............... £.£r«JU

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort

Tel. 52 04

Groenten-
en bloemzaad.'
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Kweker! P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093

l

DE AMSTERDAMMER

AART VEER
AARDAPPELEN - GROENTE en FRUIT

Primeurs in Delicatessen
Catering-service.

Grote Krocht 23 - Zandvoort,

telefoon 02507-4404.

T KINDER-
WINKELTJE

Sinds 1 maart weer
radere dag geopend
van 10.0018 00 uur.

Buureweg 1 3,
telefoon 6530

Verkoopvan matrassen
in alle maten. Ubica en

Drakacel.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.

telefoon 7751.
Zindvoort

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto Brand-Leven
Alle verzekeringen

Baby-sit
gevraagd
Telefoon

02507-3404

Gevraagd- een

FLINKE HULP
voorde kamers.

Zo spoedig mogelijk

HOTEL INTERLAKEN
Van Speykstraat 20, telefoon 02507-2966

Schildersbedrijf
„DE BOET"

Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655

Vooral uw
binnen- en buiten
schilderwerken

en wandafwerkingen.

TE KOOP

ALISTIN ALLEGRO
B j. *75, garage auto

van 1oeig .vinyl
schuifdak, radio, geef
m halogeenlampen,

f 4200.
Telefoon 025074507.

na 18 00 uur

GEVRAAGD

vele hotel,
pension en particuüere

slaapkamers met
ontbijt.

Vanaf 24 maart
Bel even na 16 00 uur

025072525

TEKOOPAANGEB

EEN COMPLEET
AQUARIUM MET
ONDERSTEL EN

INSTRUMENTARIUM
Telefoon 02507-4500

Jongeman zoekt
PERMANENTE
woonruimte.
Vrije etage of

zomerhuisje tot
f 400,- p.m

Telefoon 025073544

SCHILDERSHAL

C. J. PAAP
MatrtsIBcmifk

80x190

/139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

FROMAGERIE
KAAS EN WUNSPECIALJSTEN

! JONGE GOUDSE
KAAS

1500 gram
SELLERIE
SALADE
150 gram

10 VERSE
SCHARRELEIEREN

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141

TEKOOPAANGEB-
9Vi m prima onder-

houden wollen

velours tapijt
goudgeel aan 66n stuk

verdeeld in 2V4 m
390 cm br en 7 m 265 cm

br. Prijs f 500.-
Te bevr

telefoon 02507-3158

ATELIER VALK
VOOR
glas in lood,
gebrandschilderd glas,
glasmedalllons,
antiekreparatie,
goboortetegels;
beschilderde wandborden
mot o.o. uw familiewapen

W.DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Hofdijkstraat 24, telefoon 2206

ISMURFEN op de wand
(ORIGINEEL
ISMURFENBEHANG
110 nieter per rol voor...

[NIEUW
IDUPLESSEBEHANG
llO pracht motieven
|10 meter per rol voor...

lEen mooie muurverf in
(kleurige emmers
IAFWASBAAR
11 en 3 kg emmers per kilo v.a..

•VAKKUNDIG ADVIES!

16,95

16,95
4,65

Veren kussens
f 15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751,

Zandvoon

TEKOOPAANGEB

elegante moderne
eethoek

(tafel en 4 fauteuils)
on een prachtige

fauteuil, alles z g é n
Telefoon 02507 6078

Schatgraven...
met metaaldotectors

naar verborgen on
verloren munten, enz
Lucratieve vrijetijds-

bestedmg Gratis
beschrijving

Postbus 573. Voorburg,
telefoon 070 867240

SPREKER VOOR CDA
op FORUMAVOND georganiseerd door

PvdA
vrijdagavond in Gemeenschapshuis:

J. Achterstraat,
CDA Statenfraktieleider.

MIEIE WASSALON

WASSEN 5 kilo ........... fr,

STOMEN b.v. PANTALON

STOMEN b.v. JAPON
LAKENPAKKET wasserij
Snel, Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Adm'nistratjes
tovufen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Openbare CDA-vergadering
Dinsdagavond 21 maart a.s., aanvang 20.15 uur.

Calvijnzaal, Geref. kerk, Emmaweg 24,
Zandvoort

Spreken Drs. F. A. Vissers,
Direktaur van Joannes do Deo Ziekenhuis

te Haarlem.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel 4417.

Installatie
GROENESI!

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT
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KWALITEITS-
REIZEN vooreen
VOORDELIGE
PRIJS +

Autocanraizan
3 en 5 dagen Parijs .......... vanaf 118,-
8 dagen Luxemburg ........ vanaf 485,-
21 dagen Portugal/Spanje . .vanaf 1798,-

Volledig verzorgde vliegreizen
Mallorca .................. vanaf 353,-
Benidorm ................. vanaf 371,-
Ibiza ..................... vanaf 384,-
Fuengirola ................ vanaf 393,-
Italiaanse Riviera ........... vanaf 418,-
Algarve (Portugal) ......... vanaf 568.-
Halkidiki (Griekenland) ...... vanaf 573,-

Treinreizen
Abtenau (Oostenrijk) ....... vanaf 323,-
Adriatische Riviera ......... vanaf 376,-
Zwarte Woud ............. vanaf 398,-

Verra reizen
Rondreis 17 dagen
Thailand .................. vanaf 2980,-
Rondreis India, Nepal, Kashmir
(23 dagen) ................ vanaf 3835,-
Rondreis Japan, Hongkong
(17 dagen) ................ vanaf 4190,-
Rondreis Thailand, Singapore,
Indonesië (26 dagen) ....... vanaf 4380,-

(Ned. Reisver.)
Eigen auto:
Div. hotels/pensions Oostenrijk
8 dagen .............. p.p. vanaf 115,-
Appartementen Nautilus in
Ceriale, Bloemenrivièra
per week ................. vanaf 352,-
Rondrais Vliegité:
14 dagen Bulgarije, Turkije en
Griekenland ............... vanaf 1260,-

Besprekingen:

REISBUREAU

FRANS HALS BV
Frans Halsplein 16
(naast bioscoop)
Haarlem '•
Tel. 023- 25 06 43 - 25 53 13

HUISHOUDSPECIALIST MET 65 FILIALEN
heeft in zijn modern distributie-centrum te Mijdrecht plaats voor
enige

ERVAREN CHAUFFEURS
met groot rijbewijs

Bovendien hebben wij plaats voor enige flinke

MAGAZIJN MEDEWERKERS

Wij bieden:
- een prettige werksfeer
- een uitstekend salaris
- korting op al uw aankopen

Wij vragen inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.

Geïnteresseerd?
Kom dan eens praten op de Industrieweg, hoek Energieweg te
Mijdrecht.

Ook telefonisch korrtakt is mogelijk onder nr. 02979-3876.
U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn.

Elke werkdag van
hall negen tol haH één
en van half twee tot
hall zes geopend
Nu bovendien oofc
vrijdagavond var>
1900-21 00 uur
en zaterdag s van
10 00-12 00 uur
U oonl welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede. Bloemendaal e.o.

de ridder & scri JDis b.v
Mak«l§»r» en (auteur* onroerend» goederen,
*drieën Pauwlaan 27-29 te HAemflede. Tel.: 023-28 85 50*

OPENING H
om halfdrie, daarna OPEN HUIS tot negen uur!

De opening zal worden verricht door

De Eerste Burgeres Van Onze Gemeente
mevrouw Weekhout op de haar eigen vlotte wijze,

OPEN HUIS

KWEKERIJ
VOGELENZANG
Vogelenzangseweg 67
telefoon 02502-6194

KAMERPLANTEN
SNIJBLOEMEN
GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
etc. etc. etc.

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023-280490
Binnenweg 73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

GEVRAAGD:

oppas
voor een schoolgaand

7-jarig meisje.
maand., dinsd.,

donderd., vrijd. van
15.30 tot 17.45 uur.
Woensd. van 11.45-

17.45 uur.
Inl. na 18.00uur,
mevr. Borghouts.
v. d. Waalslaan 25,

Heemstede,
telefoon 289406

SLEUTELS
alle
soorten
KAPTEIN
Schoen- en sleutelservice
Scholl gezondheidssandalen
Raadhuisstraat 78,
Heemstede. Tel. 286745.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
ZWEMSEIZOEN1978

Middels een huis aan huis verspreiding van het gele aanmeldingsformulier, be-
staat er gelegenheid om gedurende de periode van

20 maart t/m 7 april

dit formulier goed ingevuld naar één van de volgende banken te brengen:

Nederlandse Middenstandsbank: Hoofdweg 1314, Nieuw-Vennep
Algemene Bank Nederland:

Rabobanken:

Sloterweg 87, Badhoevedorp
Hoofdweg 665, Hoofddorp
Venneperstraat 11, Nieuw-Vennep
Oennenlaan 21, Zwanenburg
J. P. Heyelaan 8, Abbenes
Tussenmeer 339, Amsterdam-Osdorp
Osdorperweg31, Amsterdam-Sloten
Lorentzplein 43, Badhoevedorp
Hoofdweg 706, Hoofddorp
Hoofdweg 1356, Nieuw-Vennep
Schouwstraat 5, Rijsenhout
d'Yserinckweg 55, Vijfhuizen
Dennenlaan 41, Zwanenburg
Proosdij 67, Zwanenburg

U betaalt tegelijkertijd de verschuldigde abonnementsgelden en ontvangt hier-
voor een betaalbewijs.
Uw aangevraagde abonnementen worden met etuis per post thuisbezorgd.

Tarieven: Voorverkoop Seizoen
A. Gezinsabonnementen voor kinderen

van 3 t/m 17 jaar met hun ouders 'ƒ 110,- f 139,-
B. Persoonlijk abonnement voor 18 jaar en ouder ƒ 40,- f 50,-
C. Persoonlijk abonnement voor 3 t/m 17 jaar f 30,- f 39,-
D. Persoonlijk abonnement voor 65 jaar en ouder f 28,- f 28,-
Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang.
Het seizoenabonnement 1978 is geldig voor de verwarmde openluchtzwembaden
te Zwanenburg, Nieuw-Vennep en Hoofddorp.
De baden zijn geopend van 29 april t/m 9 september 1978.

Voor inlichtingen: Dienst voor sport- en jeugdzaken telefoon 02503-13646.

AALSMEER
Wegens uitbreiding van het werkterrein en door interne
overplaatsing zijn bij ons funkties vakant van:

PORTIER.
Onze gedachten gaan uit naar energieke medewerkers,
die met een grote mate van zelfstandigheid in staat zijn
deze funktie te vervullen.
Enige kennis van moderne talen is vereist, terwijl zij
die een opleiding bewakingsdienst hebben genoten,
de voorkeur genieten.
De werkzaamheden worden verricht m roosterdtenst,
waarbj per toerbeurt in de weekeinden en tijdens de
avonden en nachten gewerkt dient te worden. Hiervoor
is in het salaris een onregelmatigheidstoeslag verwerkt.
Sollicitanten dienen m de omgeving woonachtig te zijn
daar huisvestigmgsmogelijkheden met aanwezig zijn.

Inlichtingen over genoemde funktie kunt u inwinnen bij
de afdeling personeefszaken onder telefonnummer
02977-34567. Uw schrrfte/i/ke sollicitatie gelieve u te
richten aan bovengenoemde afdeling. Postbus 1000
te Aalsmeer.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gadessi-
neerd als uni.

Heren en iiin
Hoold-itraat 178 Hilleqom
tel 02520 15119 Donder

daq koopavond

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set $i00r(I)nt)0
Alleen

Schagelstraat 27
Haarlem,

tel. 023-327019

Grote sortering

Antieke
en

Oude
buteaus

Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Ta koop gevraagd

Marklin
treinbaan

oud, uitgebreid en defekt
geen bezwaar.

Tel. 023-241928.

Ta koop

Alfa Romeo
type Alfetta IA km.at.

14.000. mat radio an
cassetterecorder,

sept. 1977.

Tel. 020-4600» of 471688

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN •
'• welke u nog nooit
gezien hebt. want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig m
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65. .
Aalsmeer,

t<H. 02977-24429.

HEYDT
UW SPECIAALZAAK

44 ANEGANG 44
Tel. 023 -32 16 25

Pantalons - Colberts - Kostuums
in lange, grote en buikmaten -

Vesten en Truien.

Voor ieder een passend
kledingstuk.

KIMAUS
EIFELLAND

WOLF
Do aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil - financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02550 -144 41

Indostriestr. 50 (hoek Haringkade)

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur.. '

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m' of per zak leverbaar.

Ook thuisbezorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00-17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522.

11

hortendorp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie Mn uw

IrVASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7.50.

Gen. Cronjôstraat 62,
— hoek Kloosterstraat.

plant een boom
geef een boom

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE. FLAT-
WONING, ZOMERHUISJE, VILLA of

BUNGALOWTJE TE HUUR:
Neem dan kontakt op met het administra-

tiekantoor en woningbureau
..NOORD-HOLLAND"

Geestersingel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.
Geopend van ma, t/m za. van 10 t/m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

alle soorten bomen

boomkwekerij

r
herenweg tO3*-heemst$de-holland t̂el. 023-28CMS5

D*g*Hjk« g«op»nd v«n 8.00 tot 17.30 uur. '• Zaterdag* tot 16.0Q uur
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"Uiterst onelegant en belachelijk Na brand in lampenkappenfabriek

ZANDVOORT- Het V.V.D.-verkiezingsbord bleek deze week ineens verdwenen
uit de tuin van raadslid Arthur Roselaar. Maar dat had achteraf niets te maken
met een verminderde intensiteit van zijn liberale instelling. Hel was de storm, die
de V.V.D.-blikvanger had doen sneuvelen, zo meldde Roselaar. Er was misschien
reden genoeg geweest voor een negatieve houding tegenover zijn partij, met
name tegen het plaatselijk deel daarvan. Want, „De leden-vergadcrmg van de
liberalen liet hem vallen als een baksteen," vindt hij. Hoewel Arthur Roselaar
destijds deel uitmaakte van de zogenaamde top-tienvande V. V.D., plaatste het
bestuur hem niet op haar concept voor degroslijst. De leden bepaalden zelfs, dat
hij in het geheel niet op de lijst zou voorkomen en binnenkort zijn raadszetel
moet ontruimen.

Dreigement
„Ik ben verbaasd en teleurgesteld",
aldus Roselaar. „Ik meen, dat ik goed
gefunctioneerd heb als raadslid en dat
daarop nooit aanmerkingen zijn
gemaakt. Ik vind, dat ik dit niet heb
verdiend."
De vraag, of de affaire te maken heeft
met Roselaars" actie tegen een lid van
het jubileum-comité „150 jaar Bad-
plaats", moet volgens hem partiment
bevestigend worden beantwoord.
„Natuurlijk, eerst distaniceerde men

zich er van en nu dit. Het is uitermate
onelegant en belachelijk". Voorzitter
Paul Zwaanswijk had inmiddels een
andere visie op de gang van zaken. Die
betoogde, dat alle candidaten m een
vóórvergadering hadden toegezegd
geen persoonlijke actie te voeren,
maar alleen „samen voor de V.V.D.".
Roselaar wilde dat, wat hemzelf
betrof, laten afhangen van zijn plaats
op de lijst. En dat had het bestuur niet
gepikt. „Dat leek op een dreigement",
vond voorzitter Zwaanswijk.

Stok en hond
„Dat is natuurlijk ridicuul", lacht
Roselaar om dal argument. „Ze
hebben gewoon een stok gevonden om
de hond te slaan. Dat datgene, wat het
bestuur voorstelt, zonder meer wordt
geaccepteerd, toont overigens wel aan,
dat de leden ook niet uilblinken in het
nemen van initiatieven. Het is
tekenend voor de mentaliteit en ook
daar ben ik erg verdrietig over. Het
f; Micel is een betreurenswaardige
raak."

Geheel ander verkie/.ingsnieuws komt
van een nog prenatale groepering, die
„De Plek van de Niet Stemmer" zal
gaan heten. Tenminste als de vermoe-
del, jk '1000 kiezers, die niet van plan
waren hun stem uit te brengen, brood
zien in nog een nieuwe partij.
Geestelijk vader van „De Plek" Ton de
Vries en zijn mede-initiatiefnemers
melden in hun eerste pamflet, dat ook
de niet-stemmer recht heeft op een
plek in de gemeenteraad. En dat hun
groep wars is van loos gepraat,
dikdoencnj en onduidelijkheden.
Als de met-stemmer nu eens wei
stemt, krijgl liij het voor het zeggen.
Als hij de plek van De Plek rood maakt
op 31 mei, bolovon de kaderleden.

Zandvoorters

Elftal
Ook potentieel candidaal Karel v.d.
Broek mocht het zoet van tenminste
een plaatsje op de groslijst met
smaken. In de basis-opstelling van het
bekend gemaakte V.V.D.-elftal vielen
de volgende namen te noteren: 1. J.
Attema; 2. P. Joustra; 3. P. Keur, 1.
J.Jongens: 5. mevr. M. Hugenholz; 6.
A. Gielcn; 7. J. Anderson, 8. J.
Methorst; 9. mej. R. de Jong; 10. H.
Hildering; 11. H. Hoogland. v

ZANDVOnRrr - Het is nog
steeds een ravage in de lampe-
kappenfabriek van de firma

'Schaft in Zandvoort. Het blus-
water druppelt nog steeds langs

-f «-g « de zwart geblakerde balken, en
-&Ylk f\ vVI El <S<P>-y*ffc'iTl net ru'kt naar een palingrokerij;
J.J.JH-rJJJ.J.J.O'CA VxJLJ.rnaar er wordt gewerkt! De

eigenaar zei het al op vriidag-
Over programma-punten reppen ze
nog niet, maar dat komt nog. Die

Nieuwe partij wil niet-

PAAS-Koffie
ZANDVOORT - Op eerste paasdag-
ochtcnd om 11.30 uur vindt in het
Cultureel Centrum Zandvoort aan het
Gasthuisplein 9b weer een koffie-
gebeurtenis plaats. Ditmaal een con-
cert, dat gegeven zal worden door de
bekende amsterdam clavecymste
Thérése de Goede en de fluitiste Wies
de Waard. Thférése de Goede
studeerde aan hel Amsterdams Con-
servatorium bij Annele Uittenbosch,
Ton Koopman en Gustav Leonhardt.
Haar einddiploma Solospel behaalde
zij in 1976 en sindsdien heeft zij een
groot aantal concerten gegeven a.s.
met het Barokensemble ..La Follia"

en samen met Jacques.Ogg op twee
clavecymbels. Tijdens het paas-
concert bespeelt zij een Zuckermann-
clavecymbel, gebouwd door het
Clavecymbaal in Amsterdam, dat niet
alleen door zijn klank opvalt, maar
ook zeer het bekijken waard is. Wies
de Waard studeerde, eveneens aan het
Amsterdams Conservatorium, dwars-
fluil bij Hubert Barwahser en Koos
Verheul. In 1976 behaalde zij hel
B-diploma. Enige j.iren heeft zij
gcspeeid in het ASKO, een ensemble
voor hedendaagse muziek. Op het
programma staan werken van Handel,
Bach, Mahaut, Scarlalli en Mozarl.
Vanaf 11 uur bent u welkom op de
gratis koffiybij dit /eer aanbevolen
concert!

Kieskring VI
ZANDVOORT - Op de candidatcnlijs-
ten van Kieskring VI Haarlem voorde
verkiezing var. de leden van de
Provinciale ..talen van Noord-Holland
komen zeven Zandvoortso ingezetc-
nen voor. Voor lijst I van de Partij van
de Arbeid zijn dat Ilan do Jong als 6e
en Annemarie Goedmakers als 9e.
Op lijst 2 van de V.V.D. is Zandvoon,
vertegenwoordigd met burgemeester
Herman Machielscn als lijsttrekker,
Ankie Joustra-Brokmeier als 9e on
Ben Rudenkoalsl2e.
Het C.D.A. heelt wethouder Kor-
stiaan van der Mije als 13o genoteerd
en bij de Boerenpartij be/ct A.C. v.d.
Meuten de 8e plaats.

worden door de leden van de op te
richten vereniging vastgesteld.
„Laat uw <1000 stemmen niet weer
\erloren gaan. Uw stemmen gaan
anders maar een partij, waar u niet op
stemmen wilt", aldus De Vries en de
zijnen. Zij delen de mogelijke
nict-stemmers nog mee, dat ze \ i j f
zetels kunnen bereiken en dat de
wedde van de fractie, vijfmaal
f 7500,--, aan de stemmers ten goede
zal komen.
Voor een gulden per \ierjaar kan men
al lid worden, aan de Oranjestraat 2a,
waar men ook reacties, suggesties,
kritiek en opgave van candidaat-raads-
leden kwiit kan.

Etalage
Uit de Wereldwinkel aan de Oranje-
straat 2a komt nog een initiatief. Ton
de Vries heoft de ingeschreven
politieke groeperingen ctalageruimte
in zijn Winkel aangeboden om daarin
informatiemateriaal tentoon te stel-
len. De partijen mogon een affiche
ophanen en hoofdpunten uil het
program, namen van candidaten en
aanvullende literatuur annonceren. In
het pand is vculer plaats voor
informatiemateriaal, dat De Vries aan
belangstellenden vol \erstrekkun, reb-
pectievehjk verkopen.

Gebroken been
ZANDVOORT • Maandagmiddag viel
een meisje met haar fiets in de
Loreiustraat in Zandvoort. Met een
gebroken been moest zij naar een
/.ickenliuis in Haarlem worden \er-
voerd.

een, kleurenfoto
van uw kind!

yolgende week kan elk gezin profiteren
van een speciale aanbieding Voor

f 0,95 maakt een fotograaf een
prachtige kleurenfoto Is uw baby

jonger dan twaalf maanden dan
ontvangt U die foto zelfs

HELEMAAL GRATIS

BovèndTen kunt u 'n paar weken later als u de foto ophaalt
een keus maken uit een komplete serie opnamen. Zonder
koopverplichting natuurlijk.

BEZOEK ONZE STUDIOFOTOGRAAF

Volgende week van dinsdag 28 maart t/m
zaterdag 1 april.

RAADHUISPLEIN 1 -ZANDVOORT

HEM A J

SUEDE
NAPPA

i lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

ra
de gehele^Lkiikollektie

MORRIS
before you buy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020)223596

Tweede Paasdag 9-18 uur
Kom Tweede Paasdag eens kijken naar geloogd massief eiken op

Paasbest.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Bcvcnvijk, 1'jr.illel"^ 100, lel 02510-26923,
mat m IA 9-1S uur

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervafing

Bredcrodcstraat 116 Zandvoort
Tolof oon 02507-3244

morgen: „Wij gaan rustig door
op de puinhopen", en dat doen
ze. Het gehele personeel heeft
letterlijk dag en nacht gewerkt,
maar op dinsdagmorgen, bij
aankomst van de nieuwe machi-
nes, had men een ruimte
gecreëerd waar gewerkt kan
worden, en gewerkt wordt er.

„Nadat de brand geblust was, en we de
boel konden over/Jen, moeten we wel
zeggen dat de schade erg groot is. In
het be gin denk je nog, dat kunnen
we gebruiken en die kappen zijn nog
goed, maar vanmorgen kregen wij een
zending retour, omdat de kappen te
veel naarde rook roken". Dat.«ijndan
dingen die toch tegenvallen, aldus de
directeurde heer Schaft.
Het was een onaangename verrassing
toen de heer Schaft donderdagmorgen
16 maar! door de politie v.'erd gewekt
met de mededeling dat de fabriek in
brand stond. Direct na het blussings-
werk ging men met de recherche het
pand binnen. Overduidelijk is toen wel
gebleken dat er ingebroken was, maar
in hoeverre dal in verband staat met de
brand is nog niet officieel bekend.

er wordt weer gewerkt.

Over de omvang van de schade wil men
/icli liever niet uitlaten, met zo lang er
nog geen overeenstemming met de
verzekering is bereikt. Bovendien valt
de schade moeilijk te ramen omdat de
magazijnen totaal zijn verwoest. De
eigenaar van het pand, de heer A. Pool,
is vast van plan om de gehele zaak zo
snel mogelijk te herbouwen, en speelt
zelfs met de gedachte dat dit met
goede wil binnen drie tot vier
maanden valt te verwezenlijken.

Uiterst dankbaar is men bij de firma
over de snelle hulp die van alle kanten
werd geboden. ..Het 7011 tp moeilijk
zijn om dit persoonlijk te rloen, maar
speciaal di> brandweer, de politit-, de
P.E.N, voor aansluiting elektriciteit,
de P.T.T. voor de telefoon, en niet te
vergeten de firma Spoldcrs, lood-
gietct, hebben ons onschatbare diens-
ten verleend. Wij zijn hier uitermate
dankbaar voor, aldus de heer Schaft,
die toch wel een vermoeide indruk
maakt.

De werkgelegenheid is door de brand
niet in gevaar gebracht. De firma
werkt met veel thuiswerksters die dus
van de provisorische voorzieningen die
nu getroffen zijn, geen hinder
ondervinden. Gelukkig kon het vuur
worden geblust voordat het de
kantoorruimten bereikte, zodat de
boekhouding in tact gebleven is, de
teletoon werkt, en al ruikt het naar
rook, en is het er nog koud, men is vast
van plan binnen de kortste keren op
volle sterkte te produceren.

H. W. COSTER
Makelaar o.g. CH

UdNBM.

Burg Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531

Voor dan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxntios
Assurantion.

Hypotheken

Hotel - Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat29-Tel. 2781

#'
UITSTEKENDE

ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

óók2depaasdag
-. ",',,i'$ , (itó: IrVV'-i.*^ '!-' .Ï'i- '

 ;
 V**.

W

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Rand wij k bv
Zandvoorterweg 67, Acrdenhout,

telefoon 023 241224

Rustieke meubelen
^'^^y.'>>-:<• A- "'i' .**'*".;•':'•• .

ijhveg9-Haartem

TAXI SCHRIJVE
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

/ A N D V O O K T - l)o M.i\ ' la i l leur
Stidilitit: «M! op ,J .ipnl .is. in rle
Romeenle- /.amlvoort een i i iAimelakt io
V c i n |!i>dr.i|;en k leding houden. Dat de
aUie „doel M,i\ rtr /«ik" beU-nd is,
b l i lk l v\el tul de/e loto, door on/o
fotograaf ;;etna.ikl t in lensbet karnaval
mon/eiK'iiu'ento.

LANGS DE VLOEDLIJN

De aarde lat h l
'/,\\ doel hol mot haar
bloemen

H Kmrrson
(1803-1882»
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Markante mannen
mode voor,
een nieuwe
modebewuste v-*?l
generatie. ^
De Sportlook "
met details
zoals leerappli-
katies en op-
gestikte zak-
ken. Gevat in
bruin of groen.
Of kies voor de
rustige lijnen
in lichtgewicht
stoffen.
Onzekollekties
tonen het
karaktervan
de mode van
nu!

Mode voor
mannen met
een eigen stijl.

Marisstraat 13a - Zandvoort
Tel. 51 86

SCHILDERS- en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON • TREDFORD otc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES on OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

MATRASSEN
16 cm dik 80x190

HET KASTENHU1S
Grote Krocht 23,
telefoon 7751.
Zandvoort.

TE KOOP GEVRAAGD:

Telefoon 02507-4408.

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

Groenten-
en bloemzaad.'
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

HIHKSTK.20
MS02

VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;

glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;

beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

~ c j ̂

Om te weten waar iets is, moeten we het hebben
gevonden. - Goethc 11749-1832)

HORLOGERIE 0. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

Weet iets is, want hij heeft het gevonden.
Horloges, klokken en wekkers die u koopt
voor uw leven, omdat u er altijd op kunt •

blijven rekenen.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.
TT—-—-yi_ _i EL -Tn jr- -*-e-

DE AMSTERDAMMER

AARDAPPELEN - GROENTE en FRUIT
Primeurs in Delicatessen

Catering-service.
Grote Krocht 23 - Zandvoort,

telefoon 02507-4404.

BELASTINGCONSULENT
ACCOUNTANT

Brederodestraat61 -Zandvoort
Tel. 26 56

Administraties
Invullen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat 127,3-drs 1974
Fiat 127 1975
Fiat 127,1050CL 1978
Fiat 128 1976
AudiBOLS dec. 1974
Simca 1000LS. 1976

Zaterdag en zondag geopend.

Voor al uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

Tel. 023-312595

Onze gordijnen woraen
gratis op maat gemaakt.

Allen hartelijk dank voor het mede-
leven tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Wim v. d.Moolen

Hofdiikstraat 24, telefoon 2206

SMURFEN op de wand
ORIGINEEL
SMURFENBEHANG
10 meter per rol voor

NIEUW
DUPLESSEBEHANG
10 pracht motieven
10 meter per rol voor

Een mooie muurverf in
kleurige emmers
AFWASBAAR
1 en 3 kg emmers per kilo v.a

VAKKUNDIG ADVIES!

voor een

ged. oude gracht 11b(t".o. de raaks) hasrlem (023) 31 U 40
thortrachestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 33 Jfl I

Een begrip voor Zandvoort
en omgeving

Duinzicht
C. A. Gerkestraat 80, tel. 3287

BOULEVARD
Barnaart, telefoon 5098

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - kleine en grote ondorhouds-

beurten. Lid BOVAG.

Autocarreizen
3 en 5 dagen Parijs .......... vanaf 118,-
8 dagen Luxemburg ........ vanaf 485,-
21 dagen Portugal/Spanje . .vanaf 1798,-
Vo'ledig verzorgde vliegreizen
Mallorca .................. vanaf 353,-
Benidorm ................. vanaf 371,-
Ibiza ..................... vanaf 384,-
Fuengirola ................ vanaf 393,-
Italiaanse Riviera ........... vanaf 418,-
Alpaiye (Portugal) ......... vanaf 568.-
Halkidiki (Griekenland) ...... vanaf 573,-

Treinreizen
Abtenau (Oostenrijk) ....... vanaf 323,-
Adriatische Riviera ......... vanaf 376,-
Zwarte Woud ............. vanaf 398,-
Verre reizen
Rondreis 17 dagen
Thailand .................. vanaf 2980,-
Rondreis India, Nepal, Kashmir
(23 dagen) ................ vanaf 3835,-
Rondreis Japan, Hongkong
(17 dagen) ................ vanaf 4190,-
Rondreis Thailand, Singapore,
Indonesië (26 dagen) ....... vanaf 4380,-

(Ned. Reisver.)
Eigen auto:
Div. hotels/pensions Oostenrijk
8 dagen .............. p.p. vanaf 115,-
Appartementen Nautilus in
Ceriale, Bloemenrivièra '
per week ................. vanaf 352,-
RondreisVliegité:
14 dagen Bulgarije, Turkije en
Griekenland ............... vanaf 1260,-

Besprekingen:

REISBUREAU

FRANS HALS BV
Frans Halsplein 16
(naast bioscoop)
Haarlem *
Tel. 023-25 06 43-25 53 13

Prinsesseweg 52a
Tel. 02507-67 47/31 76

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, Tel. 02502-66 67,
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Wij vragen zo spoedig mogelijk

v/h schoonhouden van de kamers
van ca. 8.30 tot ca. 12.30 uur.

HOTEL IRSTERLAKEfy
v. Speijkstraat20, telefoon 02507-2966.

HUISHOUDELIJKE
HULP GEVRAAGD
Tijden nader af to

spreken.
Mevr. Schipper.

De Favaugeplein 19,
telefoon 02507-3124.

TE KOOP:
Buitenboord

motor
type Jamaha 12 pk

langstaart met
toebehoren

Tel. 3605, nu20.00uur.

Acrylsokken
per paar 2.95

4 paar 10.-
14 kleuren

KROON
Hallcstraat 55,

Zandvoort

Anouk Modes wenst u een modieus voorjaai
Wij hopen op veel mooi weer, zodat u volop kunt qenioten van alle
leuke japonnetjes, ensembles, blouses, truitjes en mot te vergeten
bikini's en T-shirts.
Bijpassende accessoires m alle modetmten ligyen ook steeds voor u klaar.

ANITA WOUTERS

voor de prijs van

incl.

" geheel rijklaar,

, benzine, etc., etc.

K. Onnesstraat 15 - Zandvoort-N. - Tel. 02507 - 53 46
's Zaterdags geopend van 10.00-17.00 uur.
Financiering volgens het G.M.A.C.-plan.
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Nieuw groen bij Huis in de Duinen
(Adv. Inge/ . Mcdcd.)

ZANDVOORT - Het bescheiden bomiMibestand in de gemeente is de vorige
week uitgebreid met achtenzestig prille populieren. Die werden ter gelegenheid
van de Nationale Boomfeestdag 1978 door leerlingen van de Hannic Schaft-,
Maria- en Oranje Nassauschool geplant langs de Zandvoortselaan en Herman
Heijermansweg tegenover het Huis in de Duinen.

Voor de scholieren de spade in de
grond dreven, zette wethouder
Attema van Publieke Werken in de
aula van de Wim Gertenbach-
M.A.V.O. een opvoed kundig boompje
op over de waarde van de groenvoor-
zicning. De bomen en de mensen, die
daarvoor moeten zorgen, hebben het
niet alleen moeilijk door de bodem-
gesteldheid en de invloed van wind en
zee, meende de wethouder. Ook door

Programma
Koninginnedag
9.00-16.00 uur: Voetbalwedstrijden
tussen de plaatselijke bedrijven op hel
terrcineomplex aan de Van
Lenrrepweg. Na afloop prijsuitreiking
door de burgemeester.
9.00-12.00 uur: Poppenkastvoorslel-
lingen voor de schoolgaande kleuters
in gebouw „De Krocht", verzorgd
door Poppentheater La Gondola te
Haarlem.
9.00-11.00 uur: Optreden door de
Harmoniekapel Sint Hubertus uit
Amsterdam op het Raadhuisplein.
10.00 uur: Opening van de feestdag,
waarbij de vlag wordt gehesen door
padvinders en padvindsters, alsmede
het Wilhelmus wordt gespeeld door de
Harmoniekapel Sint Hubertus. In
aansluiting op deze plechtigheid vindt
de opening van de markt plaats, terwijl
bovendien in de nabijheid van hel
raadhuis de paardetram van start gaat
en aan een ieder, die omstreeks die tijd
op het Raadhuisplein aanwezig is, een
feestelijke oranjetractatie zal worden
uitgereikt.
10.15 uur: Aanvawcdstrij;in het
paatzitten op de Grote Krocht, hoek
Oranjestraat. Na afloop prijsuitreiking
ter plaatse door de burgemeester.
10.30 uur: Aanvang sport-
dernonstraties door gymnastiekver-
eniging O.S.S. op het Raadhuisplein.
11.00 uur: Wielerwedstrijd, (onder
voorbehoud)
12.00-13.30 uur: Wedstrijd in het
straattekenen op het trottoir langs de
Nic. Beetslaan. Na afloop prijs-
uitreiking ter plaatse door de burge-
meester.

14.00 uur: Aanvang kinderspelen op
de Grote Krocht. Aanmelding ter
plaatse van 13.00 uur af. Muzikale
begeleiding door de boerenkapel „De
Kwallentrappers". Na afloop prijs-
uitreiking door de burgemeester.
? uur: Aanvang gecostumeerde
voetbalwedstrijd op het terrein nabij
Winkelcentrum Noord.
19.00 uur: Aanvang meisjesestafette
op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de
burgemeester.
19.15 uur: Aanvang jongensestafette
op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de
burgemeester.

19.30 uur: Aanvang damesestafette
op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de
burgemeester.
20.00 uur: Aanvang herenestafetle op
de Grote Krocht. Na afloop prijsuit-
reiking ter plaatse door de burge-
meester.
20.30-24.00 uur: Muziekavond voor
jongeren, gecombineerd met mode-
show in gebouw „De Krocht".
21.00 uur: Aanvang lampionnen- en
fakkeloptocht, waarbij ook de kin-
deren uit Noord zich kunnen aan-
sluiten. De start vindt plaats op de
Grote Krocht Muzikale begeleiding
door het muziekkorps Prins Alexan-
der uit Amsterdam.
21.30 uur: Concert of taptoe door het
muziekkorps Prins Alexander op de
Grote Krocht

Gedurende de gehele dag zullen vanuit
de raadhuistoren feestelijke carillon-
klanken ten gehore worden gebracht
Voor de wedstrijd in het paalzitten
kan men zich nu reeds opgeven bij de
heer C.J.M Lemmens, Hobbcmaslraal
20, Zandvoorl, tel. 6392. Minimum
leeftijd 16 jaar. Er zal ter plaatse
politie- en K.H.B.O. toezicht zijn.
Over dit programmapunt zullen nog
nadere mededelingen worden gedaan.

De traditionele Oranjerit, georgani-
secrd door de Autosportvereniging
„Sandevoerde" zal dit jaar niet op
Koninginnedag plaatsvinden, doch op
zaterdag, 29 april a.s. Inschrijving van
19.00 uur af in het Gemeen-
schapshuis, bij welk gebouw om 20.01
uur de start en omstreeks 22.30 uurde
prijsuitreiking zal geschieden.
N.B. Het Comité Viering Koninginnc-
dag aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor ongevallen, die zich door of bij
het deelnemen aan bovengenoemde
aktiviteiten voordoen.

vernielingen verdwijnt er veel groen.
En dat mag niet meer gebeuren.
Aan het deel van de opgroeiende
generatie, dat daarna het plantwerk
tot stand bracht, /al het zeker niet
liggen. Na een instructie door

P.W.-directeur Wertheim en geassi-
stecrd door de mensen van de
gemeentelijke plantsocnd irnst kweten
ze zich vol overgave van hun
milieu-vriendelijke taak. Voor de
prijzen kast van de scholen was er een
herinneringsvaantje, voor de jonge
planters een sticker u n een onver-
wachte versnapering van de bewoners
van het Huis in de Duinen voor de
nieuwe aanplant in hun directe
omgeving.

U GAAT TOCH OOK STEMMEN
OP 29 MAART ?

Partij van de Arbeid
Lijst 1. Nummer 1 - Wim van der Knoop

(Adv. Inge/. Mcdcd.)
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Voor onze redaktie in Aalsmeer zoeken wi| op korte termijn een

Journalist(e)
Zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit verslaggevers- en
redaktiewerkzaamheden, opmaak van de krant e d.
De juiste kandidala)t(e) heeft een middelbare schoolopleiding op
min. Havo-niveau, heeft een vlotte pen. een u.oede beheersing
va.i de Nederlandse taal en kent de omcjevmq
Ervaring is een vereiste.
Leeftijd: 23 -27 jaar
Salariëring volgens NNP CAO

Inlichtingen en sollicitaties: dt
Dorpsstraat 8, Aalsmeer

Heft H PcH.lzfii tel 0297728411

10% uit casino-pot

Evenementen
deze zomer

ZANDVOORT - Langzaam maar
zeker begint het extra feestelijke
zomerprogramma in verband met de
viering van „150 jaar badplaats" in
Zandvoort vaste vormen aan te
nemen. Zo deelde een bijzonder
verheugde directeur van de V.V.V., de
heer Hilbers, ons mede dat tijdens de
aktie „Station van de Week" van de
Nederlandse Spoorwegen, Zandvoort
wordt betrokken in dit geheel. „Waren
wij oorspronkelijk van plan geweest
een stoomtrein op het traject
Haarlem-Zandvoort te laten ri jden;dit
bleek, om dat er zoveel wettelijke
voorzieningen getroffen moesten wor-
den, een onmogelijke zaak. Wel
groeide hieruit een goed contact met
de Nederlandse Spoorwegen. De
eerste week van juni is Haarlem
„Station van de Week". In die periode
wordt overwogen om zoveel mogelijk
rollend materieel uit de vooroorlogse
periode in Zandvoort te krijgen.
Bovendien zal er dan een expositie
komen van prenlen en plalcn in het
station. „Met het ouderwetse tnate-
rieel op het emplacement, is dit toch
ook weer een aardig gegeven." aldus
de heer Hilbcrs. Wel hoopt de
directeur van de V. V V. dat de al lang
geleden geplande reconstructie van
het stationsplein dan een feit is, dan
zou het geheel er aantrekkelijk uit
kunnen -zien

Bovendien blijkt dat veel verenigingen
en groeperingen de handen ineen
slaan. Zo is er door de ontplooiing van
aktiviteilen van de gezamenlijke
ruilerverenigingen een attractief pro-
gramma ontstaan voor de „week van
het paard". Men heeft het plan om in
deze week van 2) juni l/m l juli een
paarden keuring te houden op het
Gaslhuisplein; een rijpaardonkeuring
op de kop van de van Lemiepweg;con
korte baan draverij op het circuit, een
ringrijderij, een Concours d'Elegance,
een springwedstrijd en op het strand
een pony wedstrijd.

De ondertussen ,,borocmri"govvordon
vliegerwedstrijd „Klv-Avvay" is go-
pland op /alerdag 15 juli. In totaal

zullen er drie concerten worden
gegeven in de Nederlands Hervormde
Kerk, waarvan het eersle op donder-
dag 27 juli 's avonds om 20.00 uur, het
tweede op vrijdag 2 en het derde op
vrijdaglSauguslus.

Er zijn besprekingen gaande om U'
komen lot een voetbalwedstrijd
tussen Zandvoort Meeuwenen AJAX.
Uileraard zou de/.e wedstrijd dan
gespeeld worden op het hoof dveld v a n
de Zandvoort Meeuwen. Als voor-
lopige datum wordt genoemd, woens-
dag 9 augustus. Voor de vierde maal
wordt een standvverkersconcours ge-
houden en wel op zondag 6 augustus.
Mei medewerking van de Motor en
Automobielclub „MAC" zal een
solexwedstrijd worden gehouden. Hot
parcours zal lopen door het oude
dorp. „De MAC die de organisatie van
dit evenement heeft, stelt de veiligheid
voorop" aldus de heer Hilbors.

Ook de beide watcrsportverpr.igingon
die Zandvoort rijk is, laten zich niet
onbetuigd, maar lief si vier wedstrijden
staan er gepland. Op zaterdag 8 en
zondag 9 juli de Prindle-Point Regatta;
Het weckend 22/23 ju l i , zeil-
wedstrijden voor de kust. in de klasse:
Hobie 14 en 16,de Prindle loon Point
Regalia. Ongetwijfeld de belangrijkste
dal zijn 29/30 ju l i want dan zeilt de
Hobie 14 om het Nederlands kam-
pioenschap, waarschijnlijk voor het
zuiderstrand. Hel weekeinde van
26/27 augustus tenslotte de Europese
kampioenschappen Prindle.
Alhoewel de opening van al le
zonierevenemeiiten plaatsvindt h i j de
opening van het sei/.oen „Zundvour t
150 jaar badplaals" op 30 apr i l a.s..
toch is de VVV directeur verheugd Ie
kunnen melden dat op /atcrdag 22
april weereen bloemenwagen van het
bloemenrorso een plaatsje in Zand-
voort zal v inden Hoogstwaarschijnlijk
wordt die geplaatst op de Rotonde. In
ieder geval een fleurige vooruil loper
op de feestelijke gebeurtenissen de/e
/o mor.

Geachte Mevrouw Hugenholtz,

Ik moet reageren op uw schrijven aan
Minister Wiegel aangaande de 10
procent uil de casino-pot voor onze
gemeente kas omdal heel Zandvoort
weet (een enkel ing wil het niet welen)
dal ik de promotor ben van een casino
in Zandvoort maar niet zoals het nu
functioneert . Deze laatste zinsnede is
een affaire aparl en daarover wil ik hel
mei u mei hebben.
Mevrouw Hugenholtz u en uw collega
Joustra waren juisl degenen die in de
raadsperiode 197-f/78 en ook in de
jaren 1972/73 er totaal niets voor
voelde om in die periode van
voorbereiding tot uitvoering van de
wet op de kansspelen - toen allo
registers nog open stonden - de nodige
stappen te ondernemen ten einde tol
een goed resultaat te kunnen komen
voor wat de financiën ui t het
casinospel voor onze gemeente be-
trcfl.
De gemeenteraad had immers allo
troeven m handen. Nu horen wij bij
he rha l ing onbenullige mededelingen
zoals "Het bedrijfsleven haakt in" "er
xijn twee nieuwe witte taxi's" "een
broodjes winkel is tot twee uur '.;
nachts open" (alleen in de zomer-
maanden maar dan vanzelfsprekend) "
'n paar croupiers overnachtingen" en
daar b l i j f t het bij.
Waarschi jnl i jk denkt u er nu anders
over'? Beter laat als nooil maar
hopen l i jk niet te laat! ! Op 23
aiigustii-, 1971 (bi j het scheiden vande
markt heter gezegd mijn laatste
raadsvergader ing) heb ik een in i t ia t ie f -
voorstel ingediend als volgt:
Ie benoemen een commissie ter
voorbereiding vestiging vaneen casino
te Zandvoort bestaande uit vertegen-
woordigors van de raad plus bedri j fs-
leven om in overleg met hel college
van B en W mede namens de raad van
Zandvoort in overleg te treden melde
organen die beslissen over de vesti-
gingspla.itsen en de ui tvoer ing van de
wel op (Ie kansspelen.
Was d i t geen prachtig voorstel?
Niemand werd door dil iml ia t io f
voorstel op z'n lenen getrapt. ledereer,
had ik met dil voorstel ingeschakeld
om mode te werken. Om bepaalde
redenen wilde u en enkele collega's
geen w e r k commissie.
Uil al mijn publikalies on do
t o e l i c h t i n g op mijn ini t ia t ief-voorstel
o.a. er /il 'n clubje in den Haag die de
gehele affa i re naar zich toetrekt en w i j
komen er financieel naast te z i t l e n
ind ien wi j ons met Ier plaatse melde
casino o n t w i k k e l i n g bemoeien en
presenteren. U wilde van oen com-
missie die het doel had om voor de
belangen van Zandvoort op Ie komen
mets weten. U had toenter t i jd
v v i i a i s c h i j n l i j k nog nie t genoeg inz ich t
in hel l,as Vogas spel en de
mogel i jkheden voor on/e gemeente.
Ik w i s t het wel omdat ik • zoals u weet
- door voorbere id ingen van jaren
aangaande vvi| / i ; ; ing van <le wet op de
kansspelen, de we tenschap , e r v a r i n g
en de know how had.

Ik hoor de heer Nawijn in bedoelde
raadsvergadering nog zeggen "u moet
stil zijn want anders loopt de regering
Zandvoorl voorbij". Een dergelijk
anlwoord moest ik mij wel laten
welgevallen want de hamer ging erop.
Hol anlwoord van genoemde heer was
om te lachen indien de financiële
gevolgen voor de gemeente Zandvoorl
niel zo droevig waren.

Ik ben eigenlijk met mijn schrijven van
uw casino-pot van 10 procent een
beetje afgedwaald. Ik kan mij best
indenken dat uw Minister Wiegel wel
iets zal voelen voor de 10 procent
casino-pot voor onze gemeente maar
h i j zal bij do staalssecrotaris van
economische zaken oen gesloten
EENHEID in de vorm van st icht ing
casinospelen aantreffen. Is het niet
vreemd dat toentertijd de Ministor van
Justi t ie geheel uitgeschakeld is? Ook
daarover wil ik hot motu niet hebben.

Om nu weer terug te komen op de 10
procent casino-pot. Het is te betreuren
dat hel met •) of 5 jaar geleden bij u is
opgekomen, dal oen X percentage van
de omzet u i t hot casinospel naar onze
gemeentekas moest. Bij mij zal het al
vanaf 1965 in mijn hoofd. Leest u
maar mijn rubr iek ROER DK.TROM
in het Zandvoortse nieuwsblad.Zancl-
voorl was ui t de financiële zorgen
geweest. Het profijt voor het bedrijfs-
leven had een veelvoud kunnen zi jn .

Een gedekt exploi ta t ie tekort van hol
zwembad (tekort van l miljoen).
Zalen voor hol culturele - operette/-
toneel - leven. Een rendabele VVV etc.
Tenslotte een echt casino gebouw
zoals straks in Scheveningon /.al
vorrij/.en. Onontbeerl i jk voor oen
succesvolle exploitatie op langere
termijn.

Nu positief aan de 10 procent
casino-pot. Ik bon hel met u volledig
eens dat de wet op do kansspelen op do
hel l ing moot (mol alleen voor de 10
procent uil de casino-pot). U weet de
lieer de Rooij on de zi jnen stellen zich
op hol standpunt "de s t icht ing hoeft
de vergunning on zelfs de Min is te r
heeft mij niets Ie vertellen". Mevrouw
Hugenhollz dil wordt "grondwerk"!!!
de TWEEDE K A M E R en zelf doen
zoals ik jaren geleden voor de
wetswi jz ig ing in de TWEEDE KAMER
bij diverse leden heb moeten doen om
dit casinospel wat in iele ogen een
verderfel i jk spel was uit hun ge-
dachten «eg te werken.
Als ik nu hel genoegen mag hebbei i
om door do Zandvoortse kie/ers op 31
mei a.s. in de gemeenteraad geplaatst
Ie worden (hel l iefst met twee /etels)
voorde plaatsel i jke groepering /.AND-
VOOKTSK BKLANC.KN on daar u
ook aantref dan hen ik gaarne bereid
een h a n d j e Ie komen he lpen w a n t als
par t icu l ie r is l,et v e c h t e n tegen de
bierkaai i n d e n Haag.

Met v r i e i i dch jke groeten en nog steeds
lol s a m e n w e r k i n g hemd maar rlan
met al le raadsleden voorde I O procent
casino-pol .!..!. Pas, Zi indvooi l

de badplaats door
• • • ' ' . ' ' *-' -''•'..'' *>S>'W*"'-' •':, t-ï' * :. ,•'•' '' ' "',. '. ' . W : - r . ' , . , " . * • •

Mevrouw
A. Blaauboer
oveleden

In de loop van maandag bereikt mij
het schokkende bericht, dat j.l.
zondagavond op 88 jarige leeftijd in
het Diaconessenhuis te Haarlem is
overleden Mevrouw A. Blaauboer,
in Zandvoort algemeen hekend
onder haar populaire naam Ans
Blaauboer, Want wie heeft haar niet
gekend, deze gedenkwaardige en
bewonderenswaardige vrouw, die
zich haar gehele lange leven met hart
en ziel heeft inge/.et op maat-
schappelijk gebied, daarbij zichzelf
niet tel lend, maar levend voor haar
medemens. Haar dood, die toch nog
betrekkeli jk plotseling kwam na een
vri j kortstondig ziekbed, heeft in
brede kring diepe or.troering en
medeleven gewekt. Begonnen als
verpleegster, welk beroep zij zeer
lange tijd voortzette,-naar ik meen
ook nog in de kruisverpleging,
huwde zij de heer Blaauboer en
tezamen met hem ruilde zij de
bekende drogisterij in de Halte-
straat. Een grote schok en bij
onoverkomelijk verlies beleefde zij,
toen haar man begin 1941 overleed
aan de gevolgen van een hem door
de Duitse bezetter opgedrongen
kabelwarht, waarbij hij een long-
ontsteking opliep, waaraan hij
overleed. Zij bleef de drogisterij
alleen voortzetten en zag daarnaast
nog kans zich geheel en al te wijden
aan het maatschappelijk werk in
velerlei vormen. Nog vorig jaar, op
87 jarige leeft i jd, zette zij zich in
voor de diverse postzegel-acties en
was vrijwel elke morgen aanwezig
bij de verkoop ervan in het
postkantooi. Met de echtgenotes
van zowel burgemeester Mr. H.M.
van Fenema als van burgemeester A.
Nawijn werkte zij nauw samen.
Bejaardenzorg, "Tafeltje dek je" en
vele andere werkzaamheden op
liefdadig gebied, hadden haar grote
en daadwerkelijke belangstelling.
Voor haar grote verdiensten op een
uitgebreid maatschappelijk gebied
ontving zij indertijd namens H.M. de
Koningin uit handen van burge-
meester Mr. H.M. van Fenema de
zilveren medaille, behorende bij de
Orde van Oranje Nassau. Haar leven,
dat zij stelde in dienst van de
medemens, zal in Zandvoort onver-
getelijk blijven. Bij alles handelde zij
uit een diep geworteld geloof,
hoewel zij daar nimmer mee te koop
liep. Eenvoudig en medelevend
bleef zij in alle opzichten. Als een
groot voorbeeld van oprechte
naastenliefde zal zij in onze
gemeente blijven voortleven.

Paasexpositie
donderdag 23 maart om 20.15 uur
precies zal door burgemeester H.
Machielsen de 22ste Paas-expositie
van zwart-wit foto's "Kijken en
zien", vervaardigd door leden van de
fotokring "Zandvoort" worden
geopend in hot Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat. De
expositie zal geopend zijn dagelijks
tot en met 27 maart van 11 tot 6
uur. Er zal bij onze actieve fotokring
weer veel moois te zien zijn en wij
raden U dan ook van harte aan, er
eens een kijkje te gaan nemen. De
toegang is gratis.

Beetje boos
De Zandvoortse toneelvereniging
"Wim Hildering" is een beetje boos,
dat het bestuur van de stichting
"Cultureel Centrum" op zondag 26
februari een prof.-loneclveronigin»
uit Schagen naar Zandvoort heeft
gehaald om in genoemd centrum
een /gn. "koffie-uitvoering" Ie
geven van het toneelspel "In de
holte van je arm" van Dimitri
Kreukel Krank. Men vraagt zich af
hoe het mogelijk is, dat het
Cultureel Centrum toneclvoor-
stellmgen naar Zandvoort haalt
zonder eerst onderling overleg met
de plaatselijke toneelverenigingen te
plegen. Men juicht dit in principe
wel toe, maar acht het toch een
k w a l i j k e /aak dat plaatselijke
verenigingen op zulk een vvij/e
worden gedupeerd, want de toneel-
verenig ing "Wim Hildering" had dit
stuk reeds op haar programma staan
en zal het in november a.s.
desondanks toch spelen. Daarin
heeft Wim Hildering volkomen
gelijk, want w i j geloven, dat deze
vereniging de /.aken nu toch wol wat
al te somber inziet . De voorstelling
van 26 februari j.l. zal o.i. niet do
minste afbreuk doen aan het
bezoekers-aantal in november. In-
tegendeel, men is er juist nieuws-
gierig door gemaakt. Hel is alleen
maar toe te juichen dat hel bestuur
van hel Cultureel C e n t r u m / o actief
is om dergel i jke voorMel l i i iu .cn naar
•'*iiidioort toe te halen en H I J
hopen, dat /e ermee door /ui len
gaan. \Vi| woonden de voor s t e l l i ng
i ai' 'X telm/nn hi j en hebben en.ui
genoten, evenals degenen v a n "\Vnu
Ilihioring" die e r b i j a ; tnwe/ ig «aren.
Kn bovend i en '.val m.iakl hel nu
helcniiial int. die r i i in i honderd
personen, die h u n be langs te l l ing
loonden. Dal is lorh heel w a t anders

dan een "avondje uit" bij een
toneelvoorstelling? Kom,leden van
"Wim Hildering", niet zo somber.
Er zal heus niemand om wegblijven.
Bij voorbaat wensen w<- ju l l ie van
harte veel succes in november.

Meer overleg
Hel blijkt meer en meer hoe onze
plaatselijke verenigingen wat het
geven van uitvoeringen betreft,
langs elkaar heenwerken, zodat hel
meerdere malen voorkomt, dai er
twee of drie gebeurtenissen op
dezelfde avond plaats vinden. Dal is
natuurl i jk funest voor elke uit-
voerende vereniging, want het remt
het bezoekers-aantal. De één wil
graag hier naar toe en de andere
daarheen en dan moet er een keuze
gemaakt worden. Zo viel b.v. de
uitvoering van de operette "Clivia"
door de Zandvoortse operettever-
eniging op dezelfde avond als de
belangrijke bijeenkomst van de
federatie „Handels-
vereniging-Hanze" ter herdenking
van het zeventig jarig beslaan. Ik
had er een gesprek over met de
V. V.V. voorzitlcr, de heer Hilbcrs.
Deze zag een m.i. zeer aantrek-
kelijke oplossing van dil probleem,
waar Zandvoort al zo lang mee te
kampen heeft. Hij stelde voor in het
V.V.V. kantoor een "agenda-
bureau" te vestigen, waar elke
vereniging mededeelt, wanneer men
van plan is, naar buiten op te treden.
De V.V.V. kan dan adviseren, of die
datum geschikt is en of er op die dag
niet reeds andere evenementen
staan geboekt. Een simpele op-
lossing, wanneer iedereen mee-
werkt. Wellicht kan dit eens een
punt van bespreking worden wan-
neer de Contaclcommissie Culturele
Belangen binnenkort een avond met
de plaatselijke verenigingen uit
schrijft.

l

Winterbijeenkomst
Op donderdag 30 maart organiseert
de Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde afdeling
Zandvoort de laatste winter-
bijeenkomst in dit seizoen. De heer
J. van Mondfrans van de firma Wolf
Nederland zal dan een lezing met
dia's houden over het onderwerp:
"De aanleg van een gazon."
Aangezien de meeste tuin-
liefhebbers wel een stukje gezon in
hun tuin hebben en dikwijls veel
moeite hebben dit stukje gras in
goede slaat te houden, nodigt
bovengenoemde vereniging alle
Zandvoortse tuinliefhebbers uit,
deze lezing bij te wonen. Er zal
volop gelegenheid zijn tot het
stellen van vragen en daarom raadt
het bestuur dan ook aan, deze
unieke gelegenheid, aangeboden
door een der meest gerenomecrde
firma's op het gebied van gazon-
aanleg, niet Ie missen. De bijeen-
komst wordt gehouden in hotel
Keur en vangt aan des avonds om
half negen. Laat ons allen ervoor
zorgen, dat juisl in verband met de
viering van het jubileum "Zand-
voort 150 jaar badplaals" onze
tuinen een goed verzorgde en mooie
indruk maken. Er wordt ook op Uw
komst gerekend.

Concert
Het programma van hef zomer-
concerl door hel Noordhollands
Philharmonisch Orkesl op donder-
dag 29 j u n i in de Hervormde kerk, is
als volgt samengesteld: l Posthoorn-
serenade van W.A. Mozart, solist
Gijsbert Beths, viool; 2 Concert
voor viool en hobc van .loh.Scb.
Bach, solist Rykle van der Heide: 3
na de pauze de derde symfonie van
Fr. Schubert, dit laatste in \erband
met de Schuberthordenking van dit
jaar.

Pasen
Zondag e n maandag a.s. is het fasen.
Een van de vroegste die we kunnen
beleven en daar /ijn we nu niet
bepaald trots op want het weer Kan
leli jk tegen zitten. Tot nu toe ziet
het er nog niet erg rooskleurig vut.
Kn al is de l e n t e j . l . d insdag officieel
begonnen, daar v all nou m.-l vee)
van te merken. De w i n t e r j a s kan nop
niet gemist vvordei . Maar er is een
Hollands ge/egde, dat lu id t :
"Maartse hinen die beduien dat de
/omer a.in komt kruien." Kn d.i.ir
houden vve ons dan maar aan vast.
Cioede en d r u k k e l'aasria^en /.ijn
> ( > < > r Zaïidvoorl i.in groot hela ' igrn
we rekenen er dus maar een beetje
op. Misschien v a l t a l les nog wel mee.
In elk geval wens i k {' a l l e n r i j k
go/egendr l'aasd.tgen. /ouel m
/i ik i 'h ik op/ ieht a ls v n o r l ' a l l e n m
l w ge/nnion. C K u \ per Sr.
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VOORDEEL

VLEESWAREN
BOERENMETWORST
150 gram

SALAM1100 gram.

ACHTERHAM 100 gram.
GEROOSTERDE HAM
of GEKRUIDE HAM

VERS VLEES
Kilo
VARKENSROLLADE.
500 gram
MALSE ROSBIEF....
250 gram BOTER-
MALSE BIEFSTUK ..
100 gram
KALFSSCHNITZEL ..
250 gram
BOUILLOIMVLEES . . .

.2,

GROENTE EN FRUIT
KRIELAARDAPPELEN
geschrapt 750 gram
500 gram HOLLANDSE
TOMATEN

Krop MALSE SLA
2 kilo
H ANDSINAASAPPELEN.

0,85
1,98
0,59
2,

ZUIVEL
500 gram JONG
BELEGEN KAAS.

liter SLAG ROOM.

10 VERSE EIEREN . 71
i*

BOERENBRUIN
800 gram
6 heerlijke
GLACÉ KOEKEN
Fles José Miquel
SHERRY

1,

ROSÉ liter fles ...

Fles RODE PORT.

Iglo BLADSPINAZIE
1,49 voor

Iglo KOOLVIS
400 gr. 3,99 voor ...

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Verhoog uw paasvreugde met vlees
van de slager. Wij hebben voor u:

• Fondue schaaltjes
• Diverse salades
• Diverse paté's

SLAGERIJ VREEBURG
Haltestraat 54, Zandvoort, Tel. 02507-2451

Pfatex superlook
nu met

introductie korting
KROON

Haltestraat 55.
Zandvoort

TE KOOP:

a p ri l '72, f600,-
T. Zwaanenburg,

Brugstraat 24,
Zandvoort,

tel. 02507-7833
na 18.00 uur.

Ten Cate

Windglider

v.a... 1445,-

Mistral

v.a. .1890,-

Hoofddealer voor Haarlem
luit voorraad leverbaar)

Wetsuits - Sealniarine - Camaro
Truien - Surf jacks - Shirts - Schoenen - Laarzen

270,-
65,-

ter bescherming
van uw wetsuit /«J»"

Watersport
Spaarne 43, tel. 321534, Haarlem.

S

1977
Vauxhall Chevette de Luxe,
kleur rood, 30.000 km

1976
Opel Ascona de Luxe 16S,
kleur metallic groen
Renault RLTL, kleur signaalgeel.
Toyota Corolla 30 de Luxe,
kleur d.blauw, 27.000 km.

1975
Opel Ascona 16N, kleur rood,
30.000 km.
Austin Allegro 1300 Special,
kleur geel, 40.000 km.

1972
Opel Kadett 1100, kleur beige.

VAN LEiyi - OPEL

ZANDVOORT Wrd.)
VERKOOP en SERVICE:

Kamerlingh Onnesstraat 15 -
Tel. 02507-53 46

Inruil moge/ijk - Financiering G M AC
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

11111111111

0 IQkakelverseboareneieren

0 1 doos Boursin, nu ,

Wij wensen u plezierige paasdagen

TEL. 5000. H ALTESTRAAT 38.
!i!<i^ai^.v!amtmiviagsufjaeiaa!MaHa^

Gas- en Oüehaarden - Gasfornuizen
Deskundig advies.

Voor al uw: (

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Scholpenplein-Tel.5068-36 12-25 18

Huwelijk
Mijn naam is HUSSY

ik bon een Engelse
Basset. Zou graag

moeder willen
worden.

Ben knappe
verschijning.

U kunt mijn bazin
bellen voorafspraak.

Tel. 02507-5523.

Voor uw welzijn.
Óók in de Prov. Staten.

l interieurbouw
? de favaugeplein 31

k zandvoort
£

>J.-^v'.- .̂' SS ^t- ̂ vS""^»'̂ ''̂ '•XN ^N••>

showroom: passage 14
tel. 02507-4556

v.-CvrïvrtS^

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
en spaniels.

Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68. ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-2063.

Onderdelen en benodigdheden, naalden en
garens van de beste kwaliteit voor:

Alle merken naaimachines

en zelfs de oudere modellen levert U:

Haarlem. Doelstraat 35, tel. 023-311712.
Service voor alle merken.

m
"tri*

Bijv.: welk tapijt geschikt is voor:
trappen. SiaSlen, objecten, huiskamers, slaapkamers,

badkamers, keukens, tienerkamers, enz. enz.

Gratis
gelegd

Dubo tapijt
voor jarenlang woongenot

in fraaie kleuren.
400 cm br.

DUBO-PRUS:

Bedroom
.400 cm br.. een droomtaptijt

voor elke slaapkamer. 5
uni-kleuren

DUBO-PRUS: Gratis

Dubonette
' onze eigen huis kwaliteit 400

br., 3 kleuren

DUBO-PRUS:

per meter

200 cm breed, diverse kleuren
en dessins

v.a.
STUNTPRUSJE

per meter

FSorida
zeer mooie velours rnoquette
400 cm br. in warme kleuren,

groen, terra, d. beige
DUBO-PRIJS

Gratis
Hercules

tapijt
400 oreed

het objectentapijt
div. kleuren

DUBO-PRIJS

Gratis
Bergoss

zware 100% lussen tapijt 400
br. op legklare rug

NU DIE STUNTPRIJS

,SB

*\\\

NEEM DE MAAT VAN UW VLOER . . .
KOM, KIJK, VERGELIJK .. .
WANT GOEDKOPER KAN HET BESLIST NIET

CHINESE TEGELS 30 x 30, 5 KWALITEITEN VANAF

NYLON VILTTEGELS 40 x 40, ZELFKLËVEND

NOVILON 200 CM BR. VOOR KEUKEN ETC.

VINYL OP VILT 200 CM BR. DUBOFLEX

VILTTAPIJT 200 CM BR. 6 KLEUREN

NU 59 Ct
NU 99 efc

NU 34.-
NU 10.90
NU 11.50

BIJNA 60 jaar tapijtervaring
GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM - TEL. 023-315402

TUSSEN DE HEILIGE LANDEN
ZEESTRAAT 58 - BEVERWIJK - TEL. 02510-28467
OOK GEVESTIGD KRUISSTRAAT 175 - EINDHOVEN

. . . . . . • .
Op verzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst.
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Meems verlaat
vreemdelingendienst
ZANDVOORT • Vooral de bijna zevenhonderd buitenlanders, die
langdurig hun domicilie in Zandvoort hebben, zullen adjudant A.
Meems missen, als die per l apri! de politiedienst verlaat. Want het
hoofd van de Vreemdelingendienst heeft zijn aktiviteiten niet
beperkt tot de berg paperassen, bestaande uit verblijfs- en
werkvergunningen. Korpschef Van Maris vertelt dat Meems zich
volledig inleefde in de problemen van de buitenlanders en hen met
raad en daad terzijde staat. Ook in zijn vrije tijd, waarin hij soms een
Marokkaanse of Joegoslavische avond in zijn huis houdt.

„Hij gaf ook Nederlandse les aan
buitenlanders, regelde vaak hun
borgsom bij de bank en assisteer-
de bij de aankoop van een auto.

Hij wordt 09
straat dan ook regelmatig aan-
geschoten door de een of ander.
Onlangs werd hij gevraagd om als
getuige op te treden bij een
Spaans huwelijk".

De scheidende politieman is afkomstig
uit het Drentse Nieuw-Eerdinge bij
Emmcn. Daar werd hij gefascineerd
door de uniformen van de marechaus-
sée, die hij regelmatig bij zijn moeder
in de kruidenierszaak zag. Meems
wilde er ook bij, maar voorwaarde
daarvoor was destijds, dat de militaire
dienst moest zijn vervuld. Hij meldde
zich vrijwillig on bracht het in Assen
tot sergeant. De oorlogsdagen maakte
Meems mee in de buurt van het
vliegveld Valkenburg.
In juni kreeg hij de langverwachte
oproep voor de opleiding bij de
Koninklijke Marechaussee in Apel-
doorn. Gedurende de oorlogsperiode
was hij gedetacheerd in Amsterdam,
Broek in Waterland, Edam en de
Haarlemmermeer. Bescheiden als hij is
vermeldt Meems niet, dat hij in die tijd
ook actief is geweest bij het strijdend
gedeelte van de binnenlandse strijd-
krachten. Maar dat vult Van Maris
later weer aan.

Opsporen
Na de bevrijding werd marechaussee
Meems „uitgeleend". Eerst aan de
Canadian Field Security voor het
opsporen van geheime Duitse zenders,
later aan het Bureau Nationale
Veiligheid voor het verhoren en
opsporen van Nederlandse S.S-ers. In
Praag „ving" hij er vier, die hij in een

goederwagen terugbracht. In 1946
koos hij voor de rijkspolitie, bij welk
onderdeel hij in Landsmeer werkzaam
was tot 1949.

Baron
Toen volgde zijn benoeming bij het
Zahdvoortse korps. Als hoofdagent,
die al spoedig bij de recherche werd
ingedeeld en waar hij plaats-
vervangend chef werd. In 1961 werd
Meems bevorderd tot brigadier en was
hij korte tijd bij de uniformdienst,
maar later kwam hij weer terug bij het

recherche-werk. Uit die fase van zijn
diensttijd kan de adjudant kostelijke
verhalen vertellen. Over de pseudo-ba-
ron von Rackwitz, die hij door een
reeks toevalligheden op het spoor
kwam. Een al tien jaar gezochte
hotel rat, die 35 paspoorten op
verschillende namen in zijn bezit had
en meer dan 150 inbraken had
gepleegd. Meems ontluisterde de
baron en kon hem uitleveren aan
Interpol.

Juwelen
Over zijn successen als speurder praat
hij bescheiden. Op zijn bureau staat
een asbak, in de vorm van een
autoband. Hij pakt hem en zegt: „O ja,
dat was er ook nog. Hier was destijds
een enorme juwelendiefstal in het
Strandhotcl. Er was een verdachte en
we deden huiszoeking maar we
vonden niks. We praatten nog even na
in de huiskamer, waar die asbak op
tafel stond. Ik zat er een beetje mee in
m'n hand te spelen en kneep in het
bandje. Dat voelde hier en daar hard
aan en ik maakte het bandje los. Jawel
- een groot aantal van de juwelen zat er
„in".

Toewijding
Inmiddels was Meems in 1950
eveneens belast met de Vreemde-
lingendienst, een portie werk, dat hij
volgens zijn collega's en zijn buiten-
landse „klanten" • het zijn er bijna 700
van 40 nationaliteiten, met liefde en
toewijding verzette. Het was dan ook
geen wonder, dat Meems toen hij in
1972 chef van de afdeling bijzondere
wetten werd, zijn vreemdelingenwerk
meenam naar zijn nieuwe afdeling. In

\ jf,

WULLUM v. d. WURFF

, W I Ï K F - P R A E T "
Ik blai l 'optimist ,
wan t 'n vroege Pai's
kan t'vetr/.o goed 'n
gooie Paos betekenen
en darr rekenen we
dan macr 'n bietjeop. ____

Kerkdiensten

Asbak als souvenier.

1977 werd hij bevorderd tot adjudant.
„Het is een stille werker", aldus
korpschef Van Maris, die veel goed
werk heeft gedaan". Hij memoreert
het voorbeeld van een Marokkaan, die
na de kermis ziek in Zandvoort
achterbleef. „Meems zocht hem op in
het ziekenhuis en zorgde dat hij weer
werk kreeg. En zo zijn er talloze
voorbeelden te noemen. Een man met
veel vrienden, een bescheiden maar
deskundig politieman".

Op donderdag 30 maart neemt
adjudant Meems wegens het
bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd afscheid,
's middags om drie uur van zijn
collega's in het politiebureau, en

om vijf uur in De Kousepael van
zijn andere relaties. Het ligt voor
de hand dat daar niet alleen
Nederlands zal worden ge-
sproken.

D'66
ZANDVOORT - Vanavond, donder-
dag 23 maart, om 20.30 uur zullende
Democraten '66 hun kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen presen-
teren. Dat gebeurt in een openbare
bijeenkomst in het Gemeen-
schapshuis. Tevens zal daar het
verkiezingsprogram ma worden bc-
sproken. Het indienen van amende-
menten zal mogelijk zijn.

Afscheid

Adjudant Meems

ZANDVOORT- Donderdag 30 maart
'/.al afscheid genomen worden van

ad judan t A. Meems in verband met
diens funct ioneel leeftijdsontslag per
l april 1978. Om 15.00 uur zal i n e e n
besloten bijeenkomst voor de polit ie
een receptie worden gehouden in de
kant ine van het bureau van politie.
Van 17.00 tot 19.30 uur is er een
receptie voor belangste l lenden in "De
KousenpaeT'in de Haltestraat.
Adjudant Meems kwam per l januar i
1949 als hoofdagent bij de Zand-
voortse politie. Op l april 1961 werd
hij bevorderd tot brigadier en sinds l
mei 1977 is hij werkzaam geweest als
adjudant van politie. Sinds l april
1972 was adjudant Meems chef van de
afdeling bijzondere wetten. In deze
functie J-.al hij worden opgevolgd door
brigadier E.F.C, van Huizen.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: donderdag 23 maart 2.46
uur-15.00 uur; vrijdag 24 maart 3.18
uur-15.32 uur;zaterdag 25 maart 4.52
uur-16.07 uur; zondag 26 maart 4.27
uur-16.41 uur; maandag 27 maart
5.10 uur-17.17 uur; dinsdag 28 maart
5.38 uur-17.59 uur ; woensdag 29
maart 6.20 uur-18.42 uur; donderdag
30 maart 7.03 uur-19.30 uur.

KERKDIENSTEN
Zondag 26 maart.
ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkple in :
10.30 uu r : Ds. K. E. Biezeveld.
Medewerking van liet kerkkoor.
(Crèche aanwezig) .
Jeugdhuis achter de kerk:
10.30 uur : be/oek aan de Paas-
kerkdienst melde Jeugd kapi'l.
Clereformeerdi' kerk , Julianawi'g 15:
10.00 on 19.00uur: Us. P. van Hall.
Nederlandse Protestantenbond, lirug-
s t raat lS:
10.30 uur : Ds. W. K. Monné. Vrij/.
Herv.pred. te IJssHsLein.
Rooms Katho l i eke kerk.
Parochiekerk SI. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 25 maart: 20.00 u u r :
Plechtige v i e r ing van de Paasnacht-
l i turgie .
Zondag 26 rnaarl : 10.45 u u r :
Hoogfeest van Pasen. Plechtige Hoo«-
mis meerstemmig Lat i jn . Mede-
w e r k i n g St. Caecil iakcrkkoor
Maandag 27 maart: 10.45 u u r :
Eucharis t ievier ing met orgel en samen-
/a n g.
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankond ig ing zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gcmecn-
schapsbond:
Maandag 27 maart: geen samenkomst
in huize Pniël, Zuiderstraal 3.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.15 uur : dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.
Vri jdag 24 maart (Goede Vrijdag).

Typisch rransecihuisjop.il in 'tccntrum.
M;iündclijks nieuwe "spcciulucsitki ome".

Geopend van:i! 1 7 I X ) uur. Keser\ cnng Kfwensi
l Op maandag er. dinstl;ig jjeslmen)

HlucmcnduilwwcK 28. BIchMiicrubul.
Telefoon U2.1-2549 39.

Hervormde kerk. Kerkp le in : 10.30
een 19.00 u u r : Ds. C. Mataheru. In
beide diensten viering H. Avondmaal.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
19.30 uu r : Ds. P. van Hall. Vier ing
Heil ig Avondmaal.

Nederlandse Protestantenbond, brug :

straat 15:
Donderdag 23 maart. 20.00 uur
IK'/. i i iningsbijeenkomst.
Rooms Kathol ieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Donderdag 23 maart: 9.30 uur: Wit te
Donderdagviering in het Verenigings-
gebouw „Do Krocht" voor oudere
Parochianen. 20.00 uur : Plechtige
Eucharistieviering.
Vrijdag 24 maart: 15.00 uur:
Medi ta t ie bij de Kruisweg.
20.00 uur : Plechtige Liturgie van de
Goede Vrijdag.

Ontdek hoe diamant
't schitterendst
gevat wordt...

... bij Rob Sipkes.
Diamant, niets evenaart

z'n schoonheid en
onoverwinnelijkheid.

Meesterlijk gezet, komen
z'n mooiste facetten in
schittering. In ringen of
colliers, vormgegeven

~\ naar uw idee.
/Onweerstaanbaar...

. . . bij Rob Sipkes.'

exklusieve sieraden

ROB SIPKES
EDELSMID

Warrnoesstraat 2 - Haarlem
tfn. (023) 32 43 09

(achter de Hallen bij de Grote Markt)

BV 150 JA AR
Van vissersgat tot Zandvoort-bad
ZANDVOORT - Het dorp aan de
zee, dat in 1828 een redelijke
wegverbinding met hetachterland
had gekregen, vierde in 1881
andermaal feest, toen de eerste
trein Zandvoort binnenreed. De
verwachtingen van de verdere
ontwikkeling tot badplaats waren
terecht hoog gespannen. De
initiatieven volgden el kaar snel op
en vooral de gebroeders
Eltzbacher, inventieve bankiers
van Duits-Joodse origine, hadden
daarin een actief aandeel. Behalve
dat zij geldschieters waren voorde
spoorweg, bouwden ze de won-
derlijke Passage en het eerste
Kurhaus.

Electrisch
Niet ieder plan, dat werd
gerealiseerd, werd een succes. Zo
werd de aanleg van een electrische
tram een flop. Het l i jntje was
bedoeld om de gasten van het nog
vrij eenzaam in de duinen gelegen
centrum Station-Passage-Kurhaus
(toen gelegen aan de kop van de
huidige Van Lenncpweg) te
kunnen vervoeren naar het dorp
en de destijds bekende uit-
spanning Kostverloren, waar het

Het eerste Kurhaus, dat het
uithield tot 1913.

eindpunt van de electrische tram
werd geprojecteerd.
Het zou een uniek gebeuren
worden, want de electrische tram
was pas uitgevonden en reed
alleen nog maar in Parijs, Londen
en Berlijn.
Bij de stichters van de tramlijn
was weer '. Ir. Kuinders, die ook
de spoorwegverbinding had ont-
worpen en zo werd in 1882 de
„N. V. Electrische Tramweg Maat-
schappij Zandvoort" opgericht.
De aandelen vlogen de deur uit en
zo kon een maand later, op 9 juni
1882, al de eerste versierde tram
de openingsrit maken.
Het werd een dol feest op die
zomerdag. De genodigden werden
per train aangevoerd naar station
Zandvoort-Bad, waarna het in
twee ritten per tram naar
Kostverloren ging. Daar blies de
Haarlemse Schutterij een vrolijk
deuntje, waren er veel toespraken
en werd een uitgebreid dêjcuner
geserveerd. En toen ging het
gezelschap met de muziek voorop
en begeleid door honderden
dorpelingen, weer te voet terug
naar het station. Zandvoort had
een dorpstram.

Duwen
Het succes was van korle'duur. De

techniek liet het vaak afweten en
het kwam veelvuldig voor, dat de
passagiers het vehikel moesten
aanduwen. Ook economisch
kwam men niet uit. Men had in de
route, die van de Passage door de
Dr. Metzgerstraat en de Zeestraat
liep, zelfs een brug over de
spoorlijn naar de schelpenstort-
plaats moeten bouwen. Het kwam
er allemaal niet uit , er bleek
weinig behoefte aan een lokale
tram. Op l oktober van datzelfde
jaar werd het li jntje weer
opgeheven.
In de plaats van het electrische
probeersel kwam er een gezellige
paardetram. Het traject werd
gewijzigd en liep van het station
via hotol Kaufman (d'Orange)
naar de Strandweg. Tot de Eerste
Wereïdoorlog heeft dit vervoer-
middel zich kunnen handhaven.

Echte tram
Een echte t ramverbinding kreeg
Zandvoort in 1899, toen de l i j n
met Haarlem tot stand kwam. Kon
paar jaar later werd de l i jn
doorgetrokken naar de binnen-
stad van Amsterdam en ook dat
betekende weer een grotere
toevloed van badgasten. De
oudere lezers kennen haar nog, de
„blauwe train", die haar we-

zocht langs de Zandvoortselaan
en de Leidsevaart naar de
Tempelicrstraat. Pas in 1957 werd
de knusse tram vervangen door de
autobus.

Weelderig
Maar we gaan nog even terug naar
1881 naar het monumentale,
maar praktisch aangelegde cen-
trum in Zandvoort-Noord. Vanuit
het in de laagte gelegen slation
bereikte men via een forse, met
leeuwen versierde trap een
vr iendel i jke winkel- en hori-ca-
galerij, de Passage. Daarachter de
royale entree van het luxueuze
Kurhaus met haar twee gebogen

vleugels en het ruimo halfcirkel-
vormigc terras, waar men via
eenzelfde trap weer kon afdalen
naar het strand en de bad in-
richting. Al spoedig werden rond
dit Zandvoort-Bad meerdere
hotels en villa's gebouwd. Ook de
familie Eltzbacher liet een
weelderig pand neerzetten aan
een der vleugeleinden van het
Kurhaus.

Afgebroken
Ondanks de fraaie l igging en de
uits tekende accommodatie werd
het geheel geen doorslaand suc-
ces. Er kwamen nog te weinig
gasten en verder was ook de bouw
van het concurrerende Grand-
Motel, dichter bij het dorps-
centrum, ongunstig voor de
exploitatie. Toen ook nog het
station naar het huidige gebouw
werd verplaatst, was het wel
gedaan met de winst. Men nam in
die tijd geen halve maatregelen.
Het karakterist ieke Kurhote l met

z'n vier torens werd in 1913
zonder meer afgebroken en
vervangen door een simpeler en
meer exploitabel Kurhaus zonder
hotel-accommodatie.

De Passage, eens het uitgaans-
centrum van Zandvoort.

De paardentram met bedienend
personeel voor Hotel d'Orange.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 23 MAART 1978 PAGINA 6

l

iE
ï

l

i

iis en VWO

Na de zesde klas van de lagere
school doorlopen te hebben kan
een kind naar het lager beroeps-
onderwijs (LBO) of naar het al-
gemeen voortgezet onderwijs of
voorbereidend wetenschappe-
lijk onderwijs - de theoretisch
gerichte opleidingen.

MAVO
Het middelbaar algemeen voortge-

/et onderwijs ( M A V O ) duurt vier jaar ,
sommige scholen hebben ook een af-
deling die een drie-jarige cursus geeft,
•/.ij het dat deze minder mogelijkheden
biedt. De samenstelling van het vak-
kcnpakket bepaalt sterk de r ichting
die de leerling naderhand in kan
slaan.

Er zi jn ook iVCCMAVO-scholen. IVO
staat voor: individueel voortgezet on-
denvijs. Op zo'n school kunnen de
leerlingen hun eigen tempo kiezen en
zelf bepalen welke vakken zij volgen.

HAVO
Het hoger algemeen voortgezet on-

derwijs (HAVO) duurt vijf jaar en
geldt vooral als vooropleiding voor het
hoger beroepsonderwijs. Qua moei-
lijkheidsgraad neemt het HAVO een
positie in tussen MAVO en VWO. Bij
de wet is bepaald dat leerlingen die tot
het HAVO toegelaten worden aan een
geschiktheidsonderzoek onderworpen
moeten worden; dat kan een school-
vorderingstest (schooltoets) zi jn een
toelatingsexamen, een psychologisch
onderzoek of een proefklas. In het
algemeen kiest men voor de school-
toets en het psychologisch onderzoek.
Aan het eind van het derde jaar stel-
len de leerlingen hun examenpakket
samen. De meeste HAVO-scholen zijn
opgenomen in een scholengemeen-
schap, wat de doorstroming naar bv.
atheneum kan vergemakkelijken.

vwo
Tot het voorbereidend wetenschap-

pelijk onderwijs (VWO) worden gym-
nasium en atheneum gerekend. De

cursus op deze scholen duurt zes jaar .
Het VWO (de naam zegt het al) is een
vooropleiding voor een studie aan een
universiteit of hogeschool. Het athe-
neum kan gezien worden als de opvol-
ger van de vroegere HBS. Valt op het
gymnasium de nadruk op de klassieke
Griekse en Romeinse cultuur, op het
atheneum geeft men meer aandacht
aan de moderne talen. De toelating is
aan dezelfde voorwaarden gebonden
als bij het HAVO.

Experiment
Het onderwijs is zich voortdurend,

aan het vernieuwen: het is niet bij de
Mammoetwet van 1903 gebleven. Het
ministerie van onderwijs en weten-
schappen heeft ten tijde van minister
Van Kemenade een plan ter discussie
gesteld om het hele onderwijs te her-
vormen. Kleuter- en lagere school zou-
den samen moeten gaan in een basis-
school nieuwe stijl. Omstreeks het
twaalfde levensjaar zouden de kinde-
ren die deze basisschool verlaten,

moeten worden opgevangen in een
middenschool.

Het onderwijs op zo'n middenschool
zal sterk afgestemd zijn op de ontwik-
keling van het individuele kind. Het
hedendaagse onderwijs is toch al
sterk georiënteerd op de behoeften
van de leerling. Het kind moet zich.
zegt men, niet meer aanpassen aan de
school, maar de school dient zich flexi-
bel op te stellen om aldus aan de
behoeften en capaciteiten van de leer-
ling tegemoet te komen. Er zouden
dan ook wisselende groepen leerlingen
moeten komen in de middenschool.

Na de middenschool die ongeveer
vier jaar moet duren, volgt dan de
bovenschool, waar wel een opdeling
van de leerlingen plaatsvindt, op basis
van richting en niveau. Op enkele
plaatsen in het land wordt al met de
middenschool geëxperimenteerd, o.a.
op de Open Scholengemeenschap
Bijlmer (samenwerkingsschool van
protestants, rooms-katholiek en open-
baar onderwijs). Met de bovenschool
wordt nog niet geëxperimenteerd.

Leren ie de „vrije tijd"
Wie de leerplichtige leeftijd

te boven is kan zich in het avon-
donderwijs of met behulp van
schriftelijke cursussen verder
bekwamen; sommige avondop-
leidingen gelden overigens ook
ter voldoening van de partiële
leerplicht.

Het in de vrije tijd studeren moet
niet worden onderschat. Er is bijzon-
der veel uithoudings- en doorzettings-
vermogen voor nodig. In het algemeen
is het contact dat men op bv. avond-
scholen met mede-leerlingen heeft sti-
mulcrend. Organisatoren van ver-
schillende schriftelijke cursussen zijn

dan ook overgegaan tot het uitschrij-
ven van een of meer bijeenkomsten
van cursisten.

Het is in ieder geval raadzaam tijdig
te informeren naar de duur van de
cursus die men van plan is te volgen,
de kosten en de hoeveelheid huiswerk
die eraan is verbonden. Bij het minis-
terie van onderwijs en wetenschappen
kan men een brochure aanvragen over
Avondonderwijs en part-time oplei-
dingen en over Schriftelijk onderwijs.
Adres van het ministerie: Nieuwe Uit-
leg l, Den Haag.

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Dat wij stoffen verkopen weet
u allang;

maar wij hebben ook: handwerkpakken.
patronenpapier, ritsen, garen, biaisband,

elastiek, naalden, spelden, drukkers,
stofknopen, knie-en elleboogstukken,

rimpel-elastiek, boorden, tailleband,
vlieseline en voering

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11-OOtot 17.00 uur.

PASSAGE 18-TEL. 78 78

LÖCKY SV1EAT SLAGERIJEN
vraagt voor haar filiaal in de Dagmarkt,
Stationsplein 9, Zandvoort.

Zaterdags vrij.

voor de zaterdag.

Voor goede krachten bieden wij een uit-
stekend salaris.
Bovendien heeft u bij ons vrije bedrijfs-
kleding en 20% korting op uw vlees-
aankopen voor privé gebruik.

Heeft u interesse om te werken in een
prettig teamverband, belt u ons dan even
voor het maken van een afspraak tijdens
kantooruren 071-893704. Na 20.30 uur:
071-894466.

WIST U
dat wij een mannelijk bestuurslid zoeken?
Wie meldt zich?
dat wij poezemanden uitlenen, leden gratis,
niet-leden f 2,50 per keer.
dat wij gratis uw poes of kater voor behande-
ling naar de dierenarts brengen en halen.
Voor katers zijn de kosten f 25,00i
Voor poezen zijn de kosten f 70,00,
Poezen worden maandagmorgen gehaald en
woensdagmiddag weer thuisbezorgd.
Dat u met gewonde vogels bij het Kennemer
Dierentehuis terecht kunt.
Dat u' pas geboren hondjes en poesjes gratis
kunt laten inslapen, ook bij het Kennemer
Dierentehuis mits binnen 24 uur gebracht.
Dat wij U graag als lid inschrijven a f 15,00
per jaar, maandblad gratis.
Onze telefoonnummers zijn:
mevr. Slootheer 4561, mevr. Stokman 4771,
mevr. Smorenburg 2582, mevr. v. d. Meer 7418.

Schatgraven-
met metaaldetectors

naar verborgen en
verloren munten, enz.
Lucratieve vrijetijds-

besteding. Gratis
beschrijving.

Postbus 573, Voorburg,
telefoon 070-867240.

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanton.

Kom eens langs

kwekerij
De Notendop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

n

leuke kinderschoenen vanaf 29,95
H erenschoenen instap en veters 39,95
Linnen damesschoenen
in diverse kleuren, vanaf 14,95

RMS

Te koop gevraagd in Zandvoort:

van particulier, tot de somma van
f450.000,-.

Brieven onder nr. Z 292, bur. van dit blad.

JONGE GOUDSE KAAS
500 gram

10 VERSE SCHARRELEIEREN

Vanaf heden zijn we weer iedere dag
geopend.

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141.

De zomer komt. . .
Geniet er dan van en ga nu

BEHANGEN /

Wij ÈhefobeBi ruim 6021 dessins

Ook onze behangers staan
desgewenst voor u klaar.

Natuurlijk is uw adres:

Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICË

Haltestraat 18.
telefoon 02507-4499.

Hierbij verklaar ik dat goederen
besteld of gekocht door mijn

echtgenote door mij NIET worden
geaccepteerd of betaald.

H. H. SP1ERIEUS

Diaconiehuisstraat 5a fcijstraat Haltestraat) - Zandvoort

excl.
statie
geld-

inhoud 1.75 liter

g e e r v ï n a a r :

hen van de Samenwerkende Dirk van don Broek BCÏ

PAPENDHECHT: [J rede rode til c in 6.
SCHIEDAM: '
ROTTERDAM: MathirniMirrweq 21.
ROTTERDAM' G J. Muldcntiaat 12.
OVEHSCHIC Burg DjumannUan 115.lt?
HAMÜINXVELD/GIESSENDAM;

AMSTEHDAM: l'loin 40-45 nr. 3 ISlotrrrni'erl.
irtini van Gcltcnuraat 47 (winVrtci-ntrum Oidurp);

fmketci'nlrum Deltljndlircin 1B2 (Ovcrluonucvcld);
aitclenttra.it 170 (Buitunvrldivi);
ambcttui 2i|lplcin 3 (Gt'U/e

Dol en Lamincrwr<| 1 (tnj de Haailemmcrvifcu),
33 (Jurtl

ulrrkadc *21 (t»i de
3iii|ier1oc1ieWGy 13 tNoord);
otorkfldc 10 (Nootd, bi| de Mrcuweiila.ni).
ZVVANENUUUG/HALFWEG: Dt^ru-nLiaii 17
ZANDVOORT Dutq. tnqpHiL-ttilliaJt ?1

en nu och:
aanbiedingen yoldig t/m 5 april
of zolann de voorraad strekt
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Paasmaandag op Circuit Zandvoort Veel waardering voor Wim v.d. Boom

ZANDVOORT - Hot attractieve
programma 1978 wordt op Paas-
maandag geopend mot internat ionale
races, meto.a. twee beats en een finale
voor do Formule-3, een klasse, waarin
do Noderlandsor kanshebbers op een
hoge klassering zijn.
In de totaal 16 races, die /uilen
worden verroden in het kader van hot
Europees kampioenschap Formule-3,
hoof t hot circuit van Zandvoort op
twoedo Paasdag de openingswedstrijd.
Temidden van het internat ionale
Formule-3 geweld dat aan de start
komt, bevinden zich vier Neder-
landers, t.w. Jan Lammers, Huub
Rothongatter, Arie Luijendijk en
Michel Bleekemolen.
De eerste drie rijders komen uit onder
do vlag van het Racin» Team Holland
en rijden respectievelijk Ralt/Toyota
en Lola/Toyota, terwijl Michel
Blcckemolcn uitkomt voor hot
Chevron Racing Team on ri jdt in een
Chevron.

Erezaak
Het is voor het nieuw leven ingeblazen
Racing Team Holland de eerste
officiële wedstrijd in het kader van dit
Formule-3 kampioenschap on het is
voor de rijders zeker, nu voor de eerste
keer voor eigen publiek wordt
gereden, een erezaak om zo hoog
mogelijk in het klassement te
eindigen. Dat het drietal Racing Team
Hollandrijders zeker hoge ogen
kunnen gooien is wel bewezen in de
voorwedstrijd op het circuit van
Zolder in België (12 maart j.l.) waar
Jan Lammers als eerste eindigde.
Vierde Nederlander in deze Formule-3
race is Michel Bleekemolen, de
Formule Ford 1600 kampioen in
1976 en in 1977 vooraan-rijder in
Ford 2000. Het is voor Bleekemolen
de eerste keer dat hij in een officiële
Formule-3 race aan de start komt en
het is aan te nemen dat Michel een zo
god mogelijke indruk wil maken.

Drie starts
Door velen wordt de Formule-3,
evenals de Formule 5000, beschouwd
als een goede leerschool voor
Formule-1 rijders, zoals bijvoorbeeld
James Hu n t, die ook via Formule-3 is
doorgedrongen tot de geledoren van
topcoureurs in de Formule-1. Vast-
staat in ieder geval dat de flitsende
Formule-3 wagen in de ogen van hot
publiek bijna hetzelfde zijn als de
Formule-1 monsters. Voor het pu-
bliek zal het nog allemaal spannender
en sensationeler worden nu er in twee
heaUs plus een finale wordt gereden,
zodat het publiek drie starts te zien
krijgt

ZANDVOORT- Op 24 maart (Goede
Vrijdag) zijn alle gemeentelijke kan-
toren van Zandvoort gesloten. De
afdeling burgerzaken is uitsluitend
's morgens geopend van S.30-9.00 uur
voor aangifte van geboorte en
overlijden.

Deelnemers
In totaal zijn er over de 60
inschrijvingen voor deze Formule-3
race binnengekomen van coureurs uit
bijna alle landen van West Europa.
Alle beroemde namen uit de
Formule-3 wereld komen aan de start,
o.a. de lerDavid Kennedy.de Zweden
Olafsson em Svensson, de Duitser
Schaeffer..
Uit Frankrijk komt a.o. Alain Prost
met een fabrieks Martini. Uit Italië
komen twee topcoureurs, t.w.
Oaniolle Albertin en Oscar Pedersoli.
Uit Spanje komen twee rijders aan de

start van het Equipo Nacional Espanol
Formula 3.
De rest van het raceprogramma op
tweede Paasdag bestaat uit races voor
Formule Ford 2000, Toerwagens
groep 2/5. Productietoerwagens on
V\V Golf CRI.

Programma
In tegenstelling tot andere racedagen.
waarbij het programma om 13.00 uur
begint, begint het raceprogramma
tweede Paasdag om 12.00 uur. Het
schema luidt:
12.00 uur Ie Manche Formule 3

Zandvoort '75 onderschatte
Bloemendaal: 1-2

ZANDVOORT - Hoewol Zandvoort '75 destijds ook de uitwedstri jd togen
Bloemendaal (1-0) had verloren, was men ook gezien de betere resultaten van de
laatste wedstrijden van mening, dat Bloemendaal „een zacht eitje" zou worden.
Nu speelde Zandvoort'75 toevallig ook nog een van zijn slechtste wedstrijden in
dit laatste competitietreffen. Bloemendaal gaf in do eerste he l f t de toon aan en
wist via hun eerste corner met een kopbal van Olto Hommers ih do uiterste hoek
op 0-1 te komen. Dit was een afknapper voor het toch al nerveuze Zandvoort
'75, dat toch via goede inzetten vooral van Joop Paap en Raymond Keuning iets
terug ging doen doch doelman Vosman was op zijn post.
Aan de andere kant ging Zandvoort '75 door het oog van de naald, toen twee
Bloeme . 'a voor een door Piet Reeuwijk verlaten doel niet tot scoren
kwamen.
De tweede helf t gaf een gelijk opgaande strijd te zien en we zagen o.a. uit twee
goede corners van Jan Swart Keuning en Krijgsman net over de lat koppen. Een
open doekje kreeg Vosman na het keren van oen harde inzet van Dirk Koper.
Tien minuten voor tijd een ongelukkige terugspoelhal van Chris Hendrikse over
de verbaasde Vosman, 1-1. Zandvoort '75 zag toen nog mogelijkheden en men
ging in het offensief, doch bij een uitval van Bloemendaal maakte Snabilie aan de
Zandvoortse illusie een einde. 1-2.

Kampioenself tallen.

Veel talent bij hockey-jeugd
ZANDVOORT- De ZHCbehoeft
zich over de toekomst van het
heren-hockey weinig zorgen te
maken. Kr b l i jk t een schare
getalenteerde hockeyers klaar te
staan om de Zandvoortse kleuren
hoog te houden. Na de 2-1 winst
door Jongens-BI en de 53
overwinning van Jongens-R2 zijn
nu alle vier jongensteams kam-
pioen, een un iek feit voor de
hockeycltib. Jongens-A was a)
enkele weken geleden do sterkste
gebleken en Jongens-C behaalde
de vorige week de t i tel . Dit laatste
team scoorde niet minder dan 103
doelpunten in 12 wedstrijden.
Allo teams bleven ongeslagen.
Tijdens do door het bestuur aan
de jongens aangeboden nasi-
maa l t i j d in het c lubhuis toonde
'.uuiv.ittrr Muller / . icn vergu ld met

het viervoudig kampioenschap,
maar hij vroeg do jongens ook
sportief te b l i jven, als y.c volgend
seizoen well icht eens mochten
verlie/.en. De coaches werden
door hun teams bedacht met een
lies wijn.
Senioren: Hij de herenwedstri jd
Zandvoort-Strawberries was het
d u i d e l i j k , dat de sUiartclub lonen
rii- koploper spoelde. Het werd
bevestigd door do u i t s lag ( O - I ) ,
hoewel deze gezien het spelbeeld
geflatteerd mag heten. Voor de
goal waren de VVIsenaren a l t e n -
ter, wat resulteerde in een
voldgoal voor rust en daarna door
twee t re f fe r s uit s t ra fbu l l rn en een
uil oen fraai ingeslagen straf-
hookslag. De scheidsrechter*
waren te i i u i l r u k k o l i j k aan v, .v.ii;
en camoufleerden hun olï-dav

met groene on gele kaarten.
De dames speelden een prima
partij hockey tegen de a.s.
kampioen. H D M wilde erg graag
scoren, om de titel meteen al te
pakken, maar de Zandvoortse
verdediging was op haar besl mei
invalster-jeu gel koopster Ineke
Steelskamp als u i th l inks te r . Ken
belof te voor de toekomst . In de
tweede he l f t was Z i indvour t
sterker. De annvaMin ie werd
v a n u i t hel m idden taak en goed
gevoed en er waren drie kansen,
die i i \ l'i i te d o e l p u n t e n lu idden
moeten z i j n . I1DM r a a k t e
geïrriteerd door het u i t b l i j v e n van
goals en ga l ' daa rvan de schuld aan
de bondsseheidsreehters. d ie / ieh
echter /.eer goed van hun taak
k w e t e n . I let ' j l ec fO-O.

Internationaal 10 ronden - 4 2,26 KM.
12.30 uur 2e Manche Formule 3
Internationaal 10 ronden - 42,26 Km.
13.00 uur Race v .w. Golf CTI Cup 12
ronden 50,7 Km
13.40 uur Race Toerwagens/Gt's
Groepen 2 t/m 5 tot 1600 cc 12
ronden 50,7 Km
14.20 uur Race Formule 2000 12
ronden 50,7 Km.
15.00 uur Race Toerwagens/Gt's
Groepen 2 t /m5 plus 1600 cc 12
ronden 50,7 Km
15.45 uur Finale Formule 3 Intcr-
nationaal meetellend voor het Euro-
pees Kampioenschap 1978 24 ronden
lOi. ,Km.
16.40 uur Race Produklic Toerwagens
1600 cc 12 ronden 50,7 Km.

ZANDVOORT - Hel was erg druk,
zalerdagmiddag in do hal van /.wem-
bad De Duinpan , waar directeur Wim
v.d. Boom na vier jaar afscheid nam.
Afscheid van de accommodatie.*, die hij
met hart en ziel hooft helpen
ontwikkelen, afscheid ook van de vele
vrienden en relataties. die de sympa-
thieke zwerndirecteur zich in alle ups
en downs had verworven.

Wethouder v.d. Mije, voorzitter van do
Raad van Beheer van De Duinpan,
verwoordde zijn dank aan Wim v.d.
Boom kort en krachtig. „En de stap,
die u gaat doen naar uw nieuwe
werkkring, getuigt van ondernemings-
goosl. We wensen u daar in Zoelermeor
veel succes."
De wclhouder memoreerde nog even,
dat men „na de eerste duik" tot de
conclusie was gekomen, dat de
exploitatie-cijfers niet klopten. Maar
dal had zeker niet aan v.d. Boom
gelegen. „Als de badgasten hier niet
komon, laat ze dan maar via een
tooristenbelasling meebetalen."
Veel bewondering had spreker voor de
inzet van de scheidende directeur en
zijn jarenlang heen-en-weer reizen van
en naar Zwijndrecht. Ook mevrouw
v.d. Boom werd in de hulde belrokken
en ontving bloemen. Vogr Wim v.d.
Boom was er een uniek wandbord met
zijn slerrebeeld. „U bleek een slier Ie
zijn," aldus v.d. Mije. „Maar dat
vviwlen we eigenlijk al."
In zijn dankwoord vertelde Wim v.d.
Boom, dal hij zich al enige tijd had
afgevraagd, wat hij bij deze gelegen-
heid zou zoggen. „Ik zou kunnen
vertellen, dat hier in de loop van die
vier jaar 1500 kinderen zijn geslaagd
voor hun schoolzwemdiploma en wij
er ook nog eens 600 hebben
afgeleverd. Maar dat zal ik niet doen.
Zo wil ik ook niels zeggenover de
groeien-conlaclen van hel bad met
buitenlandse relaties, zelfs uit Polen.
Ik zou het verhaal kunnen vertellen
van het jongetje, dat zich afvroeg of al
die naamtcgels in het bad van mensen
zijn, die hier waren verdronken."
Dal wilde hij allemaal niet doen. Hij
wilde zich beperken lot dank, aan
allen die hem dit onvergetelijk
afscheid bereidden. Een speciaal
woord had v.d. Boom voor zijn
medewerkers, die allen een herinnc-
ring ontvingen. Alle aanwezigen
inviteerde hij eens naar zijn nieuwe
complex in Zoetermeer te komen
kijken. „Het eerste drankje is van het
huis." Velen maakten daarna gebruik
van de gelegenheid persoonlijk af-
scheid te nemen van de familie v.d.
Boom.

Zandvoortmeeuwen
'te weinig inzet
ZANDVOORT - Het gezicht van
trainer Richard Bruynzeel stond na
afloop van de wedstrijd Zandvoort-
meeuwen -Beverwijk op onweer. En
terecht, want zijn team had een zeer
matige wedstrijd achter de rug. ..Er
werden domme verdedigingsfouten
gemaakt en u i te inde l i jk mogen we no»
tevreden zijn met dat 3-3 gelijk spel."
Zandvoortmeeuwen miste deze keer
de nodige kracht en inzet. Met rust
keek men al te^en een 0-1 achterstand
aan door onvoldoende ingri jpen van
doelamn Pellerin werd het al spoedig

Succes Schakers .
ZANDVOORT - Op maandagavond
13 maart hooft het tweede team van de
Zandvoortse Schaakclub een duido-
lijko overwinning behaald op het team
van Nieuw Vennep. Onder l e id ingvan
mevrouw Van Westcring werd een
3 1/2-4 1/2 overwinning verkregen.
Door dit fraaie resultaat kan hot
tweede team nog een mogelijkheid
open houden voor promotie in hun
klasse. Tegen koploper Heemstede
moet nog gespeeld worden. Op 13
april zal dit t ref fen zi jn, voorlopig
hooft Zandvoort de tweede plaats vast
in handen.

Raad bij een
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 28
maart 1978 zal de gemeenteraad v;m
Zaïul tuort bi jeenkomen foor de
maandel i jkse raadsvergadering die om
20.00 uur in het gemeentehuis begint .
De agenda vermeldt ondermeer.

in de tweede speclhelft 0-2. Uit een
corner van Albert Visser wist Aaldcrt
Stobbclaar koppend de achterstand
wel te verkleinen, maar toen Teun
Vastenhouw acht minuten voor tijd in
eigen doel knalde on de stand 1-3 op
hot score-bord kwam, leek het een
verloren wedstrijd voor de Zandvoor-
ters. Maar er gebeurde een klein
wonder. De blauw-gelen bleven aan-
vallen en al spoedig had een koppel
van Albert Visser succes. Kort na deze
hoopgevende treffer lanceerde Teun
Vastenhouw een voorzet, die door
iederoen werd gemist en zonder meer
in . .1 Beverwijk-doel belandde: 3-3.
Doordat ook koploper D.W.S. een
punt verspeelde bl i j f t Zandvoort-
meeuwen nog in de r u n n i n g voor het
kampioenschap, getuige de compe-
titie-stand:

Winst voor
Dypsomania

ZANDVOORT • Voor de derde
achtereenvolgende maal heeft Uifel-
temiisclub Dypsomania oen over-
w i n n i n g van 9-1 behaald. Vrijdag-
a-, f ! i> t werd in Beverwijk DOKO het
slachtoffer. De thuiswedstrijd Dypso-
ir.anir.- DOKO was geëindigd in een 5-5
gelijkspel, maar de/.e keer was pr
weinig spanning te beloven. Mick
Eysvogel en René Scholte wonnen al
hun part i jen (do en kol én de dubbe l ) in
twee games, en Hans Eysvogel won
ook nog twee partijen. Dit resulteerde
in de eindstand van 9-1. Door hot sterk
overtuigende spel van Dypsomania
van de laatste weken, is er weer
aansluiting gevonden bij de top.

TZB-Vogelenzang 1-0
ZANDVOORT - TZB moest hel
/.omlag opnemen tegen Vogelenzang,
dat koste wal, kost in de 2e klasse H VB
wilde blijven speelden. Dat is niet
ge luk t , d a n k z i j TZB. dat in de
resterende wedstr i jden geen punt
meer wilde verliezen. Kansen waren er
genoeg aan beide kan ten , maar de
a f w e r k i n g ontbrak. TZB l ie t de gasten
ui t ra / .on en kwam dan vaak gevaar l i jk
u i l . Na een serie vri je t rappen maakte
l lanno van Essen in de 35e minuut aan
al le i l lusies een eind. N:i een kor te
combinatie niet aanvoerder Boelen-
kamp werk te hij zich door de
VnHi ' l i ' n / ang . f l e lVns i t 1 en scoorde be-
heerst: 1-0. IV 'gingen om tot een
l e g c n p u n l te k innen mis luk ten , ook
na (Ie Uur, Ine i i TZB Vogelen/.ang
rus t ig kon l a t e n knmen en /.elf Int de
a a n t a l kon overgaan. TZB vond 1-0
k e n n e l i j k wel genoeg, maar kwam iu>i!
in gevaar toon \Villeni Koning de bal
:mge lukk ig t";:.-"' '>;!U)mlerarm kreeg.

De strafschop belandde recht in de
handen van keeper Henk Hos, maar de
scheidsrechter l i e t de penalty otorne-
men wegens te vroeg bewogen van do
doelman. De bal werd nu naast-
geschoten. In het l aa t s t e kwart ier
bleven do TZB'ers elkaar de bal
toespelen zonder serieus te worden.
Het bleef 1-0, mei als resultaat , dat
Vogelenzang degradeert naar de 3e
klasse H V B. Op 2e Paasdag krijgt TZH
bezoek van Inter Heemskerk, dal
theoretisch nog een kampioenskans
biv.it.

Overige u i t s lagen:
TZII 2-Vogel/.. 2
Renova3-TZI!3
Tihad l -TZH 4
TZB 5-V VI16
B. Jim.:
DSK1-TZ1U
CJun.:
Haarlem 3-TZB l

3-0
2-1
1 - 1
8-2

Voor/.ilter: v.d. Mijo, „Heer v.cl.
Boom, veel dank en voel succes."

ZANDVOORT - Klaas Koper was bost
tevreden met hetaantal aanmeld ingen
voor zijn 12e strandloop. Bij de finish
kon aan maar liefst 750 lopers de
speciale herinneringslegel „Zandvoort
150 jaar badplaats" worden uitge-
reikt.
De start was als altijd oen spectaculair
schouwspel. Vanaf de kop van do
Kerkstraat spoedden de atleten zich
over do Rotonde strandwaarts, de
4-kilorneler-lopers r ichting Zuid.de 8-
en 21-kilomotcr-lopersrichting IJmui-
den.
Na een kleine twin t ig minuten meldde
de eerste loper zich alweer bij de
finish, een jeugdige deelnemer in de
groep jongens tot enn met 12 jaar. De
snelste loper op de 8 kilometer kwam
na ruim een h a l f u u r binnen en de

Lions kampioen
ZANDVOORT - Afgelopen za-
terdag is het eerste herenteam
van Lions kampioen geworden
van het distrikt Haarlem. Aan-
vankelijk ontbraken zowel Lex
Kroder als Frans Stophout op
het appèl, maar de laatste
verscheen enkele minuten voor
de aanvang van de wedstrijd
toch. Hij was direkt vanuit zijn
Oostenrijkse vakantieoord naar
Castricum afgereisd.

Tegen het voel lager op de ranglijst
staande Sport en Recreatie speelden
de Leeuwen vooral in de beginfase van
de wedstrijd v r i j nerveus. Het schieten
was nogal onnauwkeur ig en ook
onnodig balverlies zorgde ervoor dat
de tegenstander goed bij kon blijven.
In de 10e minuut verving coach René
de Vries de man-to-man verdediging
door een zone-verdediging waarmee
hij trachtte vooral de gevaarlijke drives
van T. Mohrsvan Sport on Recreatie al'
te stoppen.
De tegenpartij bleek echter ook over
een redelijk afstandsschot te beschik-
ken, zodat beide partijen elkaar in
balans bleven houden. Lions zette de
tanden echter op elkaar en wist de
eerste he l f t af te sluiten meteen kleine
voorsprong.
In de tweede he l f t verhoogde Lions
het tempo en dat resulteerde in een
aantal goed opgezette fast-breaks
waardoor de voorsprong tot 12
punten uitgebouwd werd. Tevens
verdedigde men agressiever, zodat de
scoringskansen voor de tegenpartij
verminderden. De laatste v i j f m inu ten
van do wedstrijd stokte het aanvals-
ritme van de Leeuwen even, waardoor
Sport en Recreatie dreigde in te lopen,
maar ge lukkig hervond liet team ti jdig
de rest om de aanvallen weer
doel treffend af te ronden. V r i j
eenvoudig werd toen de eindstreep
gehaald. Lions was ongeslagen kam-
pioon geworden. Eindstand: 71-68.

winnaar van de halve Marathon
boëndigde / i jn re tour t je Umuiden na
l uur, 19. min. 20.
De kop van de diverse groepen zagen-
er als volgt uit : 4 km. jongens tot
en met 12 jaar. 1. Nico Kerkvliet,
Roolofarondsveeii, 19 min. 18 sec. 2.
•Johan van Marie, Zandvoort, 19 min.
40 sec. 3. Michel Magielse, 4 Gert Pol,
5. Peter de Valk, 6. Mare Schuuring,
allen Zandvoort. 4 km. meisjes tot en
met 12 jaar: 1. Patricia Boom,
Zandvoort, 24 min. 15 sec. 2. Ellen
Kransdonk, A'dam, 25 min. 6 sec. 3.
Ria Heemskerk, Zandvoort, 6 min. 12
sec. 4 km. Veteranen boven 40jaar: 1.
J.M. Kerkvliet, Roclofarendsveen, 18
min. 35 sec. 8 km. dames: 1. Mevr. A.
Zonneveld, Zandvoort, 44 min. 50
sec.; 2. Mevr. J. de Wit, Haarlem, 45
min. !r . 8km. heren: 1. A. Martin,
Hcums.ed', 32 min. 42 sec.; 2. R.
Lubke, A'dam, 33 min. 12 sec.; 3. P.
Verschoor, Zandvoort, 33 min. 13 sec.
21 km. heren: 1. W. Wcsterholt,
Haarlem, l uur, 19 min.3. 2. C. de
Fossó, Haarlem, l uur, 19 min.45, 3.
H. v.d. Meel, Bunnik, l uur, 19
min.50, 4. C. Cornet, Haarlem, 5. H.
Bouma, Zandvoort, 8. C. Veereschild,
Zandvoort, eerste dame: mej. R.
Erkamp, Alkmaar, l uur , 51 min.27.

Bridgeclub
ZANDVOORT- De stand nadederde
wedstrijd van de vierde competitie der
Zandvoorste Bridgeclub is als volgt:
A-l i jn : 1. fam. Heidoorn 169,65
procent; 2. Ds. Dear-Hagen 159,52
proeent.
B-l i jn: 1. Ds. Dröse-Van Gellokom
174.-10 procent; 2. Mv. Kroon-Hr.
Vader 156,55 procent.
C-lijn: 1. Hr. Vulsma-V.d. Wende
177.59 procent: 2. Ds. v.d. Berg-
Kiewiot 172,87 procent.
D- l i jn : 1. fam. Ates 197,69 proeent; 2.
Ds. V.d. Busken-Sielcken 168,35
procent.

VOETBAL
/ A N n V O O R T M K K l ' W K N
Zondag 19 maar t 197H:
Zandvnorlm. 1-Bofertviik l 3-3
H.M.C." /.;: , K o u r t n i . 2 : ' ,-!
Z a ï K l v n o r l m . H - N w , V e n n e p 2 (Ml
Za iu l tnor tm. -1 -Scho tc i i l .'1-2
Si ' l iulcn 5 - / . u iKlv (u i r ln i . 5 2-5
Zand voor l m.7-K. H.S.H 1-5
Zandvoor l in .S-Hi l legom S 2 - 1
Z a n d f o o r t n i . i l - V e l M ' i i 12 0 - 1
E.II.S. 12-Zandt oorlm. 10 ;>-1
H.F.C. 15-Zamlumrlm. 11
A - J u » . : v . X i s p e n 1 - Z a n d v . m . l 1 - 2

Zaterdag l 8 maar t 1 D 7 H :
Zamlu io r lm.MI .Ü .C . l U 1
K - . l u i i . : Kemiemors I -Zand t 1 , l 2 l
Z a m l v n u r l m / J - H i i o u l d o i ' p .'! l • l
C-Ju n . : Zand t .m. l - C o n e n t d i a l l ' 'l
H . I ï . C . l l - Z . a i K l v i M i r t m . '- •"> • >
ATu|>. ; KI daa l 1 - Z a n d t m . l i ' '-'
Zamlto i i r l in .2-T.Y.H H 2 :i O
Z a n d t . i o r l n i . : M > . ( M V l 7 - ' >
11. l 1 ' .O . f>-Zamlu i .u 1 ! i n . f i l •'•'•
IM' . l l . , r i - / ;mdt[Hii l in . l i 2-0
l l - l ' u p . . H a i r t v . r l Z a n d t . i n . l O 'J
| ) . S . O . V . 2 - Z a n ( l t " . < n n i 3 : t -2
Z a u d t i u i i m i I - T . V . I ' , . 1 1 . 1 l l
Zandt om l m . . r > - ( in-1 \\ i l 7 .". l)

C-l 'up.:Z;imlt .111. 1-Sp.v.n;rK l .V(l
Z a n d t o o i l m . 2 - K . l M I . l l - t )

ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag 25 maart 1978:
Corja 1-Zandv.m.l M.30 u.
B-Junioren:
Zandv.ni.2-llaarlem 3 14 u.
C-Junioron:
D.C.O.l-Zandv.m.l 15.15 u.
N. A.S.2-Zamltoor tm.2 12 ur.
I).S.S.3-Zan(lv.m.3 15.15 u.
Zandvuor tm. I-D.C.O.6 l l u.
Zandvo( i r lm.5-N.A.S . l 14 u.
A-1 'upi l len :
Zandv.m. l - B e v e r w i ) l ; l 11 u.
Za iKlvonrUn .2 -H.K-C. 2 11 u.
T.Y.H.B.- l -Zandvoortm. : ! 11 u.
l l . B . C . I - Z a n d v u o r t m . l 11 u.
Zandvo i>r lm.5 - l ) . I .O . l 10 u.
Zandt .m.li-Hoofddorp 5 10 u.
H - P u p i l l e n :
Zandvoorlm.l-R C.H.l 11 u.
T .y . .B . l - / . and t in i r t i i i . 2 11 u.
Zand v. m. l - H o o f d dor p 5 10 u.
T.Y.l ' . . l ! . !>-Zandv.n-i .f> l 2 u.
C - l ' i i p i l l r n :
Z a n d u i o r l t n . H - C o r j , ! l 12 u.

l lN.Vennep 1-Zandv.m.l
| l . K . M . 3 - Z a m l v c i ( i r t m . 2
!).('. C ) . ü - Z i i n d v n o r t m . ' i
D . K . M . l / .a iHl \<i i>i ' !m. l
Z.im'lt . i n . ï ' - U i p p c r d a !
/.. u n i t . m. !')-\'. V'. U. Ci il.
S c i i a l l . w i j k 7 -Za iu . i r 7
K i ' i u i r i n e r s S -Zand t .m.9
Z a n d t .1 l-Sp.it mid i l 2
A - . l l i i i . 12e runde v.d. A a r l b c k e r )
11.B.(. ' .-/.and oorli:\

30 u.
l 2 u.
12u .
mts;,
l 2 u.
15 u.
12".
l 2 u.
l 2 u.

l l u.

T.Z.H.
Za te rd ;u : '.'.."i m a a r t T.17S:
B . J i i > i . . T . Z . i l . H l a l f v v . l l I . I M I t i .
r . . i i i n . T . / . .H. i -K.n .o . : t l i .no u.
A l ' u p 'T Z . l l . l I ) .C.O.I! l l . O O u .
H . l ' u p T./. il l - Z a n d t i n . 2 l 1.00".

M a a n d a g 'J7 n i . u r l ( t t t r r d e l '
T / . l ' , l l . l l e e m - k l
\ \ i | K Zee f . - ' l /..\',. \
'\'.'/. I I . ( ' i Ntt A m . V
A . . h i n . l l i l l . - ü . l - \ / . . H . l
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voortgezet
VWOs en

moeten worden opgevangen in een
middenschool.

Na de zesde klas van de lagere
school doorlopen te hebben kan
een kind naar het lager heroeps-
onderwijs (LBO) of naar het al-
gemeen voortgezet onderwijs of
voorbereidend wetenschappe-
lijk onderwijs — de theoretisch
gerichte opleidingen.

MAVO
Het middelbaar algemeen voortge-

zet onderwijs (MAVO) duurt vier jaar,
sommige scholen hebben ook een af-
deling die een drie-jarige cursus geeft,
zij het dat deze minder mogelijkheden
biedt. De samenstelling van het vak-
kenpakket bepaalt sterk de richting
die de leerling naderhand in kan
slaan.

Er zijn ook IVO/MAVO-scholen. IVO
staat voor: individueel voortgezet on-
derwijs. Op zo'n school kunnen de
leerlingen hun eigen tempo kiezen en
zelf bepalen welke vakken zij volgen.

HAVO
Het hoger algemeen voortgezet on-

derwijs (HAVOl duurt vijf jaar en
geldt vooral als vooropleiding voor het
hoger beroepsonderwijs. Qua moei-
lijkheidsgraad neemt het HAVO een
positie in tussen MAVO en VWO. Bij
de wet is bepaald dat leerlingen die tot
het HAVO toegelaten worden aan een
geschiktheidsonderzoek onderworpen
moeten worden; dat kan een school-
vorderingstest (schooltoets) zijn een
toelatingsexamen, een psychologisch
onderzoek of een proefklas. In het
algemeen kiest men voor de school-
toets en het psychologisch onderzoek.
Aan het eind van het derde jaar stel-
len de leerlingen hun examenpakket
samen. De meeste HAVO-scholen zijn
opgenomen in een scholengemeen-
schap. wat de doorstroming naar bv.
atheneum kan vergemakkelijken.

VWO
Tot het voorbereidend wetenschap-

pelijk onderwijs (VWOl worden gym-
nasium en atheneum gerekend De

cursus op deze scholen duurt zes jaar.
Het VWO (de naam zegt het al) is een
vooropleiding voor een studie aan een
universiteit of hogeschool. Het athe-
neum kan gezien worden als de opvol-
ger van de vroegere HBS. Valt op het
gymnasium de nadruk op de klassieke
Griekse en Romeinse cultuur, op het
atheneum geeft men meer aandacht
aan de moderne talen. De toelating is
aan dezelfde voorwaarden gebonden
als bij het HAVO.

Experiment
Het onderwijs is zich voortdurend

aan het vernieuwen; het is niet bij de
Mammoetwet van 1963 gebleven. Het
ministerie van onderwijs en weten-
schappen heeft ten tijde van minister
Van Kemenade een plan ter discussie
gesteld om het hele onderwijs te her-
vormen. Kleuter- en lagere school zou-
den samen moeten gaan in een basis-
school nieuwe stijl. Omstreeks het
twaalfde levensjaar zouden de kinde-
ren die deze basisschool verlaten,

Het onderwijs up zo'n middenschool
zal sterk afgestemd zijn op de ontwik-
keling van het individuele kind. Het
hedendaagse onderwijs is toch al
sterk georiënteerd op de behoeften
van de leerling. Het kind moet zich.
zegt men, niet meer aanpassen aan de
school, maar de school dient zich flexi-
bel op te stellen om aldus aan de
behoeften en capaciteiten van de leer-
ling tegemoet te komen. Er zouden
dan ook wisselende groepen leerlingen
moeten komen in de middenschool.

Na de middenschool die ongeveer
vier jaar moet duren, volgt dan de
bovenschool, waar wel een opdeling
van de leerlingen plaatsvindt, op basis
van richting en niveau. Op enkele
plaatsen in het land wordt al met de
middenschool geëxperimenteerd, o.a.
op de Open Scholengemeenschap
Bijlmer (samenwerkingsschool van
protestants, rooms-katholiek en open-
baar onderwijs). Met de bovenschool
wordt nog niet geëxperimenteerd.

Leren in de „vrije tijd"
Wie de leerplichtige leeftijd

te boven is kan zich in het avon-
donderwijs of met behulp van
schriftelijke cursussen verder
bekwamen; sommige avondop-
leidingen gelden overigens ook
ter voldoening van de partiële
leerplicht.

Het in de vrije tijd studeren moet
niet worden onderschat. Er is bijzon-
der veel uithoudings- en doorzettings-
vermogen voor nodig. In het algemeen
is het contact dat men op bv. avond-
scholen met mede-leerlingen heeft sti-
mulerend. Organisatoren van ver-
schillende schrif tel i jke cursussen zijn

dan ook overgegaan tot het uitschrij-
ven van een of meer bijeenkomsten
van cursisten.

Het is in ieder geval raadzaam tijdig
te informeren naar de duur van de
cursus die men van plan :s te volgen,
de kosten en de hoeveelheid huiswerk
die eraan is verbonden. Bij het minis-
terie van onderwijs en wetenschappen
kan men een brochure aanvragen over
Avondonderwijs en part-time oplei-
dingen en over Schriftelijk onderwijs.
Adres van het ministerie: Nieuwe Uit-
leg l, Den Haag.

Tedeing van Berkhoutlaan 20
Aerdenhout, tel. 240508

Extra hulp voor kinderen met leermoeilijkheden
kleine klassen
rustige omgeving
mogelijkheid tot overblijven.

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe leerlingen.
voor de Antoniusschool de heer W. de Jong, tel. 240508,
voor de Kleuterschool mevr. Scheper-de Bruin, tel. 243922.
voor de Peuterspeelzaal mevr. Sinke-Sanderse, tel. 240980.

JJJ

Voor ouders die
moeilijkheden hebben
met de schoolopleiding
van hun zoon, kon dit
wel eens belangrijk zijn.

Alle kinderen vanuit hel gezin naar school lalen
gaan is een ideaal, dat niet altijd te verwezenlijken
blijkt. Ons internaat is er juist op gericht om dan
een alternatief te bieden. Wij stellen ons immers
lot doel jongens te begeleiden in hun studie van

gymnasium • atheneum - havo • mavo

In ons internaat is plaats voor 60 leerlingen. Zij zijn
naar leeltijd en Was onderverdeeld in groepen, die
toch ook weer niel helemaal op zichzelf staan.
Naast een serieuze begeleiding van de studie,
besteden we heel wat aandacht aan kulturele.
sociale en godsdienstige vorming, terwijl ook de
leelbaarheid onze volle aandacht heelt. Als u het
de moeite waard vindt om wat meer inlichtingen te
vragen kunt u die bij do rector krijgen. Het adres is:

Internaat 'Beresteyn'
Leidseweg 191, VOORSCHOTEN.
Telefoon 01717-23 41.

De Janskliniek is een
verpleeghuis voor 200
somatisch zieken.

Aan onze kliniek is tevens
een dagbehandelingscentrum
verbonden.

In september 1978 start weer een

ziekenverzorgende
Toelatingseisen:
LHNO, LTS (min. 2C/4B-niveaus), INAS of
MAVO-4.

Voor leerlingen die buiten Haarlem wonen
.hebben wij een kamer beschikbaar.

Wil je meer weten over de opleiding, vraag
dan. even onze folder aan of neem telefonisch
koniakt op met mevrouw T. G. Pijl, verpleeg-
kundig docente, telefoon (023) 319282.

Schriftelijke aanmelding te richten aan de
dienst Personeelszaken van de

janskliniek
RIDDERSTRAAT 32, HAARLEM
TEL. (023) 3192 82

IJMOND-M.T.S.
Samenwerkingsschool voorde Umond en het Haarlems gebied
ROOS EN BEEKLAAN 4 - SANTPOORT - TELEFOON 023-376821.

INSCHRIJVING
LEERLINGEN

AFDELINGEN:
BOUWKUNDE
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONIKA
PROCES en MILIEUTECHNIEK
WEG- en WATERBOUWKUNDE

TOELATINGSEISEN:
Diploma L.T.S. met tenminste 3 examenvakken op C-niveau
wiskunde, natuurkunde, Nederlands en/of een vreemde taal
Diploma 3-jarige M.A.V.O. met voldoende voor wiskunde
Diploma 4-jarige M.A.V.O.
Overgangsbewijs van 3e naar 4e klas H.A.V.O./V.W.O.

INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of af-
gehaald bij de administratie van de school. Het ingevulde
formulier moet zo spoedig mogelijk, maar beslist vóór 8 mei
a.s. in het bezit zijn van de school, ook als men nog niet
het vereiste bewijs van toelating bezit.

INSTITUUT
RIA DE KORTE
Nic. Witsenstraat 3-5, Amsterdam,
tel. 020-233994

Vraagt nu de gratis studiegids aan van de opleidingen tot:

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE A en B
(erkende STIVAS school)

MANICURE
PEDICURE/CHIROPODIE
(erkend door de Ned. Ver. voor Voetverzorging)

Al deze cursussen worden zowel overdag als 's avonds
gegeven. Aanvang: aug./sept. 1978.

VANAF HEDEN INSCHRIJVING!!

Aanmelding leerlingen
cursusjaar 1978/1970

Stichting leergangen in de algeme-
ne gezondheidszorg

Louis Naarstigstraat 3

Amsterdam Tel. 020-131818

Opleiding voor
Apothekersassistenten

Aanmelden: persoonlijk, schriftelijk of telefonisch
Vereiste opleiding: tenminste MAVO-4 of daaraan

gelijkwaardige opleiding.

Inschrijving
leerlingen

Gerardus Majellaschool
voor L.E.A.O.

Lager economisch en
administratief onderwijs

Diepenbrockstraat 4, Haarlem-Oost
Tel. 023-333127

Direkteur: G. A. W. Ahlers

Spreekuren maandag van 14.00-16.00 uur.
of na telefonische afspraak

Duur van de cursus 4 jaar

Mogelijkheid tot verdere studie na het behalen
van het L.E.A.O.-diploma aan scholen voor

Middelbaar Beroeps Onderwijs o.a. M.E.A.O.,
M.M.S., Midd. Sociaal Pedagogische Opleiding

M.H.N.O., I.N.T.A.S.-(voormalig I.N.A.S.)
opleiding e.d.

Opleiding voor functies op kantoor of in winkel,
Politieschool.

Aanmelding van nieuwe leerlingen telefonisch of
schriftelijk voor 1 mei 1978

KatMsk IVüddelbaar Beroepsonderwijs
te Amsterdam

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Na het behalen van een diploma lager beroepsonderwijs met minimaal 2 examenvakken op
C-niveau of diploma 3- of 4-jarige MAVO kunnen meisjes er» jongens onderstaande opleidingen
volgen bij:

MHNO: KATHOLIEKE NIJVERHEIDSSCHQOL GAASTERLAfJD
Gaastertandstraat 5 (bij het R.A.I.-gebouw) - Tel. 44 46 49.
Bereikbaar met openbaar vervoer: G.V.B. 4,8,15,25, CM. 29.
Spreekuur: donderdag 10.00-12.00uur en na telefonischeafspraak.

• MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDING CIVIELE DIENST
3-jarige opleiding voor een funktie in groot huishouding.

• INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING (INTAS)
2-jarige opleiding ter oriëntering in de sektor gezondheidszorg of welzijnszorg.

• KINDER- EN JEUGDVERZORGING
3-jarige opleiding voor een funktie in begeleiding van kinderen van O tot 16 jaar in
diverse gemeenschappen.

• KOSTUUMNAAIEN
2-jarige opleiding voor een funktie in de textiele sektor.

• VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONDERWIJS
3-jarige theoretische opleiding (diploma is gelijkwaardig aan dat van HAV0).
Met dit diploma ben je toelaatbaar bij vele opleidingen in het hoger beroeps-
onderwijs.

• VORMINGSKLAS:
1-jarige, meer praktische opleiding voor leerlingen met een MAVQ-4 diploma, die
zich nog willen oriënteren in studie- en werkmogelijkheden.

IWSPO: KATHOLIEKE SCHOOL VOOR MIDDELBAAR SOCIAAL
PEDAGOGISCH ONDERWIJS

Van Eeghenstraat 96 (hoofdgebouw/korrespondentie-adres) - Tel. 73 1812.
Frans Halsstraat 14 (school/dependance) - Tel. 72 37 94.
Spreekuur: na telefonische afspraak.

• OPLEIDING GEZINSVERZORGING
2-jarige dagopleiding, voor het beroep van gezinsverzorglstler.
Men kan werkzaam zijn in een instelling voor gezinsverzorging.

• OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE
2-jarige dagopleiding voor het beroep van bejaardenverzorgende.
Men kan werkzaam zijn in bejaardenoorden, verpleeg- en verzorgingstehuizen en
open bcjaardenwerk in een instelling voor gezinsverzorging.

Als voorbereiding op de nieuwe struktuur in de toekomst hebben beide scholen een
samenwerkingsverband opgezet.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN
Inlichtingen en prospektus over inhoud en duur van de opleidingen, alsmede inschrijving,
zowel voor jongens als meisjes, tijdens de spreekuren of na telefonische afspraak met de
direktie van de scholen.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

FA KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

Roei-, vis-, zeil- en motorboten, Tabur
Pioner, Yak 4, kano's v.a. 395,-,
rubber boten, Funny Catamaran, buiten-
boordmotoren Yamaha,

Alles uit voorraad leverbaar.

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48 - Haarlem - Tel. 32 15 34

WD2-WD2-WD2-WD2-WD2-WD2-WD2

Noord-Holland

PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN.
Geeft uw stem aan een

ZANDVOORTER(SE)
dus:

VVD lijst 2
1 HERMAN MACHIELSEN

9 ANKIE JOUSTRA
12 BEN RUDENKO

WD 2 • WO 2 • WD 2 - WD 2 • WO 2 • WD 2 • WD 2
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linden van
Charme en glamouer, ritme en
discipline, kleur en fleur, maar
bovenal een ver doorgevoerde
techniek, dat waren de hoofd-
bestandelen van de uitvoeringen,
die leerlingen van de balletschool
van Gemma de Boer, onderdeel
van het dans en balletcentrum
Gemma en John de Boer,
zaterdagavond, zondagmiddag
en zondagavond gaven in het
verenigingsgebouw „DeKrocht"
in Zandvoort. Wij waren xater-
dagavond aanwezig tot de laatste
plaats bezette zaal, zoals dat de
daarop volgende twee uit-
voeringen eveneens het geval
was. De avond werd mede
bijgewoond door de wethouders
J. Attema en LM. Aukema en
verschillende raadsleden.

Degenen die voor liet eerst met deze
Zandvoortse balletschool in haar
zesjarig bestaan kennismaakten, zul-
len zich hebben verbaasd over de
mogelijkheden die Gemma de Boer
met haar leerlingen weet te bereiken,
terwijl zij die reeds eerder met deze
school werden geconfronteerd zich de
ogen zullen hebben uitgewreven over
de groei, die de laatste jaren werd
doorgemaakt.
Want hier was sprake van een optreden
op hoog artistiek niveau, tot in de
kleinste details voorbereid en ge-
tuigend van een grote kennis van hel
ballctleven dooreen eenvoudige, maar
hoog begaafde vrouw, die Gemma de
Boer is. Het heeft ons daarbij ton
hoogste verbaasd dat zij op dit kleine
toneel met eon nog altijd gebrekkige
accommodatie wist te bereiken wat

. deze avond het geval was. Een zó groot
aantal leerlingen op het kleine toneel
zó te rangschikken dat het een
geordend geheel bleet', is waarlijk geen
sinecure en daarvoor verdient Gemma
dt> Boer de hoogste lof.
Het begon al meteen bij de opening
waarin de kleuters op balletmuziek uit
„Faust" van Gounod een vertederend
optreden lieten zien. de toeschouwers
in verbazing on bewondering bracht.
Daarna volgde een demonstratie „De
klassieke ballettechniek" op muziek
van W.A. Mozart, welk ballet werd
gedanst door leerlingen van de
klassieke ballet-opleiding. Het pro-
gramma voor de pauze werd besloten
met de opvoering van een licht
dramatisch balletspel op muziek van
Frits Kreisler en Manucl de Falla,
getiteld „Een klein moment" in welk
spel een meisje dat een pop wil kopen
(bestaande uit drie dansers en niet kan
kiezen welke van de drie poppen haar
bijzondere voorkeur heeft, tenslotte
toch een keuze maakt, waarna door
een bedelares haar het geld wordt
afgetroggeld en de poppen terugkeren
in hun etalage. Het leuke en
interessante spel oogstte terecht bij
het publiek een zeer groot succes.

Jazz-baïlet
Was vóór de pauze ui ts lui tend het
programma gewijd aan het klassieke
ballet, na de pauze was het jazz-ballet
aan de beurt eii hoewel onze
persoonlijke voorkeur bl i j f t uitgaan

Scène van de uitvoering.

naar het klassieke ballet met al zijn
charme en bekoring, was de uitvoering
van hel jazz-ballet oen ware open-
baring. Het werd een gebeuren, dat
ons van de eerste opbouw, waarin de
grond-elementen van dejazz-ballelten
duideli jk werden gedemonstreerd,
voerde naar de uiteindelijke hoogte-
punlen ervan.
Het was bewonderenswaardig hoe
Gemma de Boer dit alles op smakelijke
wijze wist op te dienen, zodat men
zich soms maar moeilijk kon in-
denken, dat we hier met een
leerlingen-uitvoering te doen hadden.
Opvallend was de grote ernst waarmee
de leerlingen optraden. Het begon met
Jazzdance, op muziek van I. Hayesen
Baby face op muziek van R.
Roycc/Galaxi, uitgevoerd door
junioren-jazzleerlingen. Daarna volgde
„Feelings" op muziek van H. Serra,
door meer gevorderde leerlingen en
tenslotte het verbijsterende en oog-
verblindende slolnumnicr: ,,1'm going
down" op muziek van J. Pate en „The
end theme" met muziek van R. Royce
en I. Gayes. Op l september 1977
werd een gedeelte van dit ballet,
gedanst door- deze uitvoerenden van-
Ihans. reeds uilgezonden door
de K.R.O.-lelevisie. Op bijzonder
aantrekkeli jke wijze wisl door de
K.R.O.-lelevisie. Op bijzonder aan-
Irekkclijke wijze ist Gemma de Boer
de in drie groepen verdeelde dansers,
gekleed in rode, paarse en oranje
k ostuums, lenslotte in één grote
groep samen Ie voegen, heigeen een
ongelooflijk mooi schouwspel op-
leverde. De zaal kwam erdoor lol
laaiend enthousiasme. Vermeld dient
nog te worden dat choreografie,
instudering, kostuums en aankleding
werden verzorgd door Gemma de

Boer. hetgeen een enorme preslalie
betekende. De fraaie belichting be-
ruslle bij Don Courchainv en de
gi ' luidstechnick bij Dik Remmers.

Ook deze laatste twee beleken zich ten
volle bij de uitvoering te hebben
aangepast.

In een geestige speech huldigde
John de Boer zijn vrouw na
afloop met bloemen, in welke
bloemenhulde ook de echt-
genoten van de beide wét-
houders deelden. Hij ver-
kondigde daarna dat de eerst-

volgende uitvoering vande ballet-
school over drie jaar zal plaats-
hebben, maar we hebben dat
maar als een grapje opgevat want
we willen deze school graag heel
wat eerder in de openbaarheid
zien. Een school, die in Zand-
voort is uitgegroeid tot een
culturele aanwinst van de eerste
orde. Het werd al met al een
onvergetelijke avond, die veel
schoons geboden heeft. Daar zijn
we Gemma de Boer bijzonder
dankbaar voor.

C. Kuypersr.

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Riddcrbos.
Arts: U.T.J. Bonman, tel. 5GOO.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de tel.nrs. van de huisartsen. Ander-
son, tel. 2058; Drenth, tel. 3355:
Klier inga, tel. 2181; Zwerver, tel.
2'! 99.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: /.r. T. Dijk. Lorent/.-
.straaM35. lel. 2382.
Apotheek: Xandvoortse Apotheek,
H.RA. Mulder, tel. 3185.

Verloskundige: Mevr. C.K. Slruyk-
Ileus, Statenbolwerk 10, Haarlem, tel.
023-320.13'!.
Hulpdienst : telefoon 023-2-133-IO.
Weekeinde van vri jdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwe/igheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
.sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, le l . 023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7(i.| l .
Politie: tel. 3013.
Brandweer: tel. 2000.
Taxi: tel. 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Xandvoort. Noorderstraat l , te l . 3-159
(b.g.g. 320899 of 32CM6-1).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur: maandagavond van 7.00
lot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor dc/.c hu lpver len ing , beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voorde vrager geen kosten
aan verbonden /ijn.

S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem. Lel . 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens7.OOuur.
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening.

Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00uuren iedere-/.ondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schr i f te l i jk
via postbus 100, Zandvoort.

ZANDVOORT • Sinds korl is i D de
Ga le r i j een motleboeliek gevestigd
„Anouk Modes". Bij de vele mode-
zaakjes die Zandvoort telt, toch wel
een aanwinst. „Anouk Modes" r icht
zich n.l. meer op de kleinere maten
36-12, en voert de merken ,.\^
chaumier aux tricots". Miss Brilt.
Geering en voor de jeugd Mondi-Nick.

ieuws- Burgerlijke stand

huis-aan-huis
BUSSUM - Het Goois Nieuwsblad deel
uitmakend van de nieuws- en huis-aan-
huis bladengroep (Weckmedia"
(dochter van Perscombinatie N.V.),
zal met ingang van G april a.s. worden
omgezet in een huis-aan-huis-blad met
de volgende titels: Bussumse Courant/
Naarder Nieuwsblad; de Nieuwe
Huizer/Nieuwsblad voor Laren en
Blaricum. Deze twee edities, die in
Gooid-Noord op donderdag zullen
worden verspreid, maken deel uit van
Gooipers B.V., te /amen met Almere
Post en het nieuwsblad De Nieuwe
Weesper. De gezamenlijke oplage
bedraagt bijna 50.000 exemplaren. De
hoofdvestiging van Gooipers is:
Kapelstraat 21 te Bussum (lel.
02159-10351).

ZANDVOORT
GEHUWD: G.M. Bluijs en N. Roodl;
C.J. Roodl en H. van Room H.G. Paap
en M. Dangerman; A.M. Stapelkamp
en R..Jager.

OVERLEDEN: Dirk Hoogvorsl.67 jr,
(Nieuw Unicum); Arie J. Hollenberg,
95 jr, geh. gew. m. J. Veenslra.

OVERLEDEN BUITEN DE GE-
MEENTE: Franciscus J. de Vocht, 72
jr, Reh.m. M.J. Vrammont: Janna H.
Beiilschat. 87 jr, geh.gew.m. D.
Hordijk.

f32.500,- voor comité
ZANDVOORT - Aan de raacls-
leden /.al worden voorgesteld
akkoord Ie gaan mei een krediet
van f32.500,-- bestemd voorliet
comité „Zandvoort 150 jaar
Badplaats". Door het comité is
een uitgebreid programma opge-
sleld waartoe onder meer behoren
een jazz-festival, volksdansen
concerten een expositie,
sportwedstrijden en/.. Teneinde
de aan de festiviteiten verbonden
kosten te kunnen dekken beeft
het comité een beroep gedaan op

het plaatselijke bedrijfsleven en
de gemeente om financiële mede-
werking. Bl i jkens de voorgestelde
begroting van de voorgenomen
aktiviteilen wordt de bijdrage van
de gemeente op f 25.000,-- ge-
raamd. Daarnaast is nog een
bedrag van f 7500,- nodig voor
een aantienken aan dit jubi leum
voor de schoolkinderen. Wel
wordt geadviseerd dit bedrag als
het absolute maximum te zien.

Bovendien zijn er beeldige ensembles
van .lousse en T-shirts van Bal'.
..Hoofdzakelijk Franse en Duitse
merken worden door ons gevoerd"
vertelt de eigenaresse mevrouw Anita
Wouters die voor de eerste maal het
vak huismoeder combineert mol dat
van zakenvrouw. Overwogen wordt
om behalve de bijpassende byoux nog
de nodige accessoires to gaan voeren.

„Hel. is voor het eerst, wat afwachten",
aldus mevrouw Wouters die momen-
U't'l nog iedere keer van U-euwarden
naar Zandvoort moet r i jden omdat ze
nog «een woongelegenheid in Zancl-
voorl IviTl.

ing
ZANDVOORT - Donderdagmiddag
16 maart vond een aanri jding plaats
lussen een personenauto en een
bromfiets. De 71-jarige bromfietser,
wonende in Zandvoort klaagde over
pijn in z i jn rug en enkel en werd ter
observatie naar de Mariastichling
overgebracht..

Aantrekkelijke bijverdienste
aangeboden.

Landelijke ochtendbladen zoeken voor
Zandvoort

enige aktêeve bezorg(st)ers.
Telefonische inlichtingen

na 19.30 uur 023-335252.

VAN DE 5 MENSEN
ZIET ER ÉÉN SLECHT.

OPTICSEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.
Grote Krocht 20a, telefoon 43?5.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

S

23 maart
weer geopend

U belt 2706,dan ligt uw bestelde vis
ieder uur van de dag warm op u te

wachten.

Bakken/1,50 per kilo.

Voor uw verlichting en
geschenkartikelen

Grote Krocht 3-5-7, Zandvoort,
telefoon 02507-2974.

BOUWES PALACE
vraagt:

KAMERMEfSJES
Ook part-timers komen in aanmerking.
Aanmelden: tel. 02507-2144, toestel 36, mevr.
Brouwer.

Te koop aangeboden:
UITMUNTEND EN BIJZONDER LIEF

LILAC POIIMT SIAMEES POESJE
(4'/2 maand) met Velikat afstamm. Bewijs in-
geënt en ontwormd. Beide ouders zijn
kampioen. Vader tevens vele malen Bust in
Swow, moeder 2 x Int. kampioenschap.

Verdere inl.: Cattery Chantmarle,
Nel Roodt, Haarlemmerstraat 68,
Zandvoort, tel. 02507-2063.

VOOR UW PRIVÉ-.
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Ella panties
per paar 2.95
4 paar 10.-

7 tinten

KROON
Hultestraat 55,

Zandvoort

TE KOOP:
Pr. Gazelle

f" 125,-
Telefoon 02507-3615.

TE KOOP

Zündapp KS50
brommer. 15 mnd. oud.

2.g.a.n.
Telefoon 02507-25 W.

MET SPOED!!!

te huur, liefstin
Zandvoort-N.

Telefoon 02507-2316.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. BOTMAN
Reinwardtstraat20-Tel.02S07-43 65

Prettige paasdagen
met een bloemetje

van:
BLOEMENHUIS

J.
(v.h. v. d. Mey)
Haltesttcint 65, Zamivoori.
telefoon 2060.

P.S. -Voor uw tuin:
Vergoot-mij-nietjes,
Primuln'senz.

HANDIGE JONGEN GEVRAAGD
in bezit van rijbewijs BE die opgeleid wil worden voor

GLASZETTER
KEUR EN ZOON

Verf - Glas - Schilderwerken
Winkelverkoop: Paradijsweg 2. Zandvoort, tel. 02507-5602.

Na 18.00 uur: 02507-6089.

Herhaalde oproep!!!
HOTEL/PENSION-

HOUDERS en
PARTICULIEREN,
geef uw kamers met om-

bijt of half pension op
vóór 24 maart na 17.00 uur

Telefoon 2525

inS Club
met mini prijsjes

van 0-16 jaar.
SWEATER

bedrukt f 25,-
Kerkstraat 19, parterre,

Zandvoort, tel. 02507-6SOS

Voor direct gevr.:

vrouwelijke
hulp

voor bediening en
andere werkzaam-

heden. 5-daagse
werkweek.

Hotel Faber
Kostverlorenslraat 15,

rt, tel. 2825.

DEKBED
hatfdons

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

RIB VESTJE
V-HALS in

zwart - marine
bruin - beige

grijs - wit
maat 1- m - l -x

29,95
KROON

Haltcstrasl 55,
Zandvoort

TE KOOP:
Z.g.a.n. modern

Tel. 023-380346

T(KINDER)-
W1WKELTJE
Buuroweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-16.00 uur.

TE KOOP:
hoel mooi groo1.

KQEIEVEL
louk voor een tiener-

kamer r" 200,-.

Brugstraa! 24.
Znndvnort.

telefoon 02507-7893,
na IS. 00 uur.

Te koop gevraagd:

Br. ond. nr. Z 293, bur. v. d. blad.

P.v.dA-stemmers
Lef op • !

Bent u sleclri ter been of ziek ?

STEM TOCH ! !
Wij brengen en halen u.

Marijke Kuijken -Tel. 34 55.

Zijlstraat 79/81, Haarlem
Rivièradreef 16, Haarlem
Kerkstraat 2a, Zandvoort

met de paasdagen geopend van:
10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 18.00 uur.

Voor een verantwoorde
en afgepaste ZOWWEBRiL

BRILLENSPECIALIST

Erkend fondslovemncicr - Meester-opticien

OOGMETING
Haltestraat 5-Tel. 21 74

GEVRAAGD

van 18.00 tot ca. 20.00 uur.
Tevens oon

SERVEERSTER.
Motel Faber jr.

Poststraat 9, telefoon 02507-3588.
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10% kntevoordeel
op alle Degalux
zonneschermen

Deze aktie is geldig tot 8 april.
'Uit voorraad leverbaar. 3 Jaar garantie.

(ĵ EGALUX
BOUWMARKT

maakt van schaduw iets moois

Ophelialaan 162 - Aalsmeer •
telefoon 02977-24436

De Coöp. Ver. Verenigde Bkwmm-

veffingen Aalsmeer* (VBA) GA

te Aalsmeer
AALSMEEM

- Wereldhandelscentrum voorbloemkwokerijprodukten
- Met in 1977 een omzet van ruim 600 miljoen gulden
- 3600 producenten en 2600 afnemers
- 650 personeelsleden
- automatische on-line verwerking van 10 miljoen

transakties per jaar
- en intercontinentale TP-verbinding met Israël
zoekt voor de verdere uitbouw van haar automatiserings-
afdelinq gegadigden voor de funktie van

SYSTEEM-
PROGRAMMEUR
Apparatuur:
- IBM 370-125/2 (DOV/VS, CICS.UL 11
- IBM 370-115/2 (DOS/VS, CICS.DL1)
- l B M systeem 7 en systeem 3741
- 700 mB schijfgeheugen
Taak:
- installeren en onderhouden van het operating system
- installeren, uitbouw en onderhoud van DB/DC

systeem-programmatuur
- ondersteuning van het operator-team
- aktief deelnemen aan de verdere ontwikkeling van de

automatisering
Eisen:

middelbare of hogere beroepsopleiding
ervaring met IBM apparatuur
ervaring met OB/DC toepassingen
kennis van DOS/VS, CICS en DL 1

Algemeen:
salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
premievrij pension:.'.
8% vakantieuitJering
100% bijdrage in kollektieve ziektekostenverzekering
studiekostenregelingtot 100%

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan het hoofd
personeelszaken, VBA, Postbus 1000 te Aalsmeer,

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
wiilke ii nocj nooit

ge/ien hebt. want dour
eigen ontwerper. ?ijn

wij hierin enig m
Nederland

Tevens veel amieku
kasten, kistun enj
Bezoek onze oucl

hollandse toonkamers
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

2i|Jstraal65.
Aalsmeer,

ter 02977-24429.

hartendorp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Oranjestraat 62,
— hoek Kloosterstraat. _

Renault 6.
Door de week 'n ekonomi

sche zakelijke auto. In 't week •
end 'n ideait gezinsauto. Héél
ruim. met 'n vlakke vloer en
5 deuren. Wegklap -
bare achter.
b.ink voor
veel bagage. fc.

RenauU 6:
8^5 er. 3-1 DIN
pk. 118 km/u.
Renault 6 TL:

AUTOBEDRIJVEN

1103 cc. 47 DIN pk.
135 km/u.
Gram; haal bi| ons

't kleurrijke Re-
naultboek boor-
devol informatie
over autorijden

!n alle Renault-
modcllen.

RENAULT

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

1 ^^-^••^^^^^^^^^•^^^^^^^^^^^^^^«•^••••••••^•M

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 {b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m3 of per zak leverbaar.

Ook thuisbezorgd.

Afhalen iedere ^atordag van 13.00 17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721 9522.

Intermarco
zoekt een

Boekhoudkundig
Medewerkster

die de Financieel Manager gaat
assisteren bij de voorbereiding
van de maandelijkse rapportering
en grootboekadministratie.
Intermarco-Farner beeft trouwens
een volledig geautomatiseerde
administratie.

Bent u in liet bezit van bet
Praktijk diploma boekhouden,
mogelijk M.B.A. - of daarvoor
studerend, dan kunt u een prettige
werkkring verwachten, boeiend en
zelfstandig werk met veel verant-
woordelijkbeid.

Als u graag zou willen werken bij
een groot reklame-bureau, belt u
dan voor meer informatie en/of
afspraak naar Intermarco-Farner,
Gebouw Metropool, Weesperstraat 75,
Amsterdam, telefoon 020-221213.
En vraag naar Drs. A.L Funke.

INTERMARCO-FARNER B.V

Te huur aangeboden:
Zoekt u naar een KAMER. ETAGE of

WONING in de provincie Noord-
Holland en omstreken.

Kom dan naar het administratiekantoor
en woningbureau

'NOORD-HOLLAND'.
Geestersingel 16, Alkmaar,

telefoon 072-150845. Geopend van ma. t/m za.
van 10.00 tot 20.00 uur..

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
m inruil-financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV -1JMUIDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)
2e PAASDAG GEOPEND

SPYWEB
INBRAAK-ALARM

heeft oren als een
vleermuis en een stem als
een mager speenvarken

'n Spyweb-systeem signaleert (net als 'n vleermuis via ultrasonore
trillingen) onherroepelijk elke vreemde beweging. En alarmeert direkt

met een keiharde giertoon. Daaraan ontkomt geen inbreker bij de uitoefening
van z'n vak; zodra hij het frillingenveld verstoort is hij betrapt.

Het leidingennet ligt al
inuwfyuis

Voor één vertrek bestaat het Spyweb-systeem
uit één enkele kombinatiebox met een zender/
ontvangertje van de trillingen plus de alarm-
signaalgever. Die box wordt
gewoon op 't stopkon-
takt aangesloten.

In elke andere te
beveiligen ruimte
wordt daar via
het lichtnet
alleen een
zender/
ontvangertje
aangekoppeld
die diezelfde signaalgever stuurt.

De leidingen liggen dus al in uw
huis, hak- en breekwerk of andere installatie

problemen zijn er niet. Dat maakt het Spyweb-
systeem ook zo makkelijk verhuisbaar.

Extra mogelijkheden
Het Spyweb-systeem is van een éénkamerset

eenvoudig uit te bouwen tot een zeer kom-
plete installatie met bv. een „zoem'-waprschuwing
als winkelbel of een handschakelaar voor
panieksituaties. Eventueel wordt de beveiliging
nóg afschrikwekkender door een zwaailicht
(al of niet met sirene) op het dak.

Een boef die dat ziet bedenkt
zich nog wel eens!

Wilt u méér weten
over het Spyweb-systeem? Een van
onze mensen komt u graag vertellen
wat voor uw omstandigheden de veiligste

oplossing is en wat dat kost.

HEMT ffiffl
Postbus 102 - 3640 AC Mijdrecht / Tcleloon (02979) - 4714. na 18.00 uur (02979) - 3348
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ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
KantoorGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, •
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

gemeente
zandvoort

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,
dat de bij raadsbesluit van 31 januari 1978 nr. 10 vastgestelde:
„tweede verordening tot wijziging van de verordening op de
sluitingstijden voor winkels etc. gedurende het seizoen",
welke verordening is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
27 februari 1978 nr. 15, vanaf heden gedurende 3 maanden
voor een ieder op de Gemeentesekretarie ter inzage is gelegd.
ZANDVOORT, 22 maart 1978.

Burgemeester en wethouders voornoemd.
De Burgemeester. H. H. MACHIELSEN
Sekretaris: J. HOOGENDOORN.

v
Op 18 maart is, na liefdevolle verzorging in Het Huis in
het Kostverlorcn, rustig en kalm overleden onze beste
vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Arie Jan Hollenberg
weduwnaar van Johanna Veenstra,

op de leeftijd van 95 jaar.

Leiden C.Hollenberg
A. Hollenbcrg-van Rijnbach

Zandvoort T. Hollcnbcrg-Paap
Beilen A. E. Hollenberg

L. Hollenberg-Groeneveld
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 18 maart 1978
Correspondentieadres: Houtlaan 44, Leiden

De crematie heeft in besloten kring plaats gehad.

Uw adres voor

LEKKAGE
aan pannedak.

Voor muur-, schoor-
stean-, metsel-, stuc-
werk en onderhouds-

werk:

Tel. 023-317429.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Heltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Café De Hobbit
vrijdagavond 22.00 uur

live Rhythm en Blues
met Alex Dundas.

gemeente
zandvoort

Dienst van publieke werken
gemeente Zandvoort

OPHALEN VAN HUISVUIL
Op Goede Vrijdag 24 maart zal het huisvuil normaal
worden opgehaald.
Op 2e Paasdag, 27 maart, zal goen huisvuil worden
opgehaald.
Het is mogelijk om gratis huisvuil af te geven
bij het vuillaadstation aan de Van Lennepwcg,
op Goede Vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op
Paaszaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De directeur,
ing. N. Wertheim

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

HELP!!!
Met Pasen staan wij op

straat!!!
Wie helpt ons aan

woonruimte {etage of
zomerhuis).

Telefoon 02507-5732.

VIS-RESTAURANT „SCHUT"

Vanaf zaterdag a. s. (25 maan) hopen wij u weer te mogen
begroeten in ons

GEHEEL VERBOUWDE
VIS RESTAURANT

Wij kunnen u nu in 'n gezellige oudhollandse sfeer
onze gastronimische kwaliteiten tonen.

LENI + LO BALLEDUX
Kerkstraat 21

Vporjaars aanbieding!
SNOEISCHAAR,

gesmeed en gehard met plastic
overtrokken handvatten 13,75 onze prijs

10.75'ff
Solide lichtgewicht

GRASMAAIER
met rubber banden, snijbreedte 25 cm

55,- onze prijs

Haltestraat 1 -Zandvoort
telefoon 5204

FbrdCaprilI
de eerste sportwagen die

ook praktisch is!

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt), Zandvoort
Telefoon 02507-6925.

Off. Ford service-dealer

OOK VOOR INRUILAUTO'S - BANDEN - REPARATIES-AUTOSCHADE

Ondergetekende verklaart hierbij dat
hij goederen besteld door zijn

echtgenote R. v. Duyn-Huissen,
niet accepteert of betaalt.

D. v. DUYN

Makkelijk in huis stevig
VOUWBED

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751.

Zandvoort.
nieuwe kollektie dames-, heren- en

kindermode.

Wat een Paasshow! Bij de Cruquius-4 zaken zijn de voordelen weer niet
van de lucht. Noem maar op: meubels voor mini-prijzen.
Tapijt en gordijnen tegen bodemprijzen. En met een bescheiden budget kunt u
al de prachtigste inbouwkeukens binnenhalen.

CQ4 Pavex Tapijten en Gordijnen.
Pavex presenteert de laagste Paasprijzen voor
merkenkwaliteit tapijten, vitrages,
overgordijnen, couponnen, tapijttegels,
karpetten en open weaves.
Profiteren maar met Pasen, bij Pavex.

GrpteSmurf.
Dit is-iedan.

Kan niet door de
waterkraan,
maarsmurftwel
heel gezellig
in huis.

Bovendien
als Paasverrassing: 'n Grote
[Smurf kado bij aankoop

v.a. f 500.- en 'n
bloemetje
voor de serieuze
bezoeksters.

CQ4 Geerlings Keukens.
Klein budget, toch grootse keuken-
mogelijkheden. Kolossale kortingen'óp
showkeukens, meeneemkeukens, losse
keukenblokken en buffetten.
Natuurlijk ook alle inbouwapparatuur. Kortom
veel keukenvoordeel voor extra Paasplezier.

Spaarneweg -

Industrieterrein Cruquius

Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags gesloten)
023-289874 / 289875

Meubelhal Cruquius
023-281791

Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151

CQ4 Meubelhal Cruquius.
Hoe 't kan, kan 't, maar zoveel woonweelde
voor weinig geld, krijgt u alleen bij Cruquius.
Magnifiek meubelvakwerk, prachtige
duurzame zitkombinaties, eetkamers die uw
bewondering zullen oogsten, maar minder
zullen kosten dan u dacht. Ja, de Meubelhal is
gul met kwaliteit maar zuinig met uw geld.

Dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur

Op mnandag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gratis ruime parkeerrnogelijkheid
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OPENINGSTIJDEN
Donderdag 23 maart 2-5 uut

tó.'ïSssir*'*
Zaterdag 25 maart 9-5 uur

2ePAASDAG10-5UUR

INTER-TOP AANBOUWKAMERS
leverbaar m 10-tallen kombinaties.
malen, kleuren en uitvoeringen.

30 TOT 40% VERGE1! JKEAAR
VOORDELIGER

SLAPEN EN WONEN MET "N1ZZY"
Met geheel wegklapbare 1- en 2-pers.
ledikanten en tal van
wandkastmogeli|kheden.

EIKEN TOPAANB1EDINGEN
Model JANET in romantisch eiken,
royaal 2-pers. ledikant en 2 riante
nachtkastjes-.*o
KOMPLEET OSö,-

Model KENTUCKY in zwaar eiken,
royaal 2-pers. ledikant 140 x 190
(200) en 2 fraaie bijpassende
nachtkastjes. ___
KOMPLEET 798,-

Model JOYCE orig. model eiken. 2
pers. slaapset met opbouw en
verlichting en toilettafel.._
KOMPLEET 1395.- . 1295,-
Ook leverbaar in lits-jumeaux

DD

SPRINGBOX-KOMB1NATIE
"AMBASSADEUR"
BOXSPRING
Het luxe slapen begint inet
BOXSPRING. De originele
Boxsprings kombineren met alle
onderdelen van onze enorme
slaapkamerkollektie. Leverbaar met
bi|p. spreien en gestofteerde
achterwanden...

Standaard 1-pers. kompleet van

515.-voor389,-

Standaard 2-pers. kompleet van

895,-voor 698,-

INBOUW - OMBOUW - OPBOUW - OVERBOUW - kollektie 78-79
DE GROOTSTE EN VEELZIJDIGSTE KOLLEKTIE VAN NEDERLAND VOORKOM

TELEURSTELLING-
...

•SLtf_ l
LôJOA.

Slaapkamer FRANCIS. uitgevoerd in bruin/grenen en in
zwart, bestaande uit 'n riant 2-persoons ledikant 140 x
190/200, opbouw-achterwand en 2 nachtkastjes met lade
en toiletspiegel,
KOMPLEET 495,-

388,-

Slaapunit CAPRICE met verlichting leverbaar in div.
uitvoeringen,

549,-
Nu als 2-pers.-slaapset

Ook leverbaar jn
lits-jumeaux -bijpassende''
toiletspiegel en linnenkasten 2-3- en 4-deurs.

Slaapkamer ROMANTIQUE. royaal 2-pers. ledikant 140 x
190/200 - 200, 2 nachtkastjes, riante opbouw met
verlichting en toiietspiegel geen 795,- maar 588,-

Mi'-,

lits-jumeaux uitvoering 180/190/200 extra 80,-

linnenkast3-deurs 398,- bijp.-toilettafel 249^-

DROOMSLAAPKAMER met vele, handige laden, zowel in
bedbank als nachtkastjes. Ledikant 140 x 200. Kompleet
met opbouwen
verlichting
798,-

Konstruktief slapen; onbeperkt bouwen aan uw slaapkamer in elke gewenste ruimte, naar
elke smaak, naar elk budget. 58 modellen - 17 serias in 5 verschillende uitvoenngen.

Ook met bijpassende linnenkasten 3- en 4-deurs.

HEEMSTEDE
Cruquius-lndustricterrein
Spaarneweg 75b Tel. 023-289033
Koopavond vrijdag

LISSE
RUIM EN VRIJ PARKEREN Grachtweg 59-63 Tel. 02521-12949

Koopavond donderdag

WADDCNXVEEN
Zuidkade 147 Tel. 01828-5572
Koopavond donderdag

VOOR DE GEHELE RANDSTAD

DE GROOTSTE SLAAPKAMERSHOW VAN NEDERLAND

Olf. Dealers: AUPINGODRAKA»NORMAOZAALBERG«
IDEENS* SPRINGSETaKOMFORTABELO
BOXSPRING «SPRING Ï3OX»

'£3=
KKtolHS

' tVADlCltl̂ fs^ DEKMG
v^Ü

«RUMpSïffi

Te huur gevraagd:
Heeft u een KAMER. ETAGE, FLAT
WONING, ZOMERHUISJE. VILLA of

BUNGALOWTJETEHUUR:

Neem dan kontakt op met liet administra-
tiekantoor en woningbureau

..NOORD-HOLLAND"
Geesiersmgel 16, Alkmaar, tel. 072-150845.

Geopend van ma. t / m za vnn 10 t m 20 uur.

Wij verhuren of beheren dit gratis voor u.

Massief eiken
huis- en

salontafels
in elk gewenst model.
Wij maken ze voor u.

Öct ; t
Alléén

Schagelstraat 27. Haarlem,
telefoon 023-327019.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
noerd als uni.

H»-fL*n (.'n [uniormodP.
HoOt(1Slri.1<Tt 178. Hillepom,
tul 02b20 1b119 Dondt-r

dau koop.ivunc)

BIJVERDIENSTEN
voor een huisvrouw.

Welke huisvrouw wil 4x per jaar ongeveer
1300 exemplaren van onze uitgaven

Huis &• Tuin voor ons op vaste adressen in
Heemstede bezorgen.

Dit geeft een vergoeding van ca. f 340,-
per jaar (belastingvrij), wanneer u geen andere

bijverdiensten hebt.

Schrijf, graag met vermelding van
tel.nr. aan

Selectieve Reclame Nederland bv,
Postbus 411 -1180 AK Amstelveen.

MODELBOUW'

b l o e m e n d 99 l

TELEFOON: 254349,

Afd. TUIN- &
PARKMACHINES

Nieuwe modellen 1978
motormaaiers, cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers.

Robuuste
zitmaaiers, tuintrekkers

met vele hulpstukken.

Maak tuinieren gemakkelijk
met tuinf rezen
reeds vanaf f 650,-
Kantenmaaiers

met benzine of electromotor. Voor het snel
maaien waar andere maaiers niet komen!

Kettingzagen
voor groot en klein werk.

Van particulier

Peugeot
504 GL

goud metallic,
eind 1971, alleessen-

tiële onderdelen
vernieuwd, f 2.750,

Tel. 02977-20677.

Grote sortering

Antieke

baresus
Antiek Bostiek

Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

W AND WEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten

voorradig bij:

Concourslaan 17- Hoofddorp

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023 -28 04 90
Blnn»nw>g73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

Te Koop:
Rijsenhout huis aan de
Ringvaart met garage,

schuur en aanlegsteiger,
woonkamer, 3 slaap-
kamers, badkamer,
keuken en kelder. '
/ 245.000.- k.k.

Tel. 02977-23020.

AMC melkproducten bv
Postbus 26,

1420 AA Uithoorn

vraagt voor direkt

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs voor de bezorging van

melkprodukten.
Naast een goede salariëring (13x per jaar)

ontvangt u 8% vakantietoeslag en 2%
jaaruitkering.

U kunt telefonisch meer inlichtingen krijgen:
02975-61645, toestel 14.

a in r

VAKANTIE
WONINGRUILÜ!

Wil ruilen met keurig
echtpaar, 1 kind.

Oisterwijk voor vrij
huis in de omgeving
van Heemstede. Van

15 juni tot 15 juli of
hele maand juli.

Mevr. E. van Kouwen,
Terburgtweg 35,

Oisterwi/klN-Br.),
telefoon 04242-5003.

Te koop:

SPEEDBOOT
4 mtr., 4 pers.

Trailer, dekzeil,
buitenb.motor
Everude25Pk.
Tel. 02507 6734.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show. Da s nu al van de zomer
genieten. U vindl er alle bekende mer-
ken. Maar ook het komplele toebeho-
ren. Zoals frame kussens, parasols,
tumlafelkleden. Eigenlijk nlles voor uw
tuinkomfort. U bent van harte welkom'

HOBBYMARKT
J. J. van der zwaard

Zijdstraat 71-73. Aalttmaar.
tolefoan 02977.243»

In- en verkoop
Juwelen - Goud - Zilver

H. W. Dames
Kruisstraat 19, bij de

Ridderstraat - Haarlem,
telefoon 320431.

Gevraagd:

kraanmachinist
voor Atlas 1302 kraan,
en tractor chauffeur.

Loon- en grondverzetbedrijf
BERT BOSSE

Machineweg 203, Aalsmeer,
telefoon 02977-20139.

Een kleine greep uit onze
GROOTSE PAASAANBIEDING ..

Alle verhalen uit 1001 nacht
»16 delen, van 168,- voor.

Ikonen - n ™
(Ned. tekst) van 36,65 voor l «If «JU

150 Spelen
van 10,50 voor

In het voetspoor der ontdekkers
van 32,50 voor

Astrologie en handleeskunde
van 39,50 voor

Er is veel meer, van alles en nog wat, f] l o k k e r ' *
óók voor de jeugd ! '
Haast u wél, want de voorraden zijn beperkt !

• RESTANT KALENDERS
HALVE PRIJS ! !

49,50
19,50
3,90

12,50
12,90

> k k e r '•

o e k h a n d e l
Bronstooweg 4/4a

Heemstede
Tel. 023-282472

Nieuw!!!
Verticuteermachine

Na 6 weken uw oude gazon we<;r als
nieuw ingezaaid. Haalt alle onkruid en

dood gras uit uw gazon.

Ook voor verhuur!

Eigen importen
BOLENS en WESTWOOD

Vraag onze speciale
folders of vrijblijvende

demonstratie!

Deze maand geven wij een extra
hoge INRUILPRIJS voor uw

oude machine!'
DOE UW VOORDEEL!

Wij hebben ook vele
OCCASIONS in kleine en grote

tuinmachines!
W ET G AR ANTI E!

Naast BOLENS en WESTWOOD
voeren wij vele merken o.a.

FLYMO, MORRISSON, TORO,
SUFFOLK, ATCO, QUALCAST,

XENOAH en nog veel meer.

Onze eigen werkplaats zorgt voor
alleSLIJPWERKen
WINTERREVISIE!

4
4
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RANDSTAD PUBLICATIES
Uiti ' .vrlsler van:

• /.;mc!vnort.s Nieuwsblad

o Hremsloodse Courant

• Hnoir lc lorps Vonneper Nieuwsblad

o y,\v;iiienbinn ' I lal l wepi.se Courant

o Bndhocvr Slotense Courant

a Aalsmeerder Courant

• Uithoornse Courant/Ons Weekblad

• Streokbhul 'De Ronde Vener

Hoofd kantoor:
Aalsmoor: Dorpsstraat. 8. tclrfoon
02977-28111.

38E JAARGANG NO. 13 ED. 5

Gemeenteraad snel door agendapunten Wethouder moet evacueren

Roselaar wordt 'onafhankelijk' Waterto
ZANDVOORT - De raadsvergadering van dinsdagavond was binnen
de drie kwartier bekeken, een nieuw snelheidsrecord. Bij die
vijfenveertig minuten waren dan nog enig sleutelwerk aan de defecte
geluidsinstallatie, de beëdiging van het nieuwe raadslid Dick Gerritse
en het onderzoeken van de geloofsbrieven van Marijke Kuijken
inbegrepen. De dertien punten tellende agenda vroeg clan ook niet
om hooglopende discussies. De climax zat in de rondvraag, waarin
Arthur Roselaar meedeelde, dat hij voortaan niet meer in de raad zal
opereren voor de VVD' maar als onafhankelijk lid. Daaraan
koppelde hij de vraag, of hij voortaan op een andere zetel mocht
zitten, niet meer tussen de liberale fractie.
"~"~"~~~---------̂ -̂- geweest, dat de gehele Wurf zich

Nieuw' strook zou distanciëren van de festivi-

strand voor

De motie van de Partij van de
Arbeid over de samenstelling van
het comité „Zandvoort 150 jaar
badplaats" werd van de agenda
afgevoerd, aangezien het lid,
waar men bezwaar tegen had,
inmiddels door het bestuur van
folldorevereniging De Wurf, die
de betrokkene had afgevaardigd,
werd teruggetrokken.
Roselaar wilde over de affaire
nog kwijt, dat de brief van De
Wurf niet uitblonk door for-
mulering en dat hij het betreurde
dat de „figuur" zichzelf niet had
teruggetrokken. Terwijl het doel
van zijn actie ook niet was

teiten.

Die festiviteiten kregen wel de steun
van de raad in de vorm van een
bijdrage van f 25.000.-- voor hel
organiserend comité, dat daarnaast
ook nog f 75.000,-- kreeg toebedeeld
voor een aandenken aan het jubileum
voor de schoolkinderen. Met de
conditie, dat de gevoteerde f 32.000,--
als absoluut maximum moet worden
gezien.

Gerritse
Dick Gerritse, die de plaats van de
P.S.P.-P.P.R.-vertegcnwoordiger Lou
Koper innam, gaf in een sympathieke
eerste speech zijn bedoelingen bloot.
„Ik zal nog veel moeten leren en hoop
op een prettige samenwerking", aldus
de man uit Nieuw Unicum.
In de volgende vergadering zal Marijke
Kuijken de door het bedanken van
Willem v.d. Heijden opengekomen
plaats in de fractie van de P.v.d.A.
innemen, waarna de. raad weer
compleet zal zijn.
Na zijn beëdiging en installatie als
raadslid werd Gerritse eveneens

(Adv. Inge/.. Mcdcd.)

Tast niet in't duister,
Dijkstra geeft raad.

Kom naar de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
ccn belangrijke zaak.
Licht voor lezen ol werken
stelt andere eisen dan slecr-
verlichting. Bovendien draagt
de vormgeving van de lampen
sterk bij aan de stijl van uw
interieur. De Dijkstra hcht-

advisours weten hier alles van
on helpen u graag bij uw
keuze. Hun jarenlange
civnring en onze enorme keuze
garanderen u oen advies dat
mot uw wensen en budget
overeenkomt. Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

DIJKSTRA
1MPEN

Amsterdam • Weteringschans 84n - tel . (020):'G3S10
Den Haag - Stationsweg 102 - tel. (070) 882478

Heemstede - Cruquiusweg 37 - tol. (023) 289980
Dagelijks.ook 's zaterdags geopend van 9 • 17.30 uur.

benoemd in de raadscommissies voor
Algemene Zaken en Publieke Werken.

Strand
In de vorige raadsvergadering werd hot
voorstel om voor een periode van vijf
jaar opnieuw een strook strand lor
beschikking te stellen aan Watersport-
vereniging Zandvoort aangehouden.
Er bleek onduidelijkheid over de
vraag, of het voor f 1000,» per jaar te
verpachten strandgedeeltc al dan niet
gratis toegankelijk moet blijven voor
het publiek.
Het was het college inmiddels
gebleken, dat het in principe mogelijk
zou zijn een toegangsverbod op de
bedoelde strook voor strandbezockers
in te voeren, omdat er aan de zeekant
voldoende ruimte overblijft voor het
publiek.
Anderzijds vonden B. en W. dat het

voor de watersporters niet direct
noodzakelijk is anderen op hun strand
te weren met de bedoeling de
opgeslagen holen te beschermen.
Overdag is er voldoende toezicht door
de aanwezige loden en 's nachts zou
toezicht op do naleving van oen
eventueel verbod een onmogelijke
/.aak worden. Daarom, zo vond het
college, zou niet aan de wens van de
watersportvcreniging om hot perceel
strand voor derden af lo sluiten.
moeten worden voldaan.

Dat vond de raad ook. Met name
Gielen (VVD) was er blij mee.
Hij memoreerde nog, dat de
afsluiting wettelijk niet eens
mogelijk was geweest en dat het
college bij haar eerste voorstel
kennelijk een verkeerd wets-
artikel had gehanteerd.

mg

LANGS DE VLOEDLIJN

Burgemeester beschermheer
van gymnastiekver. O.S.S.

Bechermheer Machielsen en voorzitter
Brink

Hotel - Café - Restarant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 -Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
DINSDAG GESLOTEN

%

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67. Aerdenhout,

telefoon 023-241224.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11.
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Hypotheken
Assurantiën.

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk
op maar 10 plaatsen te koop:

Amsterdam. Berkel (ZH). Beverwijk.
Ede, Heerenveen. Hengelo (O).
Oisterwijk. Utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Pcirdllclwecj 100. Iel 025IO-2G923
nid t/m /a 9-18 uur

ZANDVOORT - Met het aanvaarden
van het beschermheerschap van de
gymnastiekvereniging „Oefening
Staalt Spieren" heeft burgemeester
Machielsen een oude traditie in ere
gehouden. Sinds de oprichting van
O.S.S. in 1901 hadden al zijn
voorgangers deze functie bekleed.
Kerst was het do bekende dokter
Gcrkc en toen achtereenvolgend de
magistraten Beeckman, v. Alphen, v.
Fenemaen Nawijn.
Tijdens een korte, door turndemon-
straties van de kcurgroep omlijste
plechtigheid installeerde O.S.S.-voor-
zitter Brink de heer Machielsen door
het opspelden van het bijbehorend
ornament. De burgemeester bekende,
dat hij wel veel aan sport had gedaan,
maar nooit een groot turner was
geweest. „Maar beschermen wil ik uw
vereniging graag".
In zijn kersverse kwaliteit reikte de
nieuwe beschermheer daarna de
wisselbekers uit aan de winnaars van
de onderlinge wedstrijden. Irene
Heintjes ontving de Burgemeester
Nawijn beker als beste dame van O.S.S.
en de jeugdige Nico Blom had zich de
sterkste heren-turner geloond. Hij
mocht de L.N. v.d. Bos-beker in
ontvangst nemen.

ZANDVOORT - De collecte voor hot
Nationaal Rheumafonds, in Zand-
voort en Bentveld gehouden in de
week van 12-19 maart heeft een
bedrag van f 4933,42 opgebracht. Hel
comité dankt allen die hebben
meegewerkt dit resultaat te bereiken
van ga user harte.

(Adv. Inge/. Mcdcd.)

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikelioutcn
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Hut V. U. T.-team bij de bedreigde watertoren

ZANDVOORT - Dezer dagen is bekend geworden, dat. de
watervoorziening van Zandvoort in het komende etmaal gevaar gaat
lopen. Dit als gevolg van meteorologische' omstandigheden die een
funeste invloed op de constellatie van de watertoren zouden kunnen
hebben.

Door do koele zomers fn warme
winters en do bui tenlandse koele

[TAXI SCHRIJVER
V

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

Sec

bcforc yoü buy
suêde,

nappa, en
lamsvacht-

jassen
(ook grote

maten)

M
De gehele •,'•'•'•' kollcktic.

Haarlem: Barteljorisstraat 20. tel. 023-312655
(bij de Groto Markt)

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein), tel. 020-223596

It iclHstromingen is. volgens nero-
koningen on voorspellingen van
lüiropa's meest bekende weerkundige.
Drs. Ir. J. v.d. Berg van hel
V.U.T.-instiluut, vast komen te staan,
dal Zandvoort in het etmaal van 31
maart do grootste afkoeling 20 motor
boven de zoespioiU'l (N.K.P.) van deze
eeuw moot verwachten.
Hot sn i jpun t van do luch ts t romingon

'i ligt op hol meest belangrijke punt van
de Nederlandse kust, gerekend vanaf
do O meridiaan uil ( i roonwich 320
graden N.B. on 65graden C).L.
Zandvoorts watervoorziening komt
hierdoor in govaar. Do in 1952
gebouwde wate r to ren , gesitueerd op
bedoeld s n i j p u n t , hoet'l namel i jk oen
losgi'storlr omloop, waardoor hol vr i j
/oker /al zijn, dat de ondor-ivnientla-
gen hot zullen begeven. Clozion het
feit . dat do oplandso winden nu vr i j
snel hebben, /al (ie omloop /.oker l
1/2 lot '2 meter uit hol hart van do
loron verplaatst worden.

t.'il vei l igheidsoverwegingen /.ijn cnke-
lo direc-le omwonenden geëvacueerd,
o.a. Zandvoort's mees! bekende
wethouder naar Thorbeckestraat 27.
Kon loam deskundigen van hot
V.l, ' . ' l ' .- instituut is inmiddels paraal
om met behulp van watorkr ikken de
omloop te blokkeren. Tevens /al
vri jdagnacht een externe isolatie
worden aangebracht om de watorhu is -
houding veilig lo stellen, liet kr i l ieke
moment is volgens Drs. Ir. v.d Horg.
om li uur in de ochtend.

De waarde van een politicus kan men
alleen afmeten naarde maU'waarin hij
andere politici weet te beletten hun
plannon ten uitvoer to brongen. Jean
de Boisson (gob. 1918).

J.A. Steen
spant kort
geding aan
ZANDVOORT - Op woensdag 5
april zal een kort geding dienen
voor de rechtbank te Haarlem
togen de Zandvoortse Koerant,
wcrkgeefster van de heer Piet, en
dr. J. van Santen. Dit kort geding
is aangespannen door de heer J.A.
Steen, voor/.itter van do
vereniging „De Wurf".
Ge/ion de beschuldigingen die
/.ijn geuit en de motie die de
P.v.d.A. heeft ingediend tegen de
benoeming van de heer Steen, in
het feestcomité „Zandvoort 150
jaar Badplaats" heeft de folklore-
vereniging „De Wurf" het ver-
standig geoordeeld haar voor-
/.itter uit het comité terug te
trekken en haar medewerking aan
de viering van het bestaan
Zandvoort-150- jaar-Badplaats op
te zeggen. „De Wurf" is dan ook
niet van plan deel te nemen aan de
gemeenschappelijke openlucht
vismaaltijd, noch enig ander
onderdeel van de feestviering.
De heer Steen zegt de aantijgingen
hou te zijn en veronderstelt dat na
het kort geding de gemoederen in
Zandvoort weer tot rust komen.
Hij meent dat er sprake is van een
politieke het/.c legen hem vandaar
hel geding, „wegens belediging
c.q. smaad".

Winter-
bijeenkomst
ZANDVOORT - Op donderdag 30
maart organiseert de Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en Plant-
kunde al'cl. Zandvoort de laatste
wintorbijoen komst. Op deze avond zal
de hoer «J. van Mondfrans een lezing
met dia's houden over het onderwerp
"De aanlog' en onderhoud van een
gazon". Kr /al volop gelegenheid
worden gegeven voor het stellen van
vragen. De avond wordt gegeven in
Hotel Keur in Zandvoort-aan de
Zeestraat en begint om 20.30 uur.

Brandje
ZANDVOORT • Dinsdagmorgen om
7.10 uur werd brand gemeld in een
zomerhuisje aan de Larixstraat.
Waarschi jnl i jk heeft een zitbank te
d i c h t bij een brandende gaskachel
gestaan. Het interieur van hot
zomerhuisje brandde totaal ui t .
Wairr.->chiido kroeg de keuken on
woonkamer van hot woonhuis. Om
8.1)11 uur kon hot sein „brand meester"
gegeven worden.

WUL1AJM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T
Wal bon ik hlai, dat I'aoso on Pinkslcrc
niet op ion dag vallo. Nou houwt* we
mol l'inkstore misschien nog wal
tegoed.
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NIEUWSBLAD

KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

CREMATIE- BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL • Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend.

gemeente
zandvoort

Bekendmaking
Seizoenvergunning
voor parkeerterrein

Burgemeester en Wethouders van Zand-
voort roepen voor het jaar 1978 gegadigden
- uitsluitend inwoners van de Gemeente
Zandvoort - op voor:

een seizoenvergunning voor het pachten
van het parkeerterrein op het Favaugeplein.
Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
4 april 1978 op daarvoor bestemde formu-
lieren ten gemeentehuize te hebben inge-
diend.

Deze formulieren zijn op de afdeling Alge-
mene Zaken te verkrijgen. Nadere inlich-
tingen kunnen ter Gemeentesekretarie,
afdeling Algemene Zaken (kamer 4) worden
verkregen.
Zij die reeds een aanvraag hebben inge-
diend voor het pachten van het parkeer-
terrein behoeven geen nieuwe aanvraag
te doen.
Burgemeester en Wethouders behouden
zich het recht voor om het parkeerterrein
niet in pacht uit te geven.

Bekendmaking
Eind januari 1978 heb ik onder de aanduiding
„Comité ter bevordering van de openbaar-
making van in Zandvoort begane wandaden"
in de van Ostadestraat en omliggende straten
een door mij opgesteld bulletin verspreid,
dat betrekking had op de heer en mevrouw
Ommering-Bisenberger, wonende
van Ostadestraat 25 te Zandvoort.
Bij vonnis in kort geding van 17 maart '78
heeft de president van de arrondissements-
rechtbank te Haarlem geoordeeld dat de
inhoud van het bulletin tegenover hen
beledigend is en een aantasting van hun eer
en goede naam oplevert.

A.LÜIJENDIJK
v. Ostadestraat 23

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

De nieuwste modellen
BERNINA
NAAIMACHINES
Kijkt en koopt u bij:
de hoofddealer voor Haarlem
en omgeving.

Jan Geylvoet Jr.
Haarlem, Doelstraat 35,
telefoon 023-311712.

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ER KEN D verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG,

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

gemeente
zandvoort

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 3 april 1978 ge-
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage ligt
het bouwplan tot uitbreiding var» het per-
ceel Flemingstraat 342.

Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijke bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen dit
bouwplan indienen.
Coll.
Zandvoort, 23 maart 1978.

De burgemeester voornoemd,
H, Machielsen

V

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

FA.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte -vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKEIMINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,

geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Wij hebben een
ruime sortering
bloemen en planten.

erica GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Te koop:

Simca 1000LS
beige, bouwjaar '72,

74.000 km.
Lorentzstraat 399.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123. •

Op 9 april hopen onze ouders en grootouders

Wim Jansen
en

arendje Jansen-Hoogendijk
hun 25 jarig huwelijk teherderrken.

Wim en Francien
Rob
Astrid
Hans
Ton
Ard
Mariëlle

Open huis van l tot 6 uur.
DeGenestctstraat 7.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

DE AMSTERDAMMER

!T VEER
AARDAPPELEN - GROENTE en FRUIT

Primeurs in Delicatessen
Catering-service.

Grote Krocht 23 - Zandvoort,

telefoon 02507-4404.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

•en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Exploitatiemaatschappij van periodieken en
nieuwsbladen Bureau Van Vliet bv, gevestigd
sedert 1956 is het grootste acquisitiebureau in
Nederland en heeft verbindingen met
gelijkgerichte bedrijven in Europa en Amerika.

Thans is er plaats voor een

assistent
boekhoud(st)er.
Vakdiploma's zijn niet noodzakelijk, wel
interesse om een studie te volgen. Daarvoor
wordt een financiële tegemoetkoming
verstrekt. Als je meent accuraat te kunnen
werken, een goed handschrift en gevoel
voor cijfers hebt, is het de moeite waard eens
contact met ons op te nemen. De plannen
voor automatisering kun je dan vanaf het
begin meemaken.

BUREAU VAN VLIET.
Burg. van Fenemaplein 15-19,
telefoon 02507-4745», toestel 22,
Zandvoort.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor a l uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
. WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelponplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Te koop gevraagd in Zandvoort:

WOONHUIS
van particulier, tot de somma van
f450.000,-.
Brieven onder nr. Z 292, bur. van dit blad.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20-Tel.02507-43 65

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN 5 kilo ........ . . . *frf /O

STOMEN b.v. PANTALON. O,

STOMEN b.v. JAPON

LAKENPAKKETwasserij "J
Snel. Utrecht i t

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417.

Groenten-
en bloemzaad.
Groentenplanten.
ZaarJbenodigdheden.

Dat wij stoffen verkopen weet
u allang;

maar wij hebben ook: handwerkpakken,
patronenpapier, ritsen, garen, biaisband,

elastiek, naalden, spelden, drukkers,
stofknopen, knie-en elleboogstukken,

rimpel-elastiek, boorden, tailleband,
vlieseline en voering

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Kweker* P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Het
één

verschil:
m U f • • bcscht

telefoontje:
Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-
len.Tïisscn mooi en Iclijk.Tusscn

B beschermd en onverzorgd.
Dus bel ons even. We

komen graag langs
voor overleg.

KEUR EN ZOON
verf-glas-schilderwerken

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Winkelverkoop: Paradijsweg 2,
Zandvoort, tel. 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089.

nibliknlic van hi'l Mcdrijfsrlui|) Schildersbedrijf U' Kiuwijk (Zll).

CHRISTIEN
I/ERSTEEGE-THIELEMAIV

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipl.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. JJeursen

Schoolstraat, tel. 2507

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Binnenkort feestelijke opening
van onze showroom

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort
showroom: passage 14
tel. 02507-4556

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Op verzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst.
*Jf̂ JO^Jf̂ J

wilkes

elektrisch
gebied

god. oude gracht 11b(t.o. de rukslhiarlcm (023) 31 11 4fl

thorbackestroat 15 (t.o. hotel bouwosl zandvoort 33 78 J
" ' "~• J
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'Inspraak Nu' beperkt zich
tot Zandvoortse problemen

(Adv. Ingcz. Mcdccl.)

ZANDVOORT • De plaatselijke groepering „Inspraak nu" heeft in
ieder geval het voordeel van een welbespraakte woordvoerder, die
daarnaast ook nog de kunst verstaat de gemeentelijke problemen
simpel en zakelijk te benaderen. Wie met dokter P. Flieringa praat,
krijgt de indruk, dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. „Wij
beperken ons dan ook tot een pragmatische benadering van zuiver
Zandvoortse zaken. Persoonlijke strubbelingen en landelijke
demagogie willen we terzijde geschoven dien. Er moet een zuiver
beeld komen van datgene, wat de inwoners van Zandvoort met
hun gemeentepolitiek willen".

Flieringa heeft het programma nog
niet bij de hand, maar hij heeft ook
geen spiekbriefje nodig. In een vlotte
babbel lepelt hij alle zaken waar
Inspraak Nu voor staat achter elkaar
op. Woningbouw en volkshuisvesting

blijken een hoge prioriteit te
hebben. „Er tnoet een onderzoek
komen blijken een hoge prioriteit te
hebben. ..Er moet een onderzoek
komen naar de behoefte aan woningen
in de sociale woningsector. De
woningbouwvereniging zal haar bouw-
programma daarop moeten enten.
Ook het toewijzingsbeleid moet
veranderen. Niet meer via nummers,
maar naar rato van het inkomen,
sociale indicatie en urgantie. Er moet
meer doorstroming komen, wat kan
worden bevorderd door het bouwen
van kleinere woningen voor kleiner
wordende gezinnen. Waar bouw van
huurwoningen niet mogelijk is moeten
premiekoopwoningen voor inge-
zetenen komen". Als grond, die voor
woningbouw zou kunnen worden
benut, zien Flieringa c.s. de omgeving
van het station, het terrein van

Zandvoortmeeuwen, caravankamp.De
Zeereep en het terrein aan de kop van
de Van Lennepweg.

Rigoureus
Het parkeerprobleem zit de lijst-
trekker erg hoog. „Dat moet rigoureus
worden aangepakt. Veel automo-
bilisten naar Zandvoort halen en die
dan hun gang maar laten gaan leidt tot
chaos. Eerst moeten de parkeer-
terreinen aan bod komen
en dan pas de straten. Zowel in Noord
als in Zuid moeten bepaalde routes
voor het verkeer komen. En de
reserve-politie moet op topdagen
inspringen. Ze moet bekeuringsbe-
voegdheid krijgen en niet alleen
worden misbruikt op het circuit".
Inspraak Nu vindt, dat het niet
uitgesloten moet zijn, dat de functie
van de race-baan opnieuw ter discussie
komt. In een herbezinning op de
recreatieve gronden denkt dokter
Flieringa met name aan het binnen-
terrein van het circuit,\vaar builen-
sportaccommodatiesen een caravan-
kamp zou kunnen Komen. „Maar dat

bestemmingsplan zie ik nog niet
gewijzigd worden en bovendien is er
nog geen vervangende bron voor het
half miljoen per jaar, dat de gcm eente
nu uit het circuit haalt". Over de
financiële sector zegt hij verder nog,
dat er nieuwe investeringsplannen in
nauwe samenwerking met de voorbe-
reiding van een meerjarenbegroting
moet komen". Er moet in die plannen
een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen absolute nood-
zakelijkheden en wenselijkheden.
Alles moet er op staan, zodat dat
gedoe met suppletoire begrotingen
voor een groot deel kan vervallen.
Belastingen behoeven niet trendmatig
verhoogd te worden als een aulo-
matisme. Zolang er weinig ruimte
bestaat in de gemeentebegroting staat
de bouw van de uitbreiding van het
raadhuis niet hoog op onze prioriteit-
enlijst".

Over de huisvesting de randvoor-,
zieningen van het onderwijs is
Inspraak Nu redelijk tevreden. Er zou
nog een kracht voor kreatieve
handvaardigheid moeten worden aan-

getrokken. Voor het sociaal-cultureel
werk moeten meer ruimten vrijkomen
en meer deskundige leiding. Het
huidige gemeentelijk apparaat acht
men niet geschikt om in deze sector
goed te kunnen functioneren.

Ambtelijk
Als Flieringa over de VVV begint,
ontvalt hem een krachtterm. Dat vindt
hij maar een puinhoop. „Zandvoort
wordt steeds meer een regionale
badplaats voor lang-weekenders en
dagjesmensen. We moeten niet te
grootschalig willen doen en meer met
andere VVV's in de regio in één
pakket reclame gaan maken. We zijn
geen voorstander van de bestuurs-
vorm, waarin de VVV nu moet
werken. Het is een ambtelijk en weinig
slagvaardig bestuur. Het komen tot

open beleidsbeslissingen en zakelijke
discussies zijn niet aanwezig en het
VVV-werk dreigt te verzanden in
zomaar een kantoor. We zijn geen
voorstander van droomprojecten voor
de recreatie. Zandvoort is in het
verleden al te veel geconfronteerd
geweest met ideeën, die als ze al van de
grond kwamen, totaal mislukten. Er
moeten recreatie-nota's komen en een
duidelijk beleid"

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65

Lijsttrekker Flieringa:,, pragmatische benadering".

"Thriller"
ZANDVOORT - De Zandvoortse
toneelvereniging „Wim Hildering"
gaat haar toncclseizoen 1977/'78
afsluiten met een tweetal opvoeringen
van de komische thriller in 3 bedrijven
„Bemoeial" van Jack Popplewell. De
opvoeringen vinden plaats op vrijdag 7
en zaterdag 8 april, aanvangend om
20.15 uur in het verenigingsgebouw
„De Krocht". Het is een bijzonder
leuk werk, waarin spanning en humor
elkaar afwisselen. De mcdcspi'londen
zijn Lelty Kinderdijk, Joop van
Droffelaar, Con Slagveld, Jan van der
Werff, Wil van Waardenbcrg, Loes de
Krijger, Ed Fransen en Christien
Wcnker. Een doorgewinterd ensemble
op amateurtoneelgebicd, dat zeker
een vlotte opvoering waarborgt.
De regie is weer in handen van Alie
Bol.
Er zijn voor beide opvoeringen nog
een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. U kunt er zich voor vervoegen bij
Parfumerie Hildering, Kerkstraat 23,
telefoon 2107 of voor zover voor-
radig, nog des avonds aan de zaal. We
kunnen u het bijwonen van een dezer
voorstellingen van harte aanbevelen. U
beleeft zeker een bijzonder prettige
avond.

Pasklaar
De Inspraak Nu-woordvoerder wijst
nog op een kleine serie „botte gillers"
in de gemeente en levert daar evenveel
pasklare suggesties bij. Bij de vorming
van het nieuwe college zal Flieringa's
fractie meer kijken naar de capaciteit-
en van de candidaten dan de partij, die
ze vertegenwoordigen. „Wij willen de
beste man op de juiste plaats". Verder
acht de plaatselijke groep de tijd
voorbij om te filosoferen over nieuwe
aan- en afvoerwegen. Verbeteringen
zijn er wel binnen bereik, zoals
bestralen van de oude trambaan en
dan eenrichtingverkeer invoeren op
die baan en de Zandvoortselaan tussen
manege en Tolweg. Doortrekking van
de Herman Heijermanswcg ziet men
momenteel niet zitten, zeker niet als
toeristische aan- en afvocrroute.
Verder zou het vuillaadstation in
Zandvoort moeten blijven en zou
Publieke Werken op economische
gronden bepaalde zaken moeten
afschuiven aan particulieren.

De gewestelijke samenwerking wordt
door Flieringa en de zijnen kritisch
benaderd. De regionale aanpak van
bijvoorbeeld politie, verkeer en brand-
wcer hebben hun steun, maar verder
vreest men, dat een aantal projecten
topzwaar gaan worden door een te
bureaucratische aanpak met als gevolg
een verambtelijking die groteske
vormen gaar aannemen.

Herkenbaar
Dokter Flieringa sluit het gesprek af
met het lanceren van zijn candidatcn-
lijst. Het blijkt een herkenbaar groepje
dorpsgenoten, die ieder op hun gebied
al een portie inbreng in de gemeen-
schap hebben geleverd. Behalve de nu
zittende raadsleden Piet Flieringa en
Jan Termes vermeldt de lijst achter-
eenvolgens de namen van Willem v.d.
Heijden, Willem v. Duyn, Jaap

Kerkman, Engel Paap, Dirk v.d. Nulft,
Klaas Koper en Willem v.d. Zeijs. „Op
hoeveel zetels ik reken"? , herhaalt hij
onze laatste vraag. „We zullen wel
zien".

(Adv. Ingez. Medcd.)

Juist
gezclligheids-

aannemcr
LeenOostra
A.C Krusèmanstraat 107
Haarlem/(023) 34 2310

willen wij
nogspeiaaal
danken voor

het fantastische
werk dat zij

in ónze nieuwe

Stijlvolle muziek
op Paasmorgen
ZANDVOORT - Ruim vijflig bezoekers(sters), waaronder wethouder LM.
Aukema en echlgenole, woonden op eersle Paasdag 's morgens om halftwaalf
een koffie-conccrl bij dat werd gegeven in het Cultureel Cenlrum aan het
Gasthuisplein. Het concert werd uitgevoerd door Thérèse de Goede
(clavecymbel)cn de fluitiste Wies de Waard, beiden uil Amsterdam.
Nu het podium in de uitvoeringszaal geheel voltooid is, blijkt dit onderkomen
voor diverse evenementen bijzonder geschikt. Zeker geldt dit voor uitvoeringen
van kamermuziek, mede, omdat de akoesliek zeer goed is.
De uilvoering bleek een stijlvolle en hoogst muzikale inleiding te zijn tot de
Paasviering. Alle lof dan ook voor de organisatoren, die dit concert hadden
voorbereid. Zij bleken met het engageren van deze beide nog zeer jonge musici,
een gelukkige keuze te hebben gemaakt. Beiden ontvingen zij hun opleiding aan
het Amsterdamse Conservatorium. Een aantrekkelijk programma was door het
uitvoerend duo samengesteld en de liefhebbers van klassieke kamermuziek
hebben hun hart kunnen ophalen.
Beiden brachten zij naast een zeer knappe techniek en volledige beheersing van
hun instrumenten, uitersl gevoelvol spel en een boeiend samengaan van beide
inslrumenten. De combinatie clavevymbel/fiuil is wel een bijzonder gelukkige
en hel is geen wonder, dal vele componislen er zich toe aangetrokken voelden.
Het zijn beide al zeer oude instrumenten, die zich de eeuwen door hebben weten
te handhaven. Harpen, Luiten, cymbalcn, (voorloper van de clavecymbel) en
fluiten worden in de oude Bijbelboeken meerdere malen vermeld.
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Een sombere Pasen 1978
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ZANDVOORT - Eenzaam, nat en verlaten. Dat was het beeld van Zandvoorts strand tweede Paasdag
1978. Ondanks de Enk'nuizer Almanak die „zacht goed lenteweer', voorspelde, werd het een vroege en
natte Pasen. Misschien is het mogelijk om de donderdag na Pinksteren een foto te plaatsen van een strand
op een zomerse dag. We verliezen de moed niet en blijven hopen op een mooie zomer in 1978.

Dat deze beide musici zich deze
instrumenten eigen hebben gemaakl,
bleek directuilheteerste nummer, De
Sonate in a kl. (de Hallenser Sonate
No.l) van Handel, vlot gespeeld en
fraai van toon. De drie kleine
Praludiè'n nog. 926 No. 933 en No.
942 van Joh. Seb. Bach, voor
clavecymbel-solo bewezen nog eens
ten overvloede welke grote moge-
lijkheden dit prachtige instrument
biedt Persoonlijk was voor mij daarbij
deze ochtend het hoogtepunt van de
uitvoering de Sonate No. l in d.gr. van
C.Ph.E. Bach. De grote levendigheid
van deze compositie werd vooral
bereikt in het grandioos gespeelde
Allegro, waarna de Sonate in g. gr. van
Antoine Mahaut (ongeveer 1770)
bewees, dat ook betrekkelijk weinig
bekende en gespeelde componisten op
het gebied van de kamermuziek tol
boeiende composilies konden komen.
Na de pauze volgden nog twee
Sonaten in c. gr.. (Cantabile en
Allegro) van Soarlatli voor clavecym-
bel solo terwijl besloten werd met de
speelse Sonate in bes. gr. van Mozart,
die een waardevolle afsluiting be-
tekende van een op hoog muzikaal
niveau staande uitvoering van een zeer
begaafd duo.
Thérèse de Goede had het voorrecht to
beschikken over een prachtig instru-
mcnt, namelijk een Zuckermann-
clavecymbel, gebouwd door het
Clavccymbaal in Amsterdam. Het is
niet alleen prachtig van klank, maar
ook door zijn vormgeving oen
opvallend mooi instrument, dat dan
ook terecht veel belangstelling trok.

Bedrijfsleven
weer bijeen
ZANDVOORT - De Federatie Han-
dolsvcrcniging-IIanze houdt op maan-
dag 3 april een op-inbare vergadering
in Hotel Keur. Voor deze bijecn-
komst, die om 20.00 uur begint, is het
gehele Zandvoortse bedrijfsleven uit-
genodigd. Do vergadering is een
voortzetting van de die van 13 maart,
waarin een aantal urgente zaken voor
de middenstanders aan de orde werd
gesteld. De angenda beval do volgende
punlcn: vaststelling koopavond;opcn-
stclling winkels op zondag in de
winter; logies- en/of logeerbclasling;
toeristische infra-strucluur; feeslvcr-
lichling; woningbcloid; verkeerszaken
en parkccrproliemoii; verzadiging
bedrijfslakken en illegale vestigingen;
pcrmancntcstrandtent.cn; sluitingsuur
horeca o.a. in de nacht voor de Grand
Prix.

Moge de organisatie van hel Cultureel
Cenlrum nog veel van dergelijke
evenementen organiseren. Zij vormen
een niel genoeg te waarderen weldadig
ruslpunl in deze jagende, jachtende
lijd.

C. Kuyper Sr.

Prix De Joke
ZANDVOORT - Op zalcrdag l april
za! hel weer „humor troef" zijn in
Zandvoort, mei name in sociëteit
Duyslcrghasl, waar het in de badplaats
gevestigde Nalionaal l April Genool-
schap weer een ludieke zilting houdt.
Er zal weer een aantal exemplaren van
de bronzen Loercs worden uitgereikt
aan landelijk bekende grappenmakers.

„Wegens hel schrikkeljaar hebben we
de uilreiking van de „Prix de Joke" in
de diverse categorieën vorig jaar
overgeslagen", vertel l secretaris-getic-
raal Edo van Teltcrode. „In de
voorgaande 14-humor-fcstijnen heb-
ben we een dertigtal Loeressen van de
hand gedaan, waarvan dertien in de
categorie „Humor in Daad". Die is er
deze keer niet bij, daar er in het
voorgaande kalenderjaar weinig grap-
pigs van kwaliteit gebeurd is. Maar
verder gaan wc er weer dubbeldwars
tegenaan."
Een ere-Loeres wordt wel uitgereikt.
Na zeven andere grollenverkopers, van
wie Andrô van Duin in 1976 de laatste
was, is de trofee in de klasse „Humor
in Beeld" deze keer voor het duo De
Mounües. Piet Bambergcn en René
van Vooren zullen hun onderscheiding
na hun voorstelling in Rotterdam
persoonlijk komen ophalen. „Ook in
het kader van het komend jubileum
van Zandvoort als badplaats heeft ons
Genootschap wat in petto", aldus Van
Tetterode. „Wat? Dal zal op l april
wel blijken. En we gaan nog verder,
want eind auguslus gaan we de eerste
Euro-Loeres uitreiken. Voor de
grappigste man of vrouw van Europa,
dit in hot kader van de Europese
verkiezingen".
Het wordt eon dolle boel, zaterdag-
avond in Duysterghasl. De secretaris-
generaal wil er alleen nog over
vertellen, dalde jonge zangeres Tonny
Vreeswijk, zusje van troubadour
Cornelis Vreeswijk, optreedt mot
speciaal gecomponeerde ballades over
„Lorres" on „Zandvoort". Over do
prominenten, dio verder op hot
podium verschijnen, hult Edo zich in
oen mysterieus zwijgen. „Hot belooft
oen fleurige avond te worden", lachl
hij veel belovend.
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Arie
Hollenberg
overleden
Op zaterdag 18 maart is in het Huis
in het Kostvcrlorcn na ccn rustig
ziekbed op ruim 95 jarige leeftijd
overleden onze bekende plaats-
genoot Arie Jan Hollenberg. Lang-
zaam maar zeker werd op deze hoge
leeftijd zijn leven uitgeblust. Hij
was, zo niet de oudste inwoner van
Zandvoort, toch zeker wel de
oudste Zandvoortur. Op velerlei
terrein heeft hij zich voor de plaats
van zijn inwoning verdienstelijk
gemaakt. Door zijn sterk ont-
wikkeld sociaal gevoel leefde hij als
't ware voor zijn medemens,
meelevend met hun noden en
behoeften, speciaal onderde minder
bedeelden. Een zeer groot aandeel
had hij bij de oprichting en uitbouw
van de werkliedenvereniging "On-
derling Hulpbetoon", waarvan hij
vele jaren een stuwende krachtwas,
bestuurslid en naar ik meen ook heel
wat jaren voorzitter. Op hoge
leeftijd beijverde hij zich nog voor
de totstandkoming van een aula op
de begraafplaats en een opbaar-
centrum. Hij smaakte de vol-
doening, dat deze beide nog tijdens
zijn leven tot stand kwamen.
De Zandvoortse muziekkapel had
eveneens zijn hoge en actieve
belangstelling. Ook hier bekleedde
hij vele jaren het voorzitterschap en
blies op zeer verdienstelijke wijze
naast verscheidene andere in-
strumenten, in latere jaren de tuba.
Bij vele andere aktiviteiten op
maatschappelijk gebied was hij
nauw betrokken. Een zeer ver-
dicnstelijk, werkzaam man, die ons
allen ten voorbeeld was en nog heel
lang in veler herinnering zal blijven
voortleven, is met Arie Hollenberg
heengegaan. Heengegaan op zeer
hoge leeftijd, toen zijn aardse taak
was volbracht. Dat zal ongetwijfeld
zijn familie tot grote troost zijn,
want hij was een voorbeeldig mens.

Laatste
winter-
bijeenkomst
Graag wil ik nog even U'.v aandacht
vestigen op de laatste winterbijeen-
komst die de Koninklijke Maat-
schappij voor tuinbouw en plant-
kunde afdeling Zandvoort, heden
donderdagavond om 8.30 uur belegt
in hotel Keur aan de Zeestraat. De
expert op dit gebied, de heer J. van
Mondfrans houdt dan een lezing
met dia's over "de aanleg en het
onderhoud van het gazon." Alle
tuinliefhebbers worden ervoor uit-
genodigd. De toegang is gratis.
Kornt" in grote getale naar deze
uitermate belangrijke lezing, want
Zandvoort moet er in dit jubileum-
jaar extra mooi uitzien! AlleVhande
vragen op het gebied van tuinaanleg
zullen tevens kunnen worden
gesteld.

Nieuwe
Seizoen-
verlichting
De 'nieuwe seizoenveflichting
heeft tijdens de Paasdagen voor het
eerst gebrand. Alle lof voor deze
fraaie extra verlichting, die de
hoofdstraten van Zandvoort een
feestelijk aanzien geeft. Jammer,
dat nog niet meer straten erbij
betrokken zijn. Jammer ook, dat er
nog altijd neringdoenden zijn, die de
waarde van een dergelijke verlich-
ting niet willen beseffen en star
blijven volhouden aan hun af-
wijzend standpunt. Misschien ko-
men zij nog tot bekering, nadat zij
deze bijzonder mooie nieuwe
verlichting hebben gezien. Wie zou
daarvan willen meeprofiteren, zo-
ndcr er ook een steentje aan bij te
dragen? Dat lijkt me nog al vrij stug.
Maar intussen een woord van
bewondering en lof dal de door-
zettingskracht van de stichting
"Verlicht Zandvoort" dit fraaie
resultaat heeft weten te bereiken.

Belangrijke
uitvoering
Een unieko ui tvoering staat Zancl-
voorl te wachten op dinsdag 11 april
a.s. om kwart over acht in de
Hervormde kerk aan het Kerkplein.
Het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, (T.O.Z.) zal clan een
jubileumuitvoering geven ter ge-
Icgcnheid van het tienjarig bestaan
van de vereniging, welke uitvoering
moest worden uitgesteld door
moeilijkheden mot een dirigent,
door het bedanken van Piet Halscma
in juni j.l. Thans is een oplossing
gevonden doordat onze vroegere
plaalsgenoot Lourens Stuifbcrgen
zich bereid heeft verklaard, tijdelijk
de leiding van het koor op zich te
willen nemen, totdat definitief een
nieuwe dirigent is benoemd. Een
bijzonder boeiend programma, dat
geen enkele werkelijke mu-
ziekliefhcbber zal wil len missen is
voor deze jubilcumuitvoering sa-
mengesteld. Voor de pauze zullen
twee Bach Cantates worden uit-
gevocrd, n.l. de Cantate No. 39
"Brich dem Hungrigcn dein Brot"
voor solisten, koor en orgel, en de
Cantate No. 55: "Ich armer Mcnsch,
Ich Sündenknecht" voor orkest en
tenorsolo. Twee betrekkelijk weinig
uitgevoerde Cantates, die echter
bijzonder mooi zijn. Na de pauze
volgt de beroemde Nelson Mcsse van
Juseph Haydn. Haydn com-
poneerde dit werk op hoge leeft i jd, ,
n.l. in 1805, vier jaren voor zijn
dood, want hij leefde van 1732 tot
1809. Hij componeerde deze
prachtige Mis ter nagedachtenis aan
burggraaf Horatio Nelson, die als
admiraal van de Engelse vloot in
1805 een grandioze overwinning
behaalde op de Franse vloot in de
slag bij Trafalgar, waar hij
sneuvelde, doch door deze over-
winning Engelands heerschappij op
zee voorgoed vestigde. Nog altijd
wordt hij door dit feit in Engeland
als held vereerd. Hot is een bijzonder
boeiend en hoogst muzikaal werk,
ccn epos van helden-verering,
hetgeen in muziek en zang duidelijk
doorklinkt. Naast het koor treden in
dit werk als solisten op Susanne
Miron sopraan, Aafje Heynis alt,
Alex Vermeulen tenor en Wout
Oosterkamp bas. Leo van Doeselaar
aan het orgel met begeleiding van
het Randstad kamerorkest (ver-
sterkt). De gehele uitvoering wordt
geleid door Lourens Stuifbergen,
van wie we hierbij een foto tonen.
De toegangsprijs bedraagt f 7.50,
C.J.P. houders f 5.--. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan het V.V.V. kantoor
en voor zover voorradig des avonds
aan de kerk. Het belooft een
bijzonder boeiend gebeuren te
worden, waarvoor ik graag Uw
aandacht vraag. Een absoluut
hoogtepunt op muzikaal gebied,
waarop T.O.Z. zich extra heeft
voorbereid.

Waterige
Pasen
Laten we er maar geen doekjes om
windini: de achter on liggende
Paasdagen zijn ook voor Zandvoort
een mis lukk ing geworden. Er was
met dit koude en hi-rfstachlige weer
geen aardigheid aan en de enkele
goed bezette hotels en pensions met
lange vóór-reserveringen" hebben dit
niet kunnen good maken. Voor het
strand was het een sol' on in het dorp
was het oen troosteloos gezicht de
huiverige badgasten te zien rond-
scharrelen, koud, verkleumd en
armetierig. We moesten deze wa-
terige Paasdagon maar /.o spoedig
mogelijk vergeten. Het zat er
eigenl i jk ook wel dik in, Pasen zo
vroeg in hel jaar. Maar gedachtig aun
het gezegde: "optimist tot in je
kist" blijven we dat ook nu en gaan
alweer reikhalzend uitzien naar do
komende Pinkstordagon, want we
gaan uiteindelijk tuch de goedo kant
op en d'e zomer moet tóch komen, al
zou hol met Kerstmis zijn. Daarom:
"kop n|> er kan on zal nog zo heel
voel gebeuren."

C. Kuypor Sr.

PROGRESSIEVE PARTIJ ZANDVOORT
nodigt iedereen uit voor een bijeenkomst van de P.P.Z.
op vrijdag 31 maart om 20.00 uur in het gebouw de

Krocht te Zandvoort. Tijdens deze

OPENBARE BIJEENKOMST
wordt het programma 1978-1982 gepresenteerd en is er

tevens de mogelijkheid tot kandidaatsstelling.
Inlichtingen: Dick Gerritse, telefoon 02507-5441.
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Voor zoeken wij sportief ingestelde automobilisten
De VW-Golf is een auto met een sportief karakter. Z'n vitale, compacte

uiterlijk geeft de indruk van "samengebalde kracht". Z'n soepele
motoren leveren een lenig sprintvermogen op. Een uiterst

gehoorzaam stuur- en remgedrag (voorwiel-
aandrijving!) zorgen voor optimale veilig-
heid en relaxed rijgenot. Dat laatste wordt
nog verhoogd door de comfortabele "zit"
(voor 5 personen), de handzame bediening

en de perfecte vering. De VW-Golf neemt
genoegen met normale benzine en summier
onderhoud. Alle acht typen zijn uitgerust met

handige achterdeur en opklapbare achterbank.

Kom dus gauw kennismaken bij:
Bij een service-beurt

(om de 15.000 km) gaat er geen
tijd verloren. Dankzij de

snelle Diagnose weten we precies
wat er moet gebeuren. Dat scheelt

arbeidstijd, dus kosten.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!
Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, tel. 02507-4565.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORTI
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie

Rat127r3-drs 1974
fiat 127 1975
Fiat 127r 1050CL 1978
Fiat 128 1976
Audi SOLS ....'.. dec. 1974
Simca 1000LS 1976

Zaterdag en zondag geopend.

ATELEER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas:
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

.W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

leuke kinderschoenen vanaf 29,95
Herenschoenen instap en veters
Linnen damesschoenen
in diverse kleuren, vanaf.

Schoenboef lek
HAR

Diaconiehuisstraat Sa (zijstraat Haltestraat) - Zandvoort

EEN UWE KLIK
Drie uitvoeringen: de Horizon LS,

de nog luxere GL en de eindeloze Horizon
GLS.Drie uitvoeringen, één concept

een verfrissende visie op de auto, met een
revolutionaire techniek. Meer zeggen we
niet. Een proefrit zal veelzeggender zijn.

CHRYSLER SIMCA HORIZON LS,GL EN GIS.

vanaf f. 13.995,-
(incl. BTW. ai imoortear)

Kom eens kijken bij Uw Clirysler/ Simca dealer

Pakveldstraat 21 - 2042 KD Zandvoort - Tel. 02507-2345
CHRYSIER

SIMCA

2e HAftSDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

T (KINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3,

Zandvoort.
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-16.00 uur.

Auto- en
huissleutels

Wij maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICÊ

VERSTEEGE BV
Haltostf nat 18.

telefoon 02507-4499.

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes.

struikjos en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

kwekerij
De Notendop
Zandvoortselaan 183.

naast ingang
Boeckaniersnest.

WANDVERF
in enorm leuke emmertjes -̂ (ra
vooreen fleurig interieur ^\y

SCHILDERSHAL

C. J. PAAI
Hofdijkstraat 24, telefoon 2206.

FROMAGERIE
Kaas-en wijn-
specialisten

Jonge Goudse kaas
blijft voordelig. 500 gram voor

3,95
Vanaf heden ook op zondag geopend.

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
telefoon 02507-6141.

TE KOOP GEVRAAGD:

FLAT
in Zandvoort

Br. ond. nr. Z293, bur. v. d. blad.

Neem zelf plaats
en ontdek de compleetheid

die de Volvo240-serie u biedt.
In de Volvo 240-serie vindt u
standaard:

• veiligheidskooi constructie
• energie absorberende zones voor

en achter
« schokabsorberende bumpers
• stalen buizen in de portieren

• achterruitvehvarming
• vaste, open hoofdsteunen
• volledig verstelbare stoelen

• vier automatische driepunts rol-
gordels plus een heupgordel

• elektrische ruitesproeier
• waarschuwingslampjes voor o.a.

choke, handrem, remvloeistof-
niveau, oliedruk, veiligheids-
gordels, remcircuit en achterruil-
verwarrning

• triangel gescheiden remsysteem
• ciagteller
• regelbare dashboardverlichiing
• temperatuurden volimeter
• verlichte bagageruimte
• voorruit van gelaagd glas
• waarschuwings-knipperlichten
• achleruitrijlichten
• 12 maanden garantie ongeacht

hel aantal gereden kilometers

11.19.205,08 excl.BTW
en H. 22.662.-incl. BTW. af fabriek.

A V O I 8

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.

S SPA RSMARKT WEEKEND
VOORDEEL

VLEESWAREN VERS VLEES GROENTE-FRUIT KAAS ZUIVEL

150 gram SAKSICHE
LEVERWORST

150 gram
BOERENMETWQRST

'f'

SCHOUDERKARBONADE kilo . Or4Ö

RIBKARBQNADE 500 gram. . . 4f ïJü

HAASKARBONADE 5,45

500 gram WORTELTJES ...... 0,49

HOLLANDSE KOMKOMMMERS 0,98

500 gram VERSE SPINAZIE .... 0,98

10 GRAPEFRU1TS 2,98

ROOMKAAS 250 gram 2,49

JONG BEL. KAAS 500 gram.... 4,59

BELEGEN KAAS 500 gram 4,89

JONGE LEIDSE KAAS 500gram. 4,39

Liter VANILLE VLA.

Liter MAGERE YOGHURT,

Liter HALFVOLLE MELK

1,39
0,99
0,89
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Jan Lainniers magistraal
Weekenddiensten

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
dcrbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmawcg 5,
tel. 2633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenlh telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver 2499.
Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: Zr. A. Boschma,
Linnaeusstraat 7-4, tel.4277.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Borkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-243340. Week-
einde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur. Dierenarts: bij
afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Vceartscndicnst van Haarlem, tel.
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, tel. 3459
(b.g.g. 320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor icde-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem, tel. 023-326655. Advies in'
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlc-
ning, geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373, in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Lions blijven winnen
In een qua scoreverloop aant rekkel i jk
• spannend duel is Lions erin geslaagd
ook de nummer 2 op de ranglijst,
HOC, te verslaan en zo haar
ongeslagen positie aan de kop te
handhaven.

Ofschoon het kampioenschap van
Lions reeds een feit was stellen de
Zandvoorters er toch duidelijk prijs op
ook deze wedstrijd te winnen. HOC
heeft een snel team, hoofdzakelijk
bestaande uit jonge spelers, die vorig
jaar in de regionale jeugdcompetitie
hoge ogen gooide. Ofschoon Lions
snel uit de startblokken kwam (8-2)
kreeg HOC toch al gauw vat op het
spel, waarbij aanvoerder Zomer een
aantal malen goed gelanceerd werden
de stand in evenwicht wist te brengen.
De basis van Lions zag geen kans het tij
te doen keren, en coach Renc de Vries
wisselde dan ook een aantal malen om
het juiste tegenspel te vinden.
Lions moest echter in de 15e en l Ge
minuut veel terrein prijsgeven (30-29)
naar 30-39, alvorens de Zandvoortse
ploeg de toestand kon stabiliseren. De
rust ging in met een achterstand van 5
punten (39-44).

De eerste 5 minuten ging in met een
achterstand van 5 punten (39-44).
De eerste 5 minuten van de tweede
helft slaagde Lions erin op gelijke voet
te komen met HOC. Erger voor HOC
was de foutcnlast, die zwaar begon te
wegen. De - toch ervaren • coach
Robin Dirks ging tekeer op de bank
tegen de scheidsrechters alsof hij de
vuilnisbakken buiten wilde gooien en
beïnvloedde daarmee uiteraard ook
het gedrag van zijn nog jeugdige
spelers. Onbegrijpelijk, want het
leidde binnen 2 minuten tot 5 fouten
van zijn betere spelers, Bijster,
Timmerman en Van Ankum. Ofschool
HOC nog wel enige tijd in het kielzog
van Lions kon blijven brak de
weerstand van de Haarlemmers uiter-
aard in deze minuten. Lions wist zich
een voorsprong van 8 punten te
veroveren en gaf deze voorsprong niet
meer prijs (85-79). Topscorers: P.
Schön 16-8; Frans Stiphout 9-14;
Richard Vissers 5-11. Ook het eerste

ZANDVOORT - De pessimisten kregen ongelijk. Ook op een droge
baan slaagde Jan Lammers er wel degelijk in de concurrentie achter
zich te houden. En hoe. In sublieme stijl stuurde de eenentwintig
jarige Zandvoorter zijn formule 3 Ralt onbedreigt naar de eerste
zege, die er paasmaandag op het circuit van Zandvoort te behalen
viel in de strijd om het Europese kampioenschap.

Al eerder had Lammers zijn onmis-
kenbare talent getoond. Dat was twee
weken tevoren op het Belgische
Zolder. Ook daar flitse hij als eerste
over de streep. Er waren echter nog
geen punten verdelen voor de
titelstrijd. Evenals op ZOIder stuurde
Lammers in de tweede manche de
kleuren van het Racing Team Holland
over een kletsnatte baan. Gelukkig
voor Jan kwam hij in de finale van zijn
thuiswedstrijd in de gelegenheid te
demonstreren dat hij niet louter een
uitstekend „nat-weer-rijder" is. Velen,
immers twijfelden eraan of de
voormalig slipinstructeur van Rob
SJotermaker in staat zou zijn om de
concurrentie en met name de Italianen
achter zich te houden als erop slicks
(droogwecrbanden) gereden zou
worden.

Vertrouwd
Zoals venvacht voelde Jan zich op het
hem zo vertrouwde natte Zandvoortse
circuit volkomen.thuis. Reeds in het
begin van de tweede manche lag hij
een straatlengte voor en geen enkele
rijder bleek in staat het gat in die tien
ronden te dichten. Zelfs niet de
geroutineerde snelle Ier David
Kennedy. die ook nog de Zweed Slim
Borgudd voor zich zou zien finishen.
Een op papier zwaarder veld was aan
de start verschenen voor de eerste
manche met op de eerste startij Jans
landgenoot Michael Bleekemolen van
het F& S proporties-team.
Bleekemolen stond „ingepakt" tussen

. de snelste man van de training de
Italiaan Teodorico Fabi en de zijn
spiegel vullende kalt van de winnaar
van vorig jaar de Zweed Anders
Olofsson. Beide coureurs moesten in
de blonde Haarlemmer hun meerdere
erkennen. Ruim vijf seconden bedroeg
de voorsprong van Bleekemolen bij de
finist op de tweede man OloCsson.
Fabi had in deze eerste manche geen
rol van betekenis kunnen spelen.
Vertrokken van pole-position kwam
de Italiaan op een teleurstellende
zesde plaats door en in de derde ronde
moest hij nog eens twee plaatsen prijs
geven vanwege een spin in de
Tarzanbochl. Meer dan die achtste
plaats zat er niet meer in.

Finale
Twutj Nederlanders aan kop van liet
klassement, dus na twee manches. Het

beloofde een zeer spannende finale te
worden. De kaart en waren slechts
gedeeltelijk geschud, want een cjroog
weer finale .zou er wel eens heel anders

Winnaar Jan Lammers.

uit kunnen zien. Zou Lammers in staat
zijn zijn rivalen ook nu achter zich te
houden? De tienduizend too-
schouwers_hocfden er niet lang naar te
gissen. R'eeds na enkele meters

.nestelde de veel "belovende Zand-
voorter zich aan kop om de leiding
niet meer af te staan.
Gemakkelijk heeft Lammers het
echter niet gehad, want in de beginfase
bleek de Fransman Patrick Gaillard
(derde in de eerste manche) Jan de
zege geenszins cadeau te willen geven.
Aan de tweestrijd kwam een eind
nadat de Chevron zijn neus had
verloren en daardoor onderstuurd
raakte. Een spin in de Tarzanbocht
halverwege de strijd maakte een
definitief einde aan de kansen van de
Fransman. Bleekemolen nam de
tweede plaats graag over, Langzaam

kroop Bleekemolen dichterbij de
leidende Ralt van Lammers, maar de
afstand was te groot orn te over-
bruggen. Maar de t weede plaats zat
voor Bleekemolen gebeiteld en terecht
.mocht de man Maar de tweede plaats
zat voor Bleekemolen gebeiteld en
terecht mocht de man zeer zeker een
belofte voorde toekomst

Uisters tevreden was uiteraard ook Jan
Lammers. „Acht" merkte hij nuchter
op, „Vorig jaar heb ik in mijn formule
3 seizoen geleerd, datje er met rijden
alleen niet komt. Je moet veel trainen
om er achter te komen, wat er aan de
wagen veranderd moet worden. Je
moet zorgen dat je je wagen van
binnen en van buiten kent. De
combinatie goed rijden en kennis van
zaken is volgens mij de sleutel naar
succes. Als er dan een goed team
achter je staal kan dat succes niet
uitblijven." Op Zandvoort heeft Jan
Lammers bewezen die combinatie
ppvonden te hebben.

UITSLAGEN.
Formule 3-race (finale): l Lammers
(Ned.) Ralt/Toyota (gem. 167.918
km/uur. 2. Bleekemolen (Ned.)-
Chevron/Toyota, 3 Fabi (It.)-March/
Toyota, 5 Gaillard (Fr)-Chevron/
Toyota , 6 L u y e n d i j k
(Ned)Lola/Toyota, 7 Borgudd (Zw)-
Ralt/Toyota, 8 Schafer (Wdlnd)-BMW
Heidcgger, 9 Rothengater (Ned)-
Ralt/Toyota, 10 Albcrtin (It)-Ralt/
Toyota
Eerste manche: l Bleekemolen, 2
Olofsson. 3 Gaillard. Tweede manche:
l Lammers, 2 Borgudd, 3 Kennedy
(ler)-'Argo, 4 Luyendijk, 5 Rothcn-
gatter. Volkswagen Golf GTI: l
Glansdorp, 2 Maaskant, 3 Van Zuylen.
Formule Ford 2000: l De Giaxa de
Salvi (Crossló), 2 Leeuwenburgh
(Crosslc) 3 Van Dedem (Oosslé).
Tonrwagens groep 2/5 tot 1600 cc: l
Anlonides (Datsun 120A Coupé), 2
Ernst (Ford Escort 1300), 3 Kroeg-
man (Alfa Sud Ti). Boven 1600 cc: 1.
Van Oorschot (Porsche Turbo 935), 2.
Bourgoignic (Bel g)-Porsche Turbo
935), 3. De Jong (Ford Capri).
Produktiewagens tot 2500 cc: 1. R.
Frankenhout (Vauxhall Kiren/.a). 2
Ondrrstal (Alfa Romeo 2000gtv). Y.
Blom (Alfa Romeo 2000 C.TV).
Boven 25000 cc: 1. Van Olderen
(Chevrolet Camaro). 2. II.H. Ver-
meiilen (BMW 5301), 3 Vink (BWM
IJ.OCSM.

Lammers aan kop na de Tarzanbocht.

Kerkdiensten
ZANDVOORT - Hervormde Kerk
Kerkplein:
10.30uur: Ds. C. Mataheru;Bediening
H. Doop. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: Geen
Jcugdkapel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. A.N. Dekkers van Velp,
19.00 uur Ds. A. Heuzeveldt, van
Haarlem-Oost
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:
10.30 uur: Ds. T. Bijlsma, Directeur
Bijbelmuseum Amsterdam.
Rooms Katholieke kerk: Parochie-
kerk St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag l april: 19.30 uur: Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang.
Zondag 2 april: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerk. (Hoogmis).
Nieuwe Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uuren 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
maandag 3 april, 's middags 3 uur
samenkomst in huize „Pniël", Zuidcr-
straatS.
Volle Evengelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur, dienst in gebouw
Voorstraat, 100, te Katwijk.

Interessante Paasexpositie
Fotokring Zandvoort

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
GEBOREN:
Ninkc Daniëlle d.v.
M.J.A. Geerlings.

J.R. Beunk en

ONDERTROUWD:
K. Jocheins en S.L. Bonte; J.P. Moet
en J. Bol; A.G. Copsen B.J.F. Vogt.

OVERLEDEN:
Johan H. Lottgcring, 66 jr. gen. m.
C. E. Wind.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Cornelis M. van Hoeij Schilthouwer
Pompc, 84 jr,. geh. m. M. Lcupen.
(Bodaanstichting); Anna Zwart, 88 jr.,
goh. gew. m. L. Blauboer; risje
Bensink, 89 jr., geh. gew. m.
R. M. Addink („Het huis in de
duinen").

ZANDVOORT - In het Gemeen-
schapshuis is donderdagavond jl. de
22ste Paas-expositie van de fotokring
„Zandvoort" door burgemeester H.
Machielsen officieel geopend. Er was
voor deze opening veel belangstelling.
In zijn openingswoord sprak voor-
zitter D. Schallies welkomstwoorden
tot de burgemeester en het lid de heer
Louis van der "Mije, die- na een
langdurige en ernstige ziekte weer in
staat was, het gebeuren bij te wonen.
Een belevenis voor dit actieve lid, van
wie alweer verscheidene foto's waren
geëxposeerd. Voorts de heer W. van
der Moolen, die na zijn operatie weer
in zoverre was hersteld, dat hij de
opening kon meemaken. Hem werd
dank gebracht voor de goede zorgen,
die hij altijd ten opzichte van de
vereniging had betoond. De heer
Schalies uitte zijn teleurstelling, dat
men bij 'de streekexpostie van de
Haarlemse fotokring „De Muggen"
ditmaal op de zevende plaats was
geëindigd. Meestal was dit een tweede
of derde plaats, want de eerste was
altijd voor „De Muggen" die de
tentoonstelling dan ook organiseert.
Vervolgens gaf de voorzitter het
woord aan burgemeester Machielsen.
Deze herinnerde er nog eens aan hoe
belangrijk het is, dat Zandvoort een
Gemeenschapshuis bezit. Dit blijkt
weer eens opnieuw bij deze expositie.
Spreker verklaarde dat de vereniging
het met hem als burgemeester niet erg
getroffen had, omdat hij het in de
amateur-fotografie niet erg ver ge-
bracht had. Vol bewondering was de
burgemeester dal een vereniging met
ruim twintig leden zich al die jaren
wist te handhaven, daaruit spreekt
niet alleen een sterk saamhorigheids-
gevoel. maar ook een grote liefde voor
de vereniging en de amateurfotografie.
Met de wens uit te spreken, dat de
traditie van een tentoonstelling tijdens

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: Donderdag 30 maart
7.03-19.20 uur; vrijdag 31 maart:
7.54-20.30 uur; zaterdag l april:
9.09-21.46 uur; zondag 2 april:
10.29-23.23 uur: maandag 3 april:
13.07; dinsdag 4 april: 1.48-14.15
uur; woensdag Sapril: 2.44-15.04 uur;
donderdag6april: 3.29-15.48uur.

de Paasdagen nog jaren lang zou
mogen worden voortgezet, verklaarde
de burgemeester de expositie voor
geopend.
Door de aanwezigen werd hierna het
tentoongestelde bezichtigd. Honderd-
twee foto's van twaalf leden waren op
uiterst overzichtelijke wijze en op
bijzonder fraaie manier van verlichting
voorzien, bijeengebracht. Opvallend
was, dat ditmaal ruime aandacht was
besteed aan Zandvoort, zelf, dit in
verband met de viering van het
jubileum „Zandvoort 150 jaar bad-
plaats. „De kerk op het Kerkplein als
middelpunt was hierbij door het
bestuur zeer aanbevolen zodat
menige fraaie opname zowel van
interieur als de directe omgeving te
zien waren. „Kijk en zien" was
opnieuw de naam van deze bijzondere
expositie en die naar bleek alle eer te
zijn aangedaan. Want door het kijken
werd automatisch het zien van de
schoonheid van ons oude dorp ten
volle recht gedaan. In zwart/wit op
formaat 30x40 waren de fraaie
prenten, waaraan bijzonder veel zorg
was besteed, opgehangen. Ook „Oud
Zandvoort" was rijk vertegen-

woordigd, dank zij een fraaie in-
zending van het lid, de heer Davids,

waarbij frappante beelden uit de
Noordbuurt te bewonderen waren.
Bijzonder mooie natuuropnamcn en
vrije fantasie maakten het geheel tot
een levendig en artistiek op hoog
niveau staande demonstratie van het
kunnen van de leden, waarvoor de
bewondering terecht algemeen was.

Een jury bestaande uit foto-handelaar
Joh. Scholten, cineast Gerrit van Dijk
en H. Tromp, lid van een fotoclub
allen afkomstig uit Haarlem had het
werk beoordeeld en kende dé
volgende prijzen toe: eerste prijs:
mejuffrouw E.L.S. Hendriksc uit
Haarlem met 67 punten. Tweede prijs:

de heer P.B. de Vries uit Amsterdam
met 65 punten; derde prijs: de heer
RT. Frijling uit Aerdenhout met 64
punten. De expositie was geopend tot
en met tweede Paasdag en trok veel
Tjelangstelling. Met grote voldoening
kan het actieve bestuur hierop
terugzien.

C. Kuijpersr.

damesteam kon in de race om de
eerste plaats in haar klasse tegen DSS
ook de winst grijpen. De uitslag 55-4 8
doet een spannend duel vermoeden.
De Lions-dames stonden echter
voortdurend ver voor, maar moesten
toezien dat in (Ie laatste minuten de
DDS-'dames de ergste schade .wisten
Ie beperken.

Aktieve
vakanties!978

ZANDVOORT - Veel jonge
mensen willen in hun vakanlie wel
eens wat anders doen dan de
gebruikelijke „bruine buik" halen
ergens aan een Middellandse
Zee-strand. Het aantal aanbic-
dingen aan cursussen, kampen, stage-
rei/.en, e.d. is dan ook groot. Zo groot,
dat velen maar plompverloren iets
pakken uit dat nogal onoverzichtelijk
aanbod of in verwarring raken of
denken dat het wel niet voor hen zal
zijn, omdat zij niet zoveel geleerd
hebben.
Bij een (maatschappelijk) advies- en
informatiecentrum kan iedereen te-
recht, die met dingen zit, waar hij of
zij door gebrek aan informatie zelf de
oplossing niet voor kan vinden. Dat
kunnen hele „zware" problemen zijn,
maar net zo goed vragen over de
mogelijkheden in binnen- of buiten-
land om de vakantie nou eens anders
te besteden dan anders. Daarom
organiseren de MAICentra ook dit jaar
weer een informatie-week (van 28 t/m
31 maart) voor degenen die meer
willen weten over:

- Baantjes:
Meestal voor de zomermaanden,
zoals huishoudelijk werk in hotels,
in conferentie oorden, groeps-
Ididing, boerderij- of campingwerk,'
hostess, vrijwilligerswerk en voor
hen die langer naar het buitenland
willen, au-pair-werk.

- Talencursussen:
In de zomermaanden (en ook
daarbuiten natuurlijk) zijn er ver-
schillende mogelijkheden in diverse
landen, met onderdak in een gezin,
op de universiteit of elders.

- Culturele-, sportieve-, muziek- en
andere curssussen in binnen- en
buitenland.
- Kampen:

Voor jonge en oude gehandicapten,
actieve, sporteive, creatieve en
andere mensen. In groepsverband
alleen, met z'n tweeën of wat men
maar'wil.

- uitwisseling:
Ook in verschillende landen builen
de EEG zijn er mogelijkheden voor
uitwisseling.

Verder kan men informatie krijgen
over:
- Goedkope reismogelijkheden:

trein-, vlieg-, bus-, auto-, fiets-,
boot-, wandelreizen; liften op je
eigen houtje of met de liftcentrale.

- Arbeidsvoorwaarden en sociale
voorzieningen:

Wie een baantje in het buitenland
begint, kan bij het MAIC inlichtin-
gen krijgen over werk- en verblijfs-
vergunning, verzekering, paspoort,
visa, toeristenkaarten, inentingen,
ANWB Alarmcentrale etc.

- Goedkope overnachting:
In jeugdherberg, campings, jeugd-
hotels, vakantiehuisjes in binnen- en
buitenland.

Voor inlichtingen: M.A.I.C. Stations-
plein 2, Haarlem, tel. 023-310545.

Bloeddruk nieten• o*

Voetbal Zandvoort meeuwen.
Zaterdag l april 1978:
B-Junioren:
Sp. Woude2-Zandv.m. 2

Zandvoortm 1-D.C.O. l

14.00 u.
C. Junioren:

12.00 u.

Schoolvoetbaltoernooi
op 4,6 en 7 april

ZANDVOORT - Het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de Zandvoortse
basisscholen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 7
april op de velden van Zandvoortmceuwen aan de Van Lcnnepweg. De elftallen
van de zeven Zandvoortse scholen spelen een halve competitie die op de drie
speeldata tussen 16.15 en 18.00 uur wordt afgewerkt.

Het programma ziet er als volgt uit:
dinsdag 4 april: Oranje Nassau, Maria,
Plcsman, v. Houven Goedhart, Nico-
laas, Hannie Schaft. Oranje Nassau,
Beatrix, Maria. Plesman, v. Heuven
Goedhart, Nicolaas, Hannie Schaften
Beatrix.

Jondcrdug 6 april: Oranje Nassau,
Hannie Schaft, Maria, v, Heuven

Goedhart, Nicolaas, Buatrix, Plesman,
Beatrix, v. Heuven Goedhart, Hannie
Schaft, Maria, Nieolaas, Plesman,
Oranje Nassau.
Vrijdag 7 april: Plesman. Nieolaas.
Oranje Nassau, v. Heuven Goedhart,
Maria, Hannie Schaft, Oranje Nassau,
Nicolaas, Plesman, Hannie Schaft.
Maria. Beatrix, Beatrix, v. Heuven
Goedhart.

T.Y.B.B. 4-Zandvoortm. 3 14.00 u.
Halfwcgl-Zandv.m. 411.15u. A-Pupil l
Zandv.m. 1-Terrasv. l 11.00 u.
Zandv.m. 3-GeelWil4 11.00 u.
H.B.C. 4-Zandvoorm. 4 10.00 u.
Zandvoortm. 6.R.C.H. 7 10.00 u.

B Pupillen.
Zandvoortm. 2-Dc rug l 11.00 u.
Zandv.m.3-Geel Wit 4 10.00 u.

C Pupillen:
Corja 1-Zandvoortm. l lO.OOu.
R.C.H. 1-Zandv.m. l 11.15 u.
Sp. volgels 1-Zandv.m. 3 ll.Oou.

Zondag 2 apil 1978:
W.S.V.'30-Zandv.ml4.30u.
K.I.C. 2-Zandvoortm. 2 10.00 u.
Zandvoorm. 3-Rcnova 2 12.00 u.
\vatorloo4-Zandv.4 9.30u.
zandvoortm. 5-H.F.C. 5 12.00u.
IS1 daal 6-Zandvoortm. 6 9.45u.
Zandvoortm. 7-T.Y.B.B. 7 12.00u.
Zandv.m. 9 D.E.M. 10 12.00 u.
Zandv.m. 10-Terrasv. 10 12.00 u.
Zandv.m. 11-D.S.S. 14 14.30u.

A-Junioren:
Terrasv. 1-Zandv.m. l 11.30 u.

T.Z.B.
zaterdag \ april.
b.Jun.
Halfw.l.T.Z.Bl 14.30 u.

ZANDVOORT - In de nederlandse
Hartweek die van 3 t/m 9 april wordt
gehouden ligt het accent van het
thema van dit jaar op de verhoogde
bloeddruk. Hel ziet er naar uit dat de
intensieve voorlichtingsaktivi teilen
van de Nederlandse Hartslichting
.Tuchten gaan afwerpen.

m meer bescherming te verkrijgen
van een op de vijf landgenoten, die
veelal ongeweten hoge bloeddruk
heeft, voert de Hartstichting haar
voorlichtingsaklie in de aanloop naar
en lijdens de Nederlandse Harlweek
1978. Dan wordt er ook weer
gekollektecrd in Zandvoort. Orn aan
de winnende hand te blijven in de
slrijd legen de hart-en vaatzieklen zijn
tenminste evenveel kollektantcn

Poppenvoorstellingen
ZANDVOORT • Op zaterdagmiddag l
april a.s. zijn er twee poppenvoor-
slellingen in hel Cultureel Centrum
Zandvoort aan het Gasthuispluin %.
Hel poppenlhealcr "DE SPOT-
VOGEL" uil Sanlpoort speelt "Het
betoverde woud". De Spotvogel staat
onder l e i d i n g v a n Max Verstappen, die
het spel /elf schreef.

De eerste voorstelling begint om 1.30
uur en de tweede om 4 uur. De entree
bedraagl f 3,--. Voorbespreken is
mogelijk vanaf vrijdagmiddag 31
maart tussen 2 en 5 uur en
zaterdagmorgen vanaf 11 uur . Door de
fraaie poppen en originele dckors zeer
aanbevolen!

nodig als verleden jaar; maar liever nog
vindt het plaatselijk comité meer
vrijwillig(st)ers op zijn pad. Kandi-
daat-kollektanten kunnen zich mei-
den bij: Mevrouw A.H. den Duyn-
Huisma, Wcsterparkstraat 31, Zaiid-
voort, tel.: 02507-3432.

Zeeschuimers
wonnen

C.Jun.
E.D.O.4-T.Z.B.2

TZ B 1-D C O •>
Zondag 2 april.
V.V.H. I-T. Z. B. I.
T.Z.B. 2-Heemst. 2
V.V.n. 2- T.Z.B. 4
A.Jun.
R.C.H. 1-T.Z.B. 1

10.00 u.
B. Pu p.

11 00 u

14. 30 u.
12.00 u.
12.00 u.

09.4 5 u.

ZANDVOORT - Ook nu is erweer
succes voor De Zeeschuimers te
melden. Div.e keer vertrok i-en Srol'P
B. zwemmers vanaf zwembad „De
Duinpan" nm in het Sportfondsenbad
tv Schalkwijk een 4-kamp te zwem-
men, waaraan tevens werd deel-
genomen door H.P.C.-Hecmstedi',
Z.P.C.H.-Hoofddorp en H.Z.V. uit
Hillegom. Dat de Zeeschuimers de
toekomst van de wcdstrijdploeg met
oen gerust hart tegemoet kunnen zien,
moge bl i jken uit onderstaande uitsla-
Cen. De jongens ('n meisjes van de B.
selectie hebben het lierl goed gedaan
i-n wisten nu-t 5 KKRSTE- 1TWEEDE
i'ii 3 DKKDK prijzen naar huis te
komen. Jammer dat wegens ziekte van
vorsrhillendf kinderen niet aan alle
onderdelen deelgenomen kon worden;
de Zeeschuimers waien dan zeker Ie
of 2e geworden. Nu moesten zij wat de
punten betreft genoeg nemen met een
4c plaats. Ki-ker is, dat onder deze
jongens en meisjes toekomstige leden
van (Ie wrdstrijdploi'? /itten en heel
goedeook! ! !

De uilslagen zijn:
25 in. rugslaR meisjes o. 8 jaar Laura
Hemlrikse 3e in 30.3; Diana Hesscis 7e
"•10.7.
25 in. vrije snlg m.o. 10 jaar Andrea
v.d. Wrele 3e " 21.9; Coby Hrssels 7t-
"29.8.
fillm. schoolsag m.o. 12 j;iur Yvonne
Slrnohiich * Ie " 51.5; Karen Dietncer
57.6.
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HOTEL BOUWES
IDAGELIJKS DINER-DANSANT

f1 op niaandatj) mi,'t oen fijn orkobt Komple«l
J3-giïngt>n monu reeds varujf / 25, Clkt: /onclng

jccomnioddttf voor congressen, toosten en

ja Want] (*on kjns in het .j.intjiprvenrit; Cflsmo Zant J voor t
|lnnspoort of njhcwijs nu1! VL'fijt-Mun}.

In Bouwcs Palace kunt u m hol
Panorama RusUiur.ini op 70 ni hooc]t«
voottfiJitt_'lijk Ltun t.'n tctji lijk t;i.'Mii;U'n
van üon magnifiek tiitjit-h» Ook iciu.'hil
voof recepiit's c cl 2 t>n 3 l-.mier
appdMcmunujn huschikb.uir niet bpu
ciale wintert,moven
In do grote teeM/aal m western slyle
(naast tlo Bowling) h*;bt u een bi]
voofbiidl (jüiilddtjde ptTboncelb of
vorenigimj:„ivund

BOUWES ZANDVOORT, telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend
.tarieven.

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJËSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
E/esJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gfealêfc Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

BIST R O
'LA BERGERIE'

Menu af 35,-
Mousse de poisson

koude \ismouss

Consommé Henri IV
heldere groentebouillon

Noisettes de porc aux
champignons

gesalueerde \ arkcnsbicI'Mukjcs
mei champignons.

gemengde sla, groente, rijsi en aardappclijes.

Parfait de la Maison
U kunt hij ons nuiiiiirhjk «ok a la canc dineren.

Dagelijks geopend lanal 17. .10 uur.
Kerkplein Ifi. filocinendaal. lel. 02.1-2577.16.

Veiligheid in pijlvorm. Sublieme
wegliggmg door voorv.ielaandnjvmg en
meesturende achter,». (Complete uit-
rusting rnet veel komfort
Sterke kooikonstruktie onder
deaerodynamische
gelijnde carrosserie.

Ook lever- ;;

baar met Automa-'^
tische transmis- «;•
sieenalsStationrar

Renault 12 TL

Renault 12.

=1*1
Renault 12 TS 1289 cc. 60 DIN pk.

150 km/u
Gratis haal bij

ons '*kleurrijke
Rcnjultbock

- booi dcvol
informatie

over autorijden
en alle

,cnjultmodcllen.

Oranjestraat 2-12, Zandvoort, Tel. 02507-2323/2424
(b.g.g. 3360) Off. Renault Dealer

ODEN
landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

'de ridder & scn Jus tav
Makelaars en loxalcurs onroerende goederen,

i. Adrloon Pouwlaan 27-29 Ie Heemstede. Tel.: 023-268550'

is de uitgeefster van o.m. Aalsmeerder Courant, Streek-
blad de Ronde Vener en de Uithoornse Courant.

Voor onze redaktie in Aalsmeer zoeken wij op korte termijn een

Journaliste)
Zijn/haar werkzaamheden zullen bestaan uit verslaggevers- en
redaktiewerkzaamheden, opmaak van de krant e.d.
De juiste kandidala)t(e) heeft een middelbare schoolopleiding op
min. Havo-niveau, heeft een vlotte pen, een goede beheersing
van de Nederlandse taal en kent do omcjevinq
Ervaring is een vereiste.
Leeftijd: 23 - 27 (aar
Salariëring volgens NNP CAO

Inlichtingen en sollicitaties: dr hcci H
Dorpsstraat 8, Aalsmeer

tol 02977 28411

X-,

De nieuwste tuinmeubelen uit Engeland,
Italië, Duitsland, Frankrijk en Amerika!

Voor u. Een unieke selectie van vele merken
o.a. Triconfort, Herlag, Darolet, Kettler, Ele-
fant, Kurz, eiken- en teakhouten tuinsets,

exclusieve draion kussens en bijpassende
parasols. Niets ontbreekt, dus wandel eens

binnen en richt uw openluchtkamer in!

U bent van harte welkom op onze doorlopende tuinmeubel-
show in het hartje van Aalsmeer! (Ook vrijdagavond open)

HOBBYMARKT J. J. VAN DER ZWAARD
Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer - Telefoon 02977-24329

voor verkoop
en service
naari

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

Randstad Publicaties bv

DE G BOOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN

t
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WAS AUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorriikosten f 7.50.

Gen. Cronjôstraat 62,
hoek Kloosterstraat. -

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN •
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraai 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

. • •
51D10I*1T1 tt̂ i'<~^y** * y ."•'

Heren en luniormortc
HootOMr.ial 178 Hillt'qom
tel 02520 15119 üonrici

öaq fcoopovonri

WANDWEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
w accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)
2o PAASDAG GEOPEND

Op het centraal-magazijn van

HAZENBERG-HERENMODE
waar de bevoorrading van 12 modezaken

wordt verzorgd is plaats voor een

ASSISTENT-
MAGAZIJNBEHEERDER

Vereisten:
• leef tijd 22-25 jaar
• in bezit van rijbewijs B-E.

Zij, die interesse voor deze funktie hebben,
kunnen persoonlijk solliciteren bij het

Hoofdkantoor van

HAZENBERG-HERENMODE
Konnetlaantje 16 - Rijsenhout

(Liefst na telef. afspraak onder n r.
02977-23711)

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m3 of per zak leverbaar.

Ook thuisbezorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 17 00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522

ffKjSflBKJ*Bt£|jjj

i/TJ&jB

Een auto van grote klasse

H. P. Kooijman
B rederodestraat 6-10, Zandvoort
Telefoon 02507-3242.

Volvo-dealer

Sleutelservice
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Tel. 023-28 04 90
Binnenweg 73
HEEMSTEDE
Autosleutels

volgens codenummer

* plant een boom
, geef een boom

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Set pööCUiUIJï
Alléén

Schngchelstraot 27.
Haarlem,

telefoon 023-327019.

alle soorten bomen

boomkwekerij

herenweg 1O3"'heemste.de'hollandl^tel. 023-2SG4G5
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 's Zaterdags tot 15.00 uur
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Instructeur Theo Lagerweij:
Ik wilde altijd maar één ding:

ZANDVOORT - Vanaf zijn prilste jeugd was er voor het
jongetje Theo Lagerweij maar één hobby. Die,hobby was:
"vliegtuigen". Hij plakte zijn kamertje vol met bommenwer-
pers, Fokkers, Spitfires, Messerschmidts, bekladde zijn school-
schriften met tekeningen van vliegtuigen en bezat één grote
wens: "straaljagerpiloot worden". Hij blokte voor zijn eind-
examen HBS-B, en toen hij dat gehaald had, lag er nog één
weg vóór hem.Via de militaire dienst, eventjes keuren, en dan
naar de opleiding. Maar dat "eventjes keuren" bleek het
struikelblok te zijn. Hij werd afgekeurd voor straaljagcrpiloof. Door de bomen
nu nóg, dertig jaar later, en inmiddels al vijfentwintig jaar
/weefvlieger, klinkt de teleurstelling door in zijn stem.

vast. Ook het opzetten van de
nokspicren van de leerling isccn teken
dat hij nerveus is", aldus instructeur
Lagerwoij, die verder vertelt dat

ongelukken meestal te wijten zijn aan
de vlieger zelf. Het aanvliegen om te
landen gaal nu eenmaal volgens een
vaste procedure. Wordt die te laat
ingezet dan is men al te laag om veilig
te kunnen landen".

„Ja, en wat doe je dan? Dan
maak je eerst je militaire dienst
af. In mijn geval werd ik na een
opleiding in Den Haag vliegtuig-
telegrafist op Deelen. In mijn
vrije tid studeerde ik werktuig-
bouw, want ik moest toch wat
wanneer ik uit „dienst" zou
komen? Dat lukte. Ik stapte op
15 oktober 1951 weer in de
burgerkleren en zocht een
baantje. Bij Figee in Haarlem.
Het was in 1953 dat ik hoorde
over de zweefvliegclub hier op
Langeveld. Ik zag een kist, en ik
was verkocht", dat zegt Theo
Lagerweij, nu vijfentwintig jaar
later.

Hij leerde zweefvliegen in een E.S.G.
een toestel zonder instrumenten. „Het
leek meeropcengerichte'val",zegthij
er nu van, maar h i j is er toch wel trots
op dat ditzelfde toestel in het
Aviodome" op Schiphol staat op de
permanente tentoonstelling. „Wan-
neer ik daar eens kom, dan doet mij
dat wat".

Elke zondag

Sndsdien was hij iedere zondag bijde
Kennemer Zweefvlieg Club te vinden.
Hij fietste vanuit Haarlem, Later toen
hij in Zandvoort woonde fietste hij via
de grote weg, omdat de kustweg nog
steeds niet open was.

„Toen de kinderen klein waren
Lagerweij was inmiddels gehuwd,
gingen mijn vrouw en de kinderen
mee. Het was voor hen een dagje naar
de duinen. Het was ook wel
blauwbekken voor haar soms, als het
'koud weer was, wat dat betreft is mijn
\TOUW erg sportief geweest. Later

Instructeur Tiieo Lagerweij.

werden de kinderen groter en kregen
zo hun eigen hobbies dus bleef mijn
vrouw ook thuis".

Zestien jaar geleden is Lagerweij
begonnen met de instructie, en in de*
loop van die tijd heeft hij zeker zo'n
300-345 leerlingen opgeleid tot
zweefvlieger. Merendeels mannen,
maar er zijn ook vrouwelijke leer-
lingen opgeleid.

„In mijn ogen is iedere leerling een
potientièle moordenaar van zijn
instructeur. Daarom kan je aandacht
geen moment~\Terslappen, je moet de
leerling constant in de galen houden.

Ik persoonlijk vind het ook boeiend
om de leerling te bestuderen. Dit is
eenvoudig voor een zweefvliegin-
slructeur, omdat zijn plaats achter de
leerling is. In het begin houdt hij de
stuurknoppel veel te krampachtig

„Ongelukken komen gelukkig niet
veel voor, maar ze gebeuren. Je ziet
dan een toestel aankomen dat al te
laag is v or een goede landing. Het

Snelheid
is voor
ons leven!

verdwijnt achter de bomen en
iedereen op het veld wordt stil, en dan
kun je duidelijk de klap horen. De hele
meute komt overeind, wij springen
over prikkeldraad en sloten, om er bij
te komen. :

Hel gekke is dat iedereen langzamer
begint te lopen naarmate wij dichter-
bij de plaats van het onheil komen.
Nou, 'dan zie je het resultaat: een
kapot toestel, maar de vlieger in de
meeste gevallen ongedeerd. De vleu-
gels hebben 't meestal moeten
ontgelden. Deze zijn van hout, dus dan
is er weergenoeg werk aan de winkel",
aldus Lagerweij die verder vertelt over
een knaap die dwars door de bomen
vloog. Zó zelfs dat het profiel van het
vliegtuig duidelijk zichtbaar was door
dp afgerukte takken en bladeren. De
vlieger zat nog in de riemen, alhoewel
de neus van het toestel was
afgebroken. Op weg naar het vliegveld
stapte hij over prikkeldraad en haalde
zijn been open, dat was de enige
verwonding. Er gebeuren in de
zweefvliegwereld natuurlijk ook
ernstige ongelukken, er zijn wel eens
mensen de grond ingedoken die
maandenlang in het gips moesten.
Lagerweij: verzekerd „dat was te

• ;\ ' -' ' V- tl)
^fe;.\"-;>:'fc-.l; ' .,

De leerlingen van iMgcrweij wachten op hen.

wijten aan overmoediglieid, en, te
weinig ervaring".
„Snelheid bij zweefvliegen is leven",
dat staat voor deze instructeur als een
paal boven water. Bij een ervaren
vlieger is het hoogte houden geen
probleem, maar bij een onervaren
vlieger wel.

Criteria

Behalve het geven van vlieginstructie,
behoort het ook tot de taak van de
instructeur een beoordeling van de
leerling te geven over zijn concentra-
tievcrmogen, vlicggevoel, teamgeest
en coördinatie. Dit wordt door-
gestuurd naar de Rijksluchtvaart-
dienst. Dat is bijzonder belangrijk
voor bijvoorbeeld scholieren die
verder willen in de luchtvaart.

Teamgeest is een karaktereigenschap
waar i -n zweefvlieger niet buiten kan.

Het gebeurt vaak dat men in een
weekend maar een paar maal vliegt. De
rest van de tijd wordt gebruikt aan
hulp voor anderen. Het vliegtuig
wordt door middel van een lier op
hoogte gebracht en teruggebracht op
z'n plaats na de landing door helpers.
Vele uren, bij goed weer, worden
besteed aan het vliegen van donateurs.
Zeer belangrijk voor de clubkas. Het
een vloeit voort uit het andere, want
met een goedgevulde kas kan men
misschien extra vliegtuig kopen.

Aktiviteiten
Ue Kennemer Zweefvlieg Club bezit
momenteel zes zweefvliegtuigen. Een
Grünaubaby, die momenteel op-
geknapt wordt inde werkruimte naast
de hangar. Bij de laatste november-
slorm moest deze kist het ontgelden
en de heiewinter is er aangedokterd
om hem weer in goede staat te krijgen.
Verder twee Ka8 toestellen, een Ka6E
en een Rhöhnlerche en een Sie-3.
In april wordt een speciaal kamp
gehouden van vier dagen voor nieuwe
leden. Er wordt dan een lesvliegtuig
geleend bij een bevriende club, zodat

men dan over twee lestoeslellen
beschikt. Dit geefl de nieuwe leden
een kans om in een paar dagen veel
kennis op te doen. Men mag leren
zweefvliegen als men 14-15 jaar oud is.
Wel is een speciale medische keuring
vereist die bij een gewoon sportkeu-
ringscentrum kan worden aan-
gevraagd. Iii de praktijk blijkt, dat de
meeste leerlingen zitten in de groep
rond de twintig jaar. Er zijn ook wel
ouderen die zich opgeven.
Opde vraag of het nu een ,,dure"sport
is luidt het antwoord: „Och duur,
autorijden zoals dat door de jongelui
tegenwoordig wordt gedaan is ook
duur. Men moet rekenen op ongeveer
zo'n vijfhonderd gulden per jaar dat is
dan inclusief een startabonnement.
Uiteraard zijn er ook bijkomende
kosten. Veel leerlingen vallen ook na
één seizoen af, het isdan duideli jkdat
zij niet over de juiste mentaliteit
beschikken.
Zweefvliegen betekent nu eenmaal:
hard werken en weinig ontspanning.
Omdat vijfentwintig jaar zweef-
vlieger en zestien jaar instructeur

•toch een behoorlijke periode is,

heeft het bestuur van de
Kennemer Zweefvlieg Club het.
plan om l april rlit jaar tot een
feestdag te maken. Duidelijk
staat op het mededelingenbord
in het clubhuis „Geen één
aprilmop! l April receptie en
reünie van oudleeringen voor
Theo Lagerweij".
Hoewel Theo Lagerweij momen-
teel gedelegeerd instructeur is,
dat wil zeggen: hij draagt de
verantwoordelijkheid voor alle
instructie vliegt hij zelf niet
zoveel. Dit houdt verband met
zijn studie wiskunde M.O. waar
hij in september 1977 mee
begonnen is, toch kan men hem
vrijwel iedere weekeinde op
„Langeveld" het vliegveld in De
Zilk, aantreffen.

SCHUREN?
maar dan ma aan •chuurmachlne.

Vale modellen voorradig bij
IJZERHANDEL

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Restaurant Patisserie

la reine
Kerkstraat 15, Zandvoort,

telefoon 02507-2253
vraagt voor direkt

flinke vrouwelijke hulp
voor 3 ochtenden per week

en een

afwashulp
voor 3 middagen of 3 avonden per week

| Geen scholieren-Hoog loon!

Wat niemand zoakt, wordt zelden gevonden.
Postalozzi (1746-1827)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

wordt altijd gevonden, wanneer men e»n
betrouwbaar uurwerk zoekt. En men hoeft niet

eens te zoeken, want Waaning Is een* begrip op het
gebied van horloges, klokken en wekkers.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Administraties
In viien van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

tpooooooi

Woonhuis
te koop gevr. in

Zandvoort, behalve
Noord.

Br. onder nr. Z 1925

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

HertestrsatS, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

LUCKY MEAT SLAGERIJEN
vraagt voor haar 'filiaal in de Dagmarkt,
Stationsweg 9, Zandvoort

Nette verkoopsters
zaterdags vrij.

Part-time verkoopsters
voor de zaterdag.'

Slagersleerling of
halfwas
Voor goede krachten bieden wij een
uitstekend salaaris.
Bovendien heeft u bij ons vrije bedrijfs-
kleding en 20% korting op uw vleesaan-
kopen voor privé gebruik.

Heeft u interesse om te werken in een
prettig teamverband, belt u ons dan even
voor het maken van een afspraak tijdens
kantooruren 071-893704. Na 20.30 uur:
071-894466. .

TE HUUR

WINKELRUIMTE
plm. 75 m2, in centrum Zandvoort.

Voor vele doeleinden geschikt.

Nadere informatie:
Postbus 75 - Zandvoort.

Wij leveren en plaatsen

isolerende
beglazing
nu nog met

22% overheids-
subsidie
Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen

Keur en Zoon
Verf - Glas - Schilderwerken
Winkelverkoop Paradijsweg 2,
Zandvoort, tel. 02507-5602, na 18.00 uur l
02507-6089.

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffon
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamorbreed-tapijton
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT27 - 29, tel. 2596, Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

JtoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC:

Administratief werk klinkt saai, maar zulk
werk op een advertentie-afdeling is zeer
levendig en afwisselend. Als je leuke
collega's hebt is het dubbel plezierig werken.
Bij alle plezier moet er wel hard gewerkt
worden. Dat doen we ook samen. Als je
nauwkeurig bent en ook nog behoorlijke
brieven kunt typen, correct per telefoon
optreedt en hulpvaardig bent dan vind je bij
ons een leuke job.
Wij zoeken nu een

medewerk(st)er
die zich inzet en na een inwerkperiode
zelfstandig kan optreden en evenals de
anderen vele jaren bij ons werken wil.
Over ons bedrijf willen we je graag veel
vertellen na een oproep als we een brief
van je hebben ontvangen.

BUREAU VAN VLIET-,
Burg. van Fenemaplein 15-19,
telefoon 02507-4745*, toestel 22,
Zandvoort.

Gevraagd voorspoedig

FLINKE KAMERHULP
van 9.00 tot ca. 12.00 uur

Tevens een

AFWASHULP
seizoen.

Hotel Faber Jr.
Poststraat 9, tel. 02507-3588.

Kom bij ons gezellig
winkelen in de natuurl

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mey)
Haltestroa! 65. Zandvoort,
telefoon 2060.

P.S. Niot alloen winkelen
maar ook gezellige prijzen!

Kandidaten
D566 en CDA
ZANDVOORT • Nadat do meeste
partijen dat al eerder hadtien gedaan,
hebben nu ook de Democraten '66 en
het Christen DemoratUch Appel hun
groslijst voor de komende raadsver-
kie/.ingen bekend gemaakt.
D'66 deed dat in een bijeenkomst in
het Gemet'schiipshuis, waar tevens het
partijprogramma aan het geinteres-
spcrde deel van het kiezersvolk werd
aangeboden. De l i js t van D'6R ziet er
als volgt u i t : I.T. van Erp, mevr. Th.
Robbers, 3. R. Williger:,, 4. J. Belic'n,
5. F. Boeré, 6. mevr. X'. Vrcugdenhil.
Het CDA hept't x.ijn kandidaten alleen
nog maar via een rondschrijven
bekendgemaakt. Du lijst bevat de
volgende namen: 1. R.A. van As, 2.
K.C. v.d. Mi je, 3. H. de Pater, 4. drs. G.
tor Veer, 5. J.A. Brugman. 6. P.
Ingwersen, 7. J.F.S. Berkhout, 8.
mevr. M. v.d. Meulen-Heyink, 9. H.H.
Paap, 10. D. Bos, 11. J.W. v.d. Werff .
12. Jac. Hoekoma, 13. P..J. Aldors. 14.
J.R. Berkenbosch, 15. Y. Brune.

Ploegstoffen

„Wim Hildering"
speelt op 7 en 8 april a.s. in „De Krocht"

aanvang 20.15 uur

de komische thriller
„BEMOEIAL"

Regie: Alie Bol
Kaartverkoop: PARFUMERIE HILDERING
d f 5,- Kerkstraat 23, tel. 2107 en aan de

zaal.

Café
De Hsbtót
Zondagmiddag

15.30 uur
Solist Jitze van

Kalsbeek - accordeon

Schildersbedrijf
ir

ii
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Vooral uw
binnen-en buiten
schilderwerken

en wandafwerkingen.

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek BoeHek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Installatie
GROENE

3^<^J»H» ÎBW*̂ FPM«MI

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT
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Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcclein enz. voor elke

golegonhüid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164

nf3?13. Privé na G uur 6658

HOMOEN-

voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v. Ostadestr. 26

(bij de Koninginne-
weg), tel 5626.

Honden kunnen evt.
gehaald en gebracht
worden tegon kleine

vergoeding.

Schuitengat flat 7,
telefoon 3212

Aula • Brand - Leven
Alle verzekeringen

Uw adres voor

LEKKAGE
aan pannedak.

Voor muur-, schoor-
steen-, metsel-, stuc-
werk en onderhouds-

werk:

Tel. 023-317429.

Jongeman zoekt

i.v.m. mil. dienst.
Alleen de weekenden

aanwezig.
Tel. 4801.

BUI" • /f*a iMim Club
met mini-prijsjes

Arante vrijetijds-
schoentjes, van 0-
16 jaar 12,95

Kerkstraat 19,
parterre, Zandvoort,

tel. 02507-6808.

Voor2-kamerflatje
gevraagd een

flinke zelfst.

voor 1 ochtend per
week bij ouder echt

paar. Goed loon.
Tel. 02507-4291.

Werkstudente
gevraagd voor
huishoudelijke

werkzaamheden.
LUNCHROOM

BERKHOUT
Kerkstraat 77, Zandvoort,

telefoon 02507-3273

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEI\LBpS

Bildordijkstr. 5, tel. 3796.

Werkster
gevraagd

3 ochtenden p. week
Lunchroom

BERKHOUT
Kerkstraat 17, Zandvoort,

telefoon 02507-3273.

Schatgraven...
met metaaldetectors

naar verborgen en
verloren munten, enz.
Lucratieve vrijetijds-

bosteding. Gratis
beschrijving.

Postbus 573, Voorburg,
telefoon 070-867240.

TE KOOP:
Weinig bereden

Telefoon 5524

HIBACHI
BARBECUES

ZE ZIJN ER WEER!

Husqvarna METALEN

LIGSTOELdubbele
maat

±25 x 45 cm
Oe handige

barbecue die ook
op uw balkon past

MODEL„RGEN"
lekker licht in de
hand en gemakkelijk
te bedienen

Ook wel vliegtuigstoel genoemd
vanwege zijn enorme zitgemak.
Opklapbaar frame met af te
nemen armleuningen

ook verkrijgbaar als

HIBACHI
op wielen

die rijdt u dus zo
de tuin in of waar
u hem hebben wilt

bf j ons:

HOUTSKOOL-BRIKETTEN
die gloeien zo fijn en
spetteren niet
baaltje2 KILO

LETOPDEPRIJS: VERGELUK: VERGELUK:

HUISVUILBOTERHAM

biologisch inweek -
en voorwasmiddel
(ook voor do automaat)
KOFFER 2000 gr

pakje 250 g ra m

GËÉN/JS^MAAR

ELKE DAG: ELKE DAG:
(föctuöaô (Statie

ROOMZACHTE

VERNIEUW ZE NU!FRIÏES

maat26x13/8
geheel compleet

VERGELUK

die moet u geproefd
hebben: zuiver fruit
en suiker

ELKE DAG:

^MMMM
IGLOÏ fl ROODMERK

sinas- of frambozen-
smaak, in die handige

wegwerpfles, dus
geen statiegeld meer!

ekker om te bakken
of op de boterham
BLIK 200 GRAM

extra p t t g
vacuüm verpakt
snelfiltermaling

supermarkt !
m doos yy stuks

van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven
±200
PARKEER-
PLAATSEN

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORPiTuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthol)
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Bedrijfsleven tégen - de raad verdeeld

Niet iedereen gelukkig met
voorgestelde logeerbelastin.

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijbli/vfind advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

ZANDVOORT - De gemeentelijke stencilmachine heeft de vorige
week een aantal uitgebreide stukken geproduceerd over de
toeristenbelasting. Er liggen een conceptraadsvoorstel en twee
bijbehorende concept-verordeningen, waarover het college haar
standpunt nog moet bepalen. Ze vormen resultaten van één
onderzoek, dat een raadscommissie ad hoc in 1976 had uitgevoerd
nadat de raad een voorstel om alléén de verblijfstoeristen te belasten
had afgewezen. De commissie had onder meer tot taak te
onderzoeken op welke manier ook de grote groep van dagrecreanten
in de belasting betrokken kon worden. De afgelopen dagen zijn de
gepubliceerde stukken uitvoerig besproken; zowel in een druk
bezochte meeting van het bedrijfsleven als in een gecombineerde
zitting yan de raadscommissies voor algemene zaken en financiën.

commissie-vergadering overigens ook
niet in gesloten formatie achter de
concepten te staan. De aangedragen
oplossingen voor casino e n ' c i r c u i t
vonden vrijwel geen tegenstand, maar
de logecrbclasting bleek niet /onder
meer aanvaardbaar. Uit de sprcek-
buizcn van PvdA, C.D.A. en
P.S.P.-P.P.R. kwamen positieve gelui-
den over de twee kwartjes extra ten
laste van de overnachters, maar de
V.V.D. verklaarde zich tegen. Men
wilde tenminste het advies weten van
Rijksconsulent Midden- en Kleinbe-

. i j f en de Kamer van Koophandel.
Verder voerde men vr i jwel dezelfde
motieven aan, tegen hel. op handen
zi jnde raadsvoorstel, als tl e midden-
stand.

Inspraak Nu onthield x.ich van
een definitieve mening. Al met a l .
lijkt het er op, dat er nog heel
wal volzinnen zullen worden
gesproken en geschreven voor de
eerste halve gulden over do balie
gaat.

Duivenvoorde:

'Vandaag

vijftig cent

morgen

een gulden9

Tijdens het ambtelijk beraad was
al gebleken, dat een aantal
vormen van toeristenbelasting
niet haalbaar was zoals de
invoering van een toeristenkaart
en een belasting' ojj alcöHöïïscE^
dranken, op strandstoelen en op
parkeerplaatsen. Waar men wel
brood in ziet is een vervanging
van de per l januari 1979
vervallende vermakelijkheidsbe-
lasting door een toeristenbelas-
ting, dan wel een vermakelijk-
heidsretributie. Daarbij denkt
men dan vooral aan het circuit en
het casino, die tot nu toe goed
waren voor respectievelijk ruim
een half miljoen en ruim drie ton
aan vermakelijkheidsbelasting.

De heffing van een loeristenbelasting
in het casino zal weinig tegenstand
ontmoeten, aangezien de directie er
geen bezwaar tegen blijkt te hebben,
dat bezoekers een gulden belasting
gaan betalen in plaats van de f 0,84 die
nu als vermakelijkhcidsloeslag wordt
berekend. Met de CENAV is de
gemeente in principe al ovcreengeko-
men, dat de bestaande privaatrechte-
lijke overeenkomst zodanig zou
kunnen worden gewijzigd, dal de
baten uit het circuit lenminste op
hetzelfde peil zouden blijven.

Ruim vier ton
Inmiddels »vas het voorstel om de
verblijfsrecreanten te belasten over-
eind gebleven en is nu als concept-
voorstel gespecificeerd en ter tafel
gekomen. Verblijfstoeristen /.uilen
met ingang van 1979 - men denkt aan
de periode tussen l april en l oktober
vijft ig cent per nacht aan logecrbclas-
ting moeten opbrengen. Voor tenten,
tenthuisjes, caravans en gemeubileer-
de woningen zijn weer aparte tarieven
geconstrueerd. Het geschatte aantal
van ruim 800.000 overnachtingen zou
aldus f 417.325,- in het gemeentelijk
laatje brengen. Zowel de logiesver-
strckkendc bedrijven als hel casino en
het circuit mogen de aan de gemeente
af te dragen heffingen verhalen op hun
gasten.

Een ongekend druk bezochte vergade-
ring van het Zandvoortse bedrijfsleven
heeft zich maandagavond duidelijk
negatief opgesteld tegenover mei
name de logeerbclasting. Bij monde
van federatie-voorzitter Duivenvoorde
werd het voorstel als „verre van
sympathiek" en „kwalijk" gekwalifi-
seerd. „De consequenties zijn niet te
overzien, het hek is van de dam. Nu
vijftig cenl, straks een gulden of nog
meer". Bovendien zou bij invoering
weinig van het geschatte saldo
overblijven, omdat er veel controleurs
nodig zullen zijn. Ook zouden veel
kamerverhuurdcrs daar nu van afzien.
„De VVV kan dan wel gaan sluiten",
aldus Leo Duivenvoorde. De rumoe-
rige zaal was het daarmee eens en
verklaarde zich unaniem „legen" het
duurder maken van het overnachten in
Zandvoorl. De middenslanders gaan
de raadsfracties nu benaderen om hen
te bewegen het plan in de ijskast Ie
deponeren en inlussen Ie zoeken naar
redelijke alternatieven. ;_- _'..

Standpunten
Diezelfde raadsfractics bleken dins-
dagavond tijdens een gecombineerde

99Jubel-Loer es

Wij geven u
deskundig advies bij

" de verkoop van uw
I. huis
l • MAKELAARSKANTOOR

• van Rand wij k bv
I. Zandvoorterweg 67. Aerdenhout,
•\ telefoon 023-241224.

l

Vrijdag-
avond
koopavond
ZANDVOORT - Het was me de
agenda wel, die het bedrijfsleven
maandagavond moest a fwerken .
Behalve d" toerislenbeiaslingkre-
gen de ver/.amelde middenstan-
ders nog twaalf urgente zaken
voorgeschoteld. In de meeste
gevallen konden de aanwezigen
zich aansluiten hij de visie van het
bestuur. Slechts Dij enkele punten
laaiden de discussies hoog op. De
infra-structuur van de badplaats
zou moeten veranderen, meer in
de richting van het verblijfsloeris-
me, vond men. Ken streven, dat
succes zou opleveren, als er
moderne objecten voor de recre-
anl worden gerealiseerd. Ken i
voorstel om te komen tol een
weekmarkt tijdens het seizoen
vond veel bijval, evenals een r
poging om ook voor de zondagen !
in de winter een ontheff ing van de
winkels lu i t ing te verkrijgen. Het
bestuur gaat de mogelijkheden
onderzoeken.

De koopavond werd na enig
geharrewar definitief vastge-'
steld. Het ging tussen de
donderdag en de vrijdag,
maar aangezien de meeste'
omliggende gemeenten de
donderdag hebben, koos de

iZandvoortse middenstand,
voor de vrijdag.

LANGS DE VLOEDLIJN

Indien zij die kwaad
van mij spreken, precies
wisten hoc ik over
hen denk, zouden zij
nog veel ergere
dingen /.eggen.

Sacha Guilry
(1885-1957).

.Laatste Nieuws

Kort geding
J.A. Steen

ZANDVOORT - De president
van de Haarlemse rechtbank,
Graaf mr. L.H. Schimmelpen-
ninck, zal woensdagmorgen 12
april 1978 om 10.00 uur
's morgens uitspraak doen in het
kort geding dat de heer J.A.
Steen te Zandvoort tegen dr. J.
van Santen eveneens een Zand-
voorter, had aangespannen we~
gens smaad c.q. belediging.
De uitlatingen van dr. Van Santen in
een ingezonden mededeling en gcpu-
bliceerd in de Zandvoortse Koerant
onder de kop „daverende dingen dezer
dagen" op 10 maart 1978, waren door
de heer Steen als grieven d en
beledigend ervaren.
Door publicaties in de Zandvoortse
Koerant van 17 en 21 februari 1978,
alsmede hel gewraakte artikel van 10
maart 1978 voelde de lieer Steen zich
in zijn privacy aangetast.
De verdediger, Mr. J.H. van Wijk, van
zowel dr. van Santen, als de
Zandvoortse Koerant, betoogde dat
de benoeming van de heer Steen, als
lid van het feestcomité „Zandvoorl
150 jaar Badplaats" door zijn cliënten
onaanvaardbaar was. De heer Steen
had dit lidmaatschap geaccepteerd in
zijn functie als voorzitter van de
folklorcvereniging „De Wurf'.
De verdediger van de heer Steen, mr.
W.G. Nannings.had geëist dal door dr.
van Santen een verontschuldiging in
de Zandvoortse Koerant zou worden
opgenomen, zulks op straffe van een
éénmalige dwangsom van l' 50.000,--.
Bovendien verlangde de lieer Nannings
een einde van de publicatiereeks in
genoemde krant , omdat zulks zoals hij
stelde in het al gemeen belang zou zijn.
Hijver/.oclUde president eer. verbod in
dien zin voor hel tijdschrift. De /aak is
in behandeling genomen.

ZANDVOQRT • „Jubcl-Locres" '/.andvaart 150 jaar badplaats, gastvrij en
waterproef, 15 jaar hoofdstad eau de humor", dal slaal op de Inerrs die
burgemeester Ulachiclscn ninncns de jubilerende badplnals van de
sccrctaris-gcne.raal vanhei „1-april-gcnoolschap". l'.do van Tetlerode. nn/uing.
Uiteraard geschiedde dit, zaterdagavond l april IH7S. Vour iiilreikins overige
Locresscn zie binnenpagina.

Hotel • Café - Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 - Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

DINSDAG GESLOTEN

Zandvoort
meeuwen
houdtrally
ZANDVOORT - Op zaterdag S april
organiseert de voetbalvereniging
Zandvoorlmeeuwen in samenwerking
met Autosportvereniging Sandevoer-
de haar tweede auto-ral ly . Vorig jaar
werd het evenement met tachtig
auto's een groot succes en ook nu
verwachten de organisatoren een
uitgebreide deelname.

Als eerste prijs is er een 8-riaags verb l i j f
op Mallorea voor twee personen,
geheel verzorgd door D-lours. De
tweede prijs is een diner voor twee
personen in Alb alras Steakhouse.
Verder z i jn er nog diverse bekers Ie
winnen. Op dezelfde avond is er tevens
een verlot ing met als hoofdpri js een
draagbare t.v. De balen van het geheel
komen ten guns t e van de / .andvoorl-
nieeuwen-jcngd.
D e insehr i j fkos t i ' i i M M T i ' r a l i \
bedragen l' l '2,f>0 p e r .\:• . . < . i
vrijdagavond 7 apr i l i- ' • > •>'
geïnteresseerden een b r i e f i n g •<-.'•( dr
te rijden rally in het Meeuwei ineM.
(hoofdveld) aan de Vondellaan.

* >rf \
V'W* i v,s v. •>

"*"'ii

> <"

De externe isolatie van de watertoren hangt nog.

Alcoholcontrole
ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag, 31 maart/1 apr i l
1978, werd in de gemeente Zandvoort
een alcholeontrole gehouden. Kr
werden 159 automobilisten gecontro-
leerd. Vi j f t ien hlaastesten al'genomen,
drie rijverboden opgelegd, één bloed-
proef afgenomen en zeven andere
overtredingen geconstateerd. De laat-
ste hielden verband met de autover-
l i ch t ing . technische gebreken en
autopapieren.

Piet Serno neemt
Van Houten over
ZANDVOORT - Tussen de regelmatige mutaties in tle horeca-scctor
valt de/.e week een wei /eer spectaculaire directie-wisseling te
melden. Het bekende en gerenommeerde hotel-café-restauranl van
Ferry en Bep van Houten aan de Zeestraat is verkocht aan Piet en
.Joke Serno, bekend van „Vat Seven" en „King' Club"
De familie Van Houten, die gedurende tw in t ig jaar de /aak heeft
opgebouwd van een kroegje tot een gewaardeerd en hoogwaardig
horeca-bedrijf, houdt vr i jdagavond een afscheidsreceptie.
Piet Serno deelde mee, dat hij voorlopig op de huidige voet
doorgaat. Voor de (oekomst heeft hij wel diverse plannen in petto.

ZANDVOORT - Het had zo mooi
kunnen zijn - ut was zo hard aan

-gewerkt! Maar«e rond de Zandvoort-
se watertoren geconstrueerde apr i l -
mop ging de mist in, in hoofdzaak
door de stevige wind. Misschien ook,
omdat de V.U.T.-deskundigcn te
weinig rekening hadden gehouden met
de zwaartekracht. De aankondiging in
onze krant van de vorige week, dat de
watertoren gevaar liep als gevolg van
samenlopende meteorologische om-
sUmdigheden en (lat de omloop in de
nacht van vr i jdag op zaterdag wel eens
naar beneden zou k u n n e n komen, had
nogal wal a larm veroor/.uakt. Zelfs in
po l i t i e -k r ingen hoorden we dat tle
mogelijke evacuat ie van omwonenden
serieus ge nomen werd.
De bedoeling was. dat in de ma l ing
genomen dorpsgenoten in de vroege
ochtend van l apr i l /.ouden komen
opdraven. /,c kwamen ook. nie t in
drommen, maar /e kwamen. K n ze
ont waardden in de schemerige
odUend een fiere wa te r to ren , waar
niets bijzonders aan viel te on tdekken .
\Vanneerze om v i j l ' uu r in de winder ige

zaterdagochtend waren gekomen, dan
hadden ze de "externe isolatie" nog
kunnen zien hangen, die het "Ver-
dtiysler Uw Toren"-team had aange-
braclit. Enorme spandoeken ten'
gunste van de Hart- en Nierslichting en
ter her inner ing aan het fei t , dat
Zandvoort als badplaats jubileert.
"150 jaar badplaats in harten nieren"
was de climax.
De fraaie en ingewikkelde constructie
wapperde een uur t je in de kille wind..
Toen manifesteerde zich een scheur en
die werd steeds groter. Tot het
werkstuk, waaraan vele weken was
gesleuteld, geruisloos aan de voet van.
de toren in elkaar zakte. Triesl en
teleurstel lend, maar het initiatief van
"Drs.Ir." van den Berg en zijn
kornu i ten mocht er zijn. Volgend jaar
beter.

Keet uitgebrand
Z A N U V O O K T - nomlerdagaxoi id
brak. w a a r s c h i j n l i j k dooi- ove rve rh i l -

• t i n « van een t w e e t a l pompen, brand
uil in een keet op het b i n n e n c i r c u i t -
leiTein. Dr kert en de pompen
brandden u i l voordat < le brandweer
kon i n g r i j p e n .

ZANDVOORT - Morgenavond, vrij-
riag 7 april organiseert de VVD
afdeling '/iuulvoort-Henlveld een
openbare discussie-avond. Als spreker
treedt op het Tweede kamerlid R.W.
de Korte . Het thema lu id t : „De VVD
komt op voor iedereen". De bijeen-
komsl is om 20.00 uur in zaal Le
IVrroquel van Hotel Keur aan de
Zeestraat .

Voor MODE van NU

Q^p en MORGEN

*$j^

"ÜOONO PO^@i§O^"

GROTE KROCHT 20 ^cr̂ ?

ZANDVOORT

v"" J

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

era
M!

before you buy J

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 •

TAXI-BEDRIJF — TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260
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gemeente
zandvoorl

Trekkerskamp De Branding

Voor het schoonhouden van het kantoor,
•de sanitaire voorzieningen e.d. op het
gemeentelijke kampeerterrein wordt
gevraagd een

medewerker(ster)
aanstelling zal geschieden voorde
periode mei tot en met augustus 1978.
Salaris f 1721,- bruto per maand (21 jaar
en ouder). Zes-daagse werkweek.
Werktijden nader overeen te komen.

Sollicitaties te richten aan:
burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Raadhuisplein 16
te Zandvoort.

V

gemeente
zandvoori

GEMEENTE WATERBEDRIJF
ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet
zal in de navolgende nachturen de
waterdruk zeer gering zijn.
Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats
in de periode:
Maandag 10 april t/m vrijdag 17 april a.s.
van 23.30-4.45 uur en
Maandag 17 april t/m vrijdag 21 april a.s.
van 23.30-4.45 uur.
Het spoelen voor Bentveld vindt plaats op
maandag 24 april a.s. van 23.30-4.00 uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders
het water in voorraad te nemen.

gemeente
zandvoort

Gemeente Waterbedrijf
Zandvoort

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in de
navolgende nachturen de waterdruk zeer gering
zijn. Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats
in de periode: MAANDAG 10 april t/m VRIJDAG
14 april a.s. van 23.30-04.45 uur en MAANDAG
17 april t/m VRIJDAG 21 april a.s. van 23.30-
04.45 uur.

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats op
MAANDAG 24 april a.s. van 23.30W.OO uur.
Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig
mogelijk water te tappen of anders wat water in
voorraad te nemen.

Verkrijbaar bij

VERSTËEGE IJZER
Pakveldstraat19, Zandvoort,

telefoon 02507-2554.

Gevraagd door:

Bouwes Hotels Zandvoort

• linneEijuffrouw

• Magazijnbedsenden
° Een 65+ Schilder

Sollicitaties tel. 02507 - 21 44,
mevrouw Coopman.

GEVRAAGD VOOR DIRECT:

NETTE BEDIENING
Hotel Faber Jr.

Poststraat 9 - Zandvoort
Tel. 02507-3588

FROMAGERIE
Kaas- en Wijnspecialisten

JONGE
GOUDSE KAAS
500 gram

. Iedere dag, ook zondag, geopend.
\

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507-6141

s&se&eese&s?
i 12 april a.s. hopen onze lieve ouders, grootouders en w

| overgrootouders
W. Koper

w
en |X>

G. Koper-Stens i|
i hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. (V
1 Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 4 tot 6 uur in J}j
i.hetGemccnschapshuis, Schoolplein l teZandvoort .

Hun dankbare kinderen.
kleinkinderen en achterkleinkinderen

'ZANDVOORT, april 1978.
Arie Kerkmanfla t , Lijsterstraat 2/2.

TIMER'S
modernste Zelftank-

stations van zandvoort
en omgeving:

„DUINZICHT". Dr. C. A. Gerkestraat 80
en

„BOULEVARD BARNAART",
Tel. 32 87.

Ook een voordelig adres voor:
Olieverversen - doorsmeren - banden -

accu's - kleine en grote onderhouds-
beurten.

Plaatschade? Onze relatie zorgt voor prima
werk en niet duur.

Lid Bovag.

Mede namens de familie dank ik u hartel i jk
voor de belangstelling getoond na het over-

lijden van de heer
ARIE JAN HOLLENBERG

C. Hollenbcrg
Leiden, april 1978
Houtlaan 44.

AMUSEMENTSHAL CASINO ROYAAL

ZOEKT VOOR DIT SEIZOEN

_±_ 30 jaar voor de kassa, in wisselende
diensten.

Maak een afspraak met de heer Boshuisen
die aanwezig is van 9.00 tot 18.00 uur op

tel.nr. 3580.

SNACKBAR - RESTAURANT
HAROCAMO
vraagt per 1 mei

MEISJE
(plm. 21 jaar)

voor de bediening.
WISSELDIENSTEN

Kerkstraat 14 - Tel. 02507 - 21 02

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD «te.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

. Uhoeft..,
niet zo moeilijk

te kijken

Wist u 't al? D'r bestaat een brilleglas
waarmee u moeiteloos kunt zien op elke
afstand. Een esthetisch glas, dat jeugdig

toont door 't ontbreken van halve maantjes.
Egaal glas dus, dat heel geleidelijk overgaat

varv lees-sterkte naar verte-sterkte.
Vanlux heet 't. 't Meest doordachte

korrektiemiddel dat er is. Wij hebben de
apparatuur om te meten. En om 't perfektte

plaatsen in uw favoriete montuur. Varilux.
Heel nuttig om te onthouden.

't meest doordachte korrektieglas

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.

Grote Krocht 20a, telefoon 4395.
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING.

Boetiek Azuree
Haltestraat 36, Zandvoort

vraagt

PART-TIME

VERKOOPSTER
Liefst met enige ervaring.

knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop ^%c
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knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop

PINGOUIN TAPIS
riNoeuiN

GROTE
TAPIJTKNOOP DEMONSTRATIE

Unieke kans om uw kennis over het knopen van KLASSIEKE en
MODERNE vloer- en wandtapijten te verrijken, door het bezoeken van deze

DEMONSTRATIE op 11 april t/m 14 april in onze zaak 't Luifeltje,
Grote Krocht 26. Zandvoort.

Tijdens de
demonstraties

20% KORTING
op destramiens

Bij aankoop van een
compleet TAPIJT

5% KORTING
op het GAREN

3
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Bezoek deze demonstratie en er gaat een
wereld van KLEUR en KREA T/V/TE/T

voor u open.

knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes.

struikjes en vaste
plinten. Speciaal ge-

selecteert! voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote Kollektie

kamerplanten.

Kom een» langs

kwekerij
De Notendop
Zandvoortselaan 183.

naast ingang
Boeckanlarsnest.

Veren
kussens

15,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon.7751,
Zandvoort.

CHRISTIAN FISCHBACHER &CO. NED.,
Jol weg 24. Rijsenhout .

Een internationale textielfirrna. vraagt yyëaèps uitbreiding; van haar
Nederlandse vestiging - •

ENIGE DAMES
voor haar Gordijnenatelier

U kunt bij ons komen werken voor hele of halve dagen.
Ook als u niet zo GEROUTINEERD bent op de naaimachine dan
zijn er bij ons genoeg mogelijkheden u een goede opleiding te geven.
Wilt u met ons een afspraak maken, bel dan 02977-27555 en vraagt
u naar de heer Schrader.

Kom bij o.ns,g.èzellia V ..
winkelen in de natuur!

BLOEMËfilHUTs ,,- -,

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 2060.

P.S. Niet alleen winkelen
maar ook gezellige prijzen!

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Geef toch vaker
een bloemetje weg!
Ruime keus bij

'erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltastraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

TE KOOP GEVRAAGD:

in Zandvoort
Br. ond. nr. Z293, bur. v. d. blad.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand - Leven
Allo verzekeringen

Uw adres voor

LEKKAGE
aan pannedak.

Voor muur-, schoor-
«toen-, rnouol-, stuc-
work en onderhoud*-

werk:

Tel. 023-317429.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

KeesomstraatGl, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

FORD ESCORT BORDEAUX nu met gratis automaat

KOOIJMAN'S

FORDOTO
Zandvoort,

Ampèrestraat 10
(naast Colpitt),
tel, 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop service.

Organiseert op maandag 10 april a.s.
in Hotel Bouwes, Zandvoort. \

BEAUTY AVOND
In samenwerking met Parfumerie Hildering,
Kerkstraat, Zandvoort.

Aanvang 20.00 uur.

Met o.a.: • De lancering en demonstratie van de
nieuwe Revlon huid verzorgingslij n
„Formula 2".

•MODESHOW
Verzorgd door Aranka Modes,

Firma Siccgman, Kerkstraat 19. Zandvoort.

• Een dia-presentatie over Amerika
verzorgd door de KLM.

• Een optreden van de bekende
zangeres Rita Hovink.

•BINGO
Met waardevolle prijzen!

Voor clubleden ƒ 10,-
Introducé's ƒ 15,-
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ZANDVOORT - Hoogtepunt
zaterdagavond l april 1978 in
sociëteit „Duysterghast" was
ongetwijfeld de uitreiking van de
Loeres, „humor.in beeld" aan
de „Mounties". Deze hoge
onderscheiding van het l april
genootschap, dat deze avond
gastvrij onderkomen had gekre-
gen bij de sociëteit werd
uitgereikt door. Anneke Cou-
vreur, t.v.-collega van de Moun-
ties.

Bij het begin van de avond moest de
secretaris-generaal van het genoot-
schap Edo van Tetterode tot zijn spijt
bekend maken dat de Loeres in de
categorie „Practical Joke" dit jaar niet
word uitgereikt wegens gebrek aan
originaliteit. Er waste weinig kwaliteit
in deze categorie, geweest. Ook de
uitreiking van de „Ere-Loeres" kwam
in het gedrang doordat Toon Her-
mans, die deze onderscheiding dit jaar
verdiende, tot zijn spijt verhinderd
was naar Zandvoort te komen.

'Jubel-Loeres"

De „Jubel-Loeres" wasdit jaar voorde
jarige badplaats Zandvoort zelf. Hij
werd uitgereikt aan burgemeester
Machielsen. In zijn dankwoord zei de
burgemeester het een goede grap van
de Ministervan Binnenlandse Zaken te
vinden hem in Zandvoort te benoe-
men, waarmee de burgemeester zeker
geen „loer" gedraaid was, integendeel
zelfs. Voor mevrouw . Machielsen
waren er bloemen in de Zandvoortse
kleuren geel en blauw.

In een kort gesprekje later zei de
burgemeester het een vrij unieke' zaak'
{e vinden dat men. in Zandvoort van
,-,niets" „iets" gemaakt had, doelende
óp de uitreiking van de LoeVrè's"in"
diverse categorieën.

„Het is door de loop der jaren een
groot attractief gebeuren geworden,
ontstaan doordat vijftien jaar geleden
de paas-eiland-grap de landelijke pers
haalde. Het pleit voor de mentaliteit
van dé Zandvoorters en hun levendig
verenigingsleven en ik heb dan ook
met het nodige plezier de Jubcl-Loercs
in ontvangst genomen", aldus de heer
Machielsen. Wat hem ook frappeert is
de tweezijdigheid van zijn gemeente.
,,Ik had nooit .gedacht dat bijvoor-,
beeld kamerTprhirur'titèr 2tf intensief j
Js. Want ooj£aJ-is,Zjuyivoo|r{ voor 'eer!
deel een forensengemeente, toch

Typisch Frans eethuisje pal in 'l centrum
Maandelijks nieuwe "spcci Jitcs a la canc"

Geopend vanaf 1700 uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dinsdag gesloten l

Blocmendaalsewcg 28. Blocmcndajl
Telefoon 023-2549 39.

Uitreiking „Jubel-Locres" door Anneke Coeurcur aan de „Mjunlies".

hebben ook de forensen te maken met
het toerisme in die zin dat ook daar
aan kamerverhuur wordt gedaan".
Een opmerkelijk feit vindt de heer
Machielsen ook dat het. moeilijk valt
een vergaderdatum af te spreken met
verschillende groeperingen, zodra
deze in het seizoen april/september
valt. „Dan heeft niemand tijd is mij
gebleken. Waarschijnlijk wordt dat
's winters goed gemaakt.' Neem nu
deze sociëteit. Ik heb het programma
met belangstelling gelezen en sta
opnieuw verbaasd over de aktiviteiten.

• Dit-vind ik geweldig, zo'n bloeiende
scocieteit in een toch betrekkelijk _

.kleine gemeenschap", zei de 'burger-
vader enthousiast.

Zoon van Loeres
De zangeres Tönny Vreeswijk ontving
uit handen van Edo van Tetterode ook
een Loeres. „Deze zoon" was voor
haar omdat zij, op de hoogte zijnde
van het l april genootschap een door
haar zelf gecomponeerde en geschre-
ven ballade over Loeres ten doop
hield. Oorspronkelijk had zij dit al een
jaar eerder zullen doen, maar het ging,
destijd niet door.

Dat zij een zusje is van Cornelis

familielrek is duideli jk herkenbaar aan
de tekst, dictie en de wijze van zingen.
Zij werd begeleid door Jan Dekker uit
Hazerswoude. klassiek gitaar.
Behalve de ballade van Loerdes zong
zij nog „Mijnheer Bakelmans" en
„Lachen doet geen pijn", eigen
luisterliedjes, dus. Bovendien werd
Tonny Vreeswijk benoemd tot eerste
ambassadrice van het l april-genoot-
schap.

"Mounties"

kkelijk

OyèrigengVSs Ifetforïblïtschap dit jaar
net op tijd.met.zijn,Loeres „humor in
beeld" want ' de manager van de
„Mounties", Joop van der Ende kwam
met het nieuws dat de beide artieslen,
Bambergen en van Voorcn, het
komende jaar hoofdzakelijk te zien
zullen zijn in een eigen theatershow.
Van der Ende vertelde ook dat de
„Mounties" zeer verrast en verheugd
waren geweest toen zij hoorden dat zij
voor deze onderscheiding in aanmer-
king kwamen. „Veel bekende Neder-
landers hebben deze onderscheiding
reeds verdiend in deze categorie en zij
vinden het dan ook bijzonder
plezierig", aldus van der Ende die veel
vertrouwen had in de komende
thcalcrshow van'dc bekende artiesten,
c§e' na de uitreiking de aanwezigen
\yrrnfiton, met epp ^pfHigp ^ jcnfrh-

*• Tevens overhandigden zij aan de

secretaris-generaal het dundoek dat
's morgens zo fier van Zandvoorts
watertoren had gewaaid.

Euro-Loeres
Om te komen tot de uitreiking van een
Euro-Loeres heeft het genootschap dit
jaar een „fun-dation" gesticht. „Hu-
mor is meer dan een „practical-joke"
alleen „zei de secretaris-generaal,"
humor gaat gepaard met een soort
verdraagzaamheid en ook wijsheid.

Bovendien .wordt humor tot de
mensen gebracht in verschillende
categorieën. Het zal een heel gepuzzel
worden, ook het verzamelen van alle
gegevens van personen die bijvoor-
beeld voor deze prijs eventueel in
aanmerking kunnen komen. Ik denk
aan figuren als Fcrnandel, de schrijver
Somerset Maugham, en Lucy Ball.

Humor komt niet alleen via boeken en
t.v. maar ook via de bisocoop tot ons.
Nee, dat zal nog een heel gepieker
geven".

Uit deze^woorden blijkt dus wel

Kleurrijke
Expositie
ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein te
Zandvoort heeft Emmy van Vrijberg-
de Coning, de nog jeugdige kunstena-
resse, die de laatste jaren vooral in
Zandvoort meer en meer van zich doet
spreken door haar rake pentekening-
en, etsen en akwarellen, vooral van het
oude Zandvoort, vrijdagavond jl. met
een kort inleidend woord een nieuwe
expositie geopend, ditmaal van schil-
derijen van do Amsterdarae kunst-
schilder Jan Romein Graal, de
expositie, die geopend zal zijn tot en
met 23 april van woensdag tot en met
zondagmiddag van 14 tot 17.00 uur.
Er wordt van Graal gezegd.dat hij zich
tot schilder heeft ontwikkeld door
heel hard te werken en veel naar
andere kunstbroeders te kijken,
waarbij hij een voorliefde bleek te
hebben voor de impressionisten. Ook
oude schilderijen hebben daarbij zijn
bijzondere belangstelling. Dit alles
geeft hem stof tot het maken van eigen
doeken die een eigen stijl openbaren.
Zijn werk doet enigszins naiëf aan,
maar is desondanks leuk en interessant
om er kennis van te nemen. Hij zoekt
zijn kracht vooral in een weelde aan
felle kleuren, de opzet is fris en speels
en doet soms zelfs denken aan
mozaïek.
Er hangt een indrukwekkende vcr-
zameling, waarbij landschappen de
hoofdschotel vorrrcn. Bekoorlijk zijn
z'n doeken „Marken", „Meditatie",
enkele strandgezichten in binnen en
buitenland, zijn „Berggezicht met
paarden" en vooral „Vogels in een
boom" waarbij hij weet te toveren met
kleuren.
Het is geen bepaald groots werk, wat
hier wordt tentoongesteld maar het is
oprecht en eenvoudig, en, zoals reeds
gezegd, er gaat veel bekoring van uit.
Daarom kunnen wij u een bezoek aan

expositie van harte aanbevelen u

Bibliotheek als ontmoe-
tingspunt voor ingezetenen

ZANDVOORT - Dat de Open-
bare Bibliotheek aan de Prinses-

-seweg een sociale functie be-
kleedt in de Zandvoortse ge-
meenschap, bleek overduidelijk
in deze verregende paasvakantie.
Veel kinderen en ook vol-
wassenen, kwamen of boeken
halen, of zaten verdiept in een
boek, op één van de banken.

Bovendien blijkt er een grocl-van het
aantal inschrijvers uit de zojuist
g e p u b l i c e e r d e be le idsno ta
1978/1982. Het totaal aan inge-
schreven Zandvoorters bedroeg in
1977 2.928. Ook van het voor de
toeristen geldende „drie-maande-
lijkse-abonnement" wordt veel ge-
brui k gemaakt.
Jammer is het volgens de heer Gert
Tooncn, bibliothecaris in Zandvoort,
dat de gemeenteraad dit jaar op de
begroting de extra aanschaf van

Basiscol
lectie voor
fonotheek
verlangd
duizend buitenlandse banden heeft
afgewezen. Hoewel van de loerislcn-
abonncmenten 25 procent builen-
lands is en 75 proccnl door
Nederlandse toeristen wordt gebrul kt,
is er nodig vernieuwing gewenst voor
de buitenlandse banden.

Fonotheek
• Hel inrichten van een fonotheek als
onderdeel van ren audiovisiuecl
instrumentarium, wordt door Tooncn

gezien als een prioriteit. „Men moet
een basiscollcclie bezitten van 3500
plalen, banden elc. Er is bij de bouw al
een ruimte voor gereserveerd, maar de
eerste investering zal toch nog zeker
zo'n f85.000,-- lol f90.000,-- be-
dragen. .
Per plaat/band bedraagt de aanschaf
f 17,50 gemiddeld, maar daar komt
dan nog bij de afspeclapparatuur, de
catalogisering, opslagkasten enz. enz.
Toch hopen wij in 1979 met de
fonotheek te kunnen starten", aldus
deze bibliothecaris, die de ontwikke-
l ing van de Openbare Bibliotheek ziet
in het licht van een ontmoelingspunt
voor de ingezetenen als een sociaal-
kultureel centrum.

Jeugd
Veel aandacht is ook besteed het
afgelopen jaar aan het „de jeugd
vertrouwd maken met het omgaan van
bibliotheekmateriaal". Daartoe wer-
den uitnodigingen verzonden aan alle
lagere scholen in Zandvoort bij het

begin van het lesjaar 1977/1978. Alle
tweede en derde klassen van de
scholen hebben aan die oproep gehoor
gegeven. Er werd voor de leerlingen
een „puzzeltocht" door de biblio-
Iheek georganiseerd, die enlhousiast is
ontvangen.
Van de beide Mavo's is met d'e
Christelijke Mavo begonnen de eerste
klasse mei de bibliotheek kennis Ie
lalen maken. Vanaf het volgend
schooljaar zal ook de Gertenbach-
mavo voor deze introductie worden
uitgenodigd. Bovendien is het de
bedoeling ook de derde klassen van de
Mavo's een introductie te geven, met
het oog op hot feit dat de leerlingen
vanaf de derde klas op de volwassen-
afdeling mogen lenen.

Vrijwilligerswerk
Het plan beslaal om contact op te
nemen met de diverse vrijwilligers-
organisaties in Zandvoorl. Gert
Toonen meent dat er een groot sociaal
contact kan ontslaan bij dienst-
verlening aan minder mobielen.
Hierbij denkt men eerst aan dienst-
verlening aan de bejaarden en
verzorgingstehuizen. Deze dienstver-
lening aan dergelijke instellingen vindt
nu geheel plaats door de Bijzondere
Dienstverlening van de P.B.C.
Er is echter ook een groep zelfstandig
wonende bejaarden, langdurig zieken
en invaliden die niet naar de Openbare
Bibliotheek kan komen. Voor hen is
een bezorgdienst gewenst. Vrijwil-
ligers zouden hierbij kunnen worden
ingeschakeld voor het ophalen en
ruilen van geleende materialen. Een
dergelijke vorm van dienstverlening
vergt echter een goede en voort-
durende begeleiding. Men denkt nu
aan degenen, die uit hoofde van hun
functie reeds een regelmatig kontakt
met de aan huis gebondenen hebben,
hierbij in eerste instanlie in te
schakelen.

Het laatste nieuws dat Toonen
nou ,kan meedelen was dat
vrijdagmiddag om 4
uur een plastiek
vair de Haarlemse kunstenaar
Erik van Spronsen zal worden
onthuld door Desirce Randag,
die 'uogin maart de 250;000ste
bezoekster van de Openbare
Bibliotheek was.

Zaadya<jtf',.de« huifiox;,£an-Jfeï, er stcll'S nieuwe_indrukken op.,
>: - ..- •.;:-„..-Wij,' vernamen, dat Emmy van
' ' ' Vrijberg-de Coning de volgende

exposante zal zijn in het Cultureel
Centrum. Het verheugt ons zeer dit nu
reeds te kunnen melden, want de grote
voorliefde voor Zandvoort, die uit
haar kunstzinnige werken spreekt, zal
stelligvelen in Zandvoort interesseren.

C. Kuyper Sr.

Uitbreiding
Wijkverpleging
ZANDVOORT - Door het steeds
toenemende aantal leden heeft het
bestuur van de Kruisvereniging Zand-
voort van het Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne toe-
stemming gekregen een vijfde wijk-
verpleegkundige aan te stellen. De
vereniging is nu in staat een optimale
verzorging te continueren en mogelijk
te verbeteren.

Zandvoort zal met ingang van
maandag 3 april in plaats van in vier,
nu in vijf wijken verdeeld worden. De
patiënten die door de nieuw aan-
geslclde verpleegkundige in de wijk,
zuster A.E. Boschma, bezocht zullen
worden, zullen hiervan schriftelijk in
kennis gesteld worden.

Beste foto
ZANDVOORT - Het publiek heeft als
beste foto van de paasexpositie van de
fotokring Zandvoort gekozen voorde
foto van de heer D. ter Haar.
Op de foto staan twee Zandvoorters
van de reddingsbrigade. Door loting is
bepaald dat Gijs Sterrenburg uit
Zandvoorl in aanmerking koml voor
de hiervoor beschikbaar geslclde
boekenbon. Hel bezoekersaantal voor
de twee en twintigste expositie viel
wat tegen, „slechts matig bezocht",
luidde de conclusie van de secretaris
van de fotokring.

Tentoonstelling
ZANDVOORT- "De bij kenners
zeer hoog aangeslagen kunste-
naar Pieler Giltaij, die ruim 10
jaar geleden uit Zandvoort verlrok, is
teruggekeerd - voor ongeveer een
maand • om na vele jaren zijn werk
(tekeningen), waarin hij zo konmer-
kend aanwezig is, te tonen. Met een
min imum aan middelen hergeeft hij in
dit werk zijn ki jk op mens, dier en
landschap. Ongeveer 50 van zulke
essentiële weergaven zijn in de
bibliotheek bijeengebracht. Zij vor-
men aldus een tentoonstelling, die een
bijzondere indruk maakt op degene,
diu wil kijken en kan zien. Van 9 april
t/m 7 mei, dagelijks van 15.00-17.00
en 20.00-21.00 uur (zondag
15.00-16.30 uur).

*'•'••'"B m ' m • •' ~:' '••'•• '"•••'"•;-:'%*4^^jpwft|p^Met OOG en oor• .-. • • • :"ö

de
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Paalzitten:
ZANDVOORT - Het comité
„Viering Koninginnedag" verzoekt
mij te willen modedelen, dat op die
dag een wedstrijd „Paalzitten" zal
worden georganiseerd, een leuk
evenement, dal in Zandvoort nog
niet is vertoond.
De palen zullen worden geplaatst
vóór de Algemene Bank Nederland
opde Grote Krochten vervolgensde
Oranjestraat in. De deelnemers
(sters)? zullen ongeveer anderhalve
meter boven de grond komen te
zitten. De wedstrijd vangt aan om
10.00 uur 's morgens. Er zullen drie
winnaars worden uitgeroepen, dat
zullen zijn degenen, die erin slagen
het langst zonder blaren op hun
billen te blijven. Deelname staat
open voor iedereen, (ook van buiten
Zandvoort) die 16 jaar of ouder is.
Maximum zittijd is tol 5 uur
's middags, dan is de wedstrijd
afgelopen, maar ik betwijfel sterk of
er iemand zal zijn die het zó lang vol
houdt. Er zijn leuke prijzen
beschikbaar. Mn kan er zich voor
opgeven uiterlijk tot 15 april a.s. bij
de heer C.J.M. Lemmens, Hobbema-
straat 20, telefoon 6392, of bij de
heer A. Akkerman, Swaluëstraat 5,
telefoon 5556. Wel graag zo spoedig
mogelijk!

Geslaagden EHBO
Op 30 maart jl. heeft dokter W.G.
Pannekoek het examen afgenomen
voor de toekenning van het
E.H.B.O.-diploma aan de cursisten,
die de afgelopen wintermaanden de
cursus E.H.B.O. volgden die werd
georganiseerd door de afdeling
Zandvoort van het Nederlandse
Rode Kruis en geleid door de
docent-arts R. Drenth, de heer A.
Loos en mejufrrouw U. Bosman
praktijk-instructeurs. De cursus
werd een groot succes want alle
candidaten slaagden. Hiervolgen ze:
Dames: C.P.J.Balk-Koppert; ,...1̂ .
Breouwer; V.J. Grootkerk-van
.Le.eu.won; M.M.C. Koper-Vermaat;
F.C.M. Pennekamp-v.d. Braak;-RA:
Warmerdam-Schrijvers en G.E.
Wierda.
Heren: P.A. Braaksma; N.J. Hen-
driks; M Herfst'; M.H. Jansen;
J.C. Martius; M. Ouwerkerk en D.J.
van Schravendijk. Allen hartelijk
gefeliciteerd!

Gezellige Avond
De folklorevereniging „De Wurf"
belegt een gezellige avond voor de
leden en hun genodigden op a.s.
vrijdag 7 april. De avond moet
worden gezien als een hartelijk
bewijs van dank van het bestuur
voor de vele inspanningen van de
leden. Niet alleen voor de bijzonder
geslaagde toneel-avonden, maar in
het algemeen voor hen, die zich in
het afgelopen jaar weer voor de volle
100 procent hebben ingezet. Er zal
ook nog even bij worden stilgestaan
dat de Wurf dit jaar dertig jaar
bestaat! Het feest zal aanvangen
om acht uur in hotel Zomerlust aan
de Kosterstraat.

De toneeluitvoering van de Zancl-
voortse toneelvereniging „Wim
Hildering", die op vri jdag 7 en
zaterdag 8 april a.s. een opvoering
brengt van de komische thr i l l e r in
drie bedrijven: „Bemoeial „van Jack
Popplewell, in het verenigingsge-
bouw '„De Krocht" aanvangend om
20.15 uur. Hel beloven kostelijke
avonden te worden. die wij u van
harte kunnen aanbevolen. Voor
beide avonden zijn nog een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar des
avonds aan cle zaal.
Toegangsprijs l' S,-.

Stationsplein
Ven verschil lende zijden is mij de
laatste tijd weer eens gewezen op de
schandalige toestand, waarin ons
Stationsplein verkeert. Hot is een
entroe in de badplaats, die Zand-
voorl in alle opzichten onwaardig is.
In dp kleinste plaatsen vindt men,
komende uit de trein, een fleurige
en kleurige b innenkomst , maar in
Zandvoort l i jk t dat n i e t t e kunnen.
Kan daar, mede in verband melde
komende jubi leumvicr ing niet eens
iets aan gedaan worden? Herstel
van de bestrating en wat bloem-
bakken zou al oen belangri jke stap
in do goede r i ch t ing zi jn. Ik vernam
dat er in dit opzicht al plannen in
voorbereiding zijn bij Publieke
Werken.
't Is te hopen, dat het niet bij
plannen blijft . En kunnen de
Spoorwegen ook niet eens een
Steentje bijdragen?. De li jn „Am-
sterdam-Zandvoort" is nu niet
bepaald een schip van bijleg,
integendeel. Het Stationsplein is
eigendom van de Spoorwegen. Maar
met deze entree, die Zandvoort
onwaardig is, maken ze bepaald
geen beste beurt. Zeker niet, nu
Zandvoort binnenkort zijn 150-jarig
bestaan als badplaats gaat vieren.

Bomschuiten
De bouw van de miniatuur Zand-
voortse bomschuiten, waaraan een
stelletje Zandvoortse enthousiaste-
lingen in het Cultureel Centrum elke
dinsdagavond bezig is, vordert
gestadig. Een ervan is al zo goed als
gereed. In elk geval zullen deze
fraaie producten van handwerk-
kunst te bewonderen zijn in het
kader van de feestviering rondom

..het-.. 150-jarig bestaan van de
badplaats. Hoe dat precies zal'gaan
weet ik nog niet, maar daar hoort u

'nog 'wel van. In elk geval wordt het
iets moois en een waardevolle
bijdrage op het feeslprogramma.

Brandputten
Diverse bewoners van onze Zuid-
boulevard hebben mij erop attent
gemaakt, dat er op de/.o Boulevard
een gevaarlijke en onverantwoorde-
lijke toestand is ontstaan, door het
drukke parkeren van de auto's. Men
staat er bumper aan bumper en
boven op do brandputten. De
bewoners van de nabij gelegen
huizen maken zich daarover mot hè t
oog op het komende seizoen
ernstige zorgen. Wanneer er onver-
hoopt brand zou uitbreken, is het
voor de brandweer onmogelijk, de
brandputten aan te sluiten. Zou
daaraan niet eens eens aandacht
kunnen worden besteed? Voor-
komcn is beter dan genezen!

C. Kuyper Sr.

Uitvoering
Op verzoek vvestigen wij nog gaarne
even de aandacht op een belangrijke
uitvoering die Zandvoort in de
komende week.te wachten staat.

Nieuwe tennis baan bij
Unicum '73

Z A N D V O O R T - Sportclub
Unicum'73 in Zandvoort krijgt er een
tennisbaan bij van een bijzondere
samenstelling. Naast de huidige baan
van asfalt zal er een speelveld komen
bestaande uit een asfalt onderlaag

SIMAVI-kollekte
ZANDVOORT - De jaarlijkse inzamel-
aktie van Simavi vindt dit jaar plaats in
de periode van 10-15 april aanstaande.
Simavi is een vereniging, die directe
medische steun verleent aan de
bewoners in de tropenlanden. Direct
houdt in dat zo snel mogelijk wordt
geholpen, maar ook dat de hu lp
rechtstreeks wordt aangevraagd door
de arts/ziekenhuis aan de Simavi.
Simavi beoogt snel en rechtstreeks
naar de mensen die hu lp beliooven
steun te verlenen, dus zonder
vertragende commissies en/of over-
heden. Simavi ontvangt geen subsidies
en vraagt voor de hulp die zij in dertig
landen verstrekt slechts één maal pi-r
jaar een bijdrage. Collectanlen voor
dit werk kunnen zich nog opgeven bij
mevrouw P.A.M. Lemmens-Janssen,
van Lonncpwpg 59-4, Zundvoort;ook
telefonisch te bereiken onder nr:
023-316709.

waarover „Dunlopir" rubberpfanu-
taalmatten worden gelegd. Deze!
matten worden verlijiml mul een
syntetische stof. Het geheel zal een
„verende" invloed geven. Oe kon-
struktie garandeert een pr ima tennis-
spel en voorkomt door hel zachte
vloeroppervlak mogelijke gewrichts-
blessures, bij spelers.

De aanleg van deze tennisbaan zal
gebeuren zodra hel weer het toelaat.
Twee jaar geleden begon S.C. Unicum
met do aanlog van een verhard
speelveld voor tenn is . Dit betekende
tevens een i i i tbre id i i .g van de sport-
ak t iv i te i ten van de v e i e n i g i n g .
Naast tennis doel rlo sportc lub aan
tafe l tennis , handboogscliioton, bad-
minton en b i l j a r t en .

Met het. oog op tle nieuwe tennisbaan
zijn er voor het g e b r u i k ervan nog
enkele speeloch lenden en -mid-
clagon open. I n l i c h t i n g e n te lefonisch:
02507-5-l-U, toestel 210 (na 18.00
u u r ) en voorts kan het sekrotariaat
in l i ch t i ngen goven dage l i jks tussen 10
en 16.00 uur te lefoon: 02507-5-Ul',
toestel 127.
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S S PAR VERS M AR KT WEEKEND
VOORDEEL

VLEESWAREN VERS VLEES GROENTE-FRUIT KAAS LEVENSMIDDELEN

!50 gram CERVELAAT

150 gram TONGEWQRST ....

150 gr. FEINKOST CERVELAAT
NIEUVV
100 gram KALFSROLLADE
met augurk

Kilo MAGERE
RUNDERLAPPEN

SCHOUDERKARBQNADE.

500 gram RIBLAPPEN

12,98
8,95
5,98

BLOEMKOOL

3 pond GOLDEN FIJNE HANDAPPELS.

GROTE PAPRIKA

250 gram TAUGÉ

Bos HOLLANDSE RABARBER

KOUANDSE KAAS EXTRA VOORDELIG

ROOMKAAS 250 grim

LEIDSE KAAS JONG SOOfrwn

GOUDSE KAAS JONG BELEGEN

GOUDSE KAAS BELEGEN

2,49
4,39
4,59
4,89

2 flessm SPAR ROSÊ D'ANJOU.

Buk BRUINE BONEN

KAPUCIJNERSperMik

APPELMOES grote pot

STROOPWAFELS groot pak

7.45
0,89
0,89
0,69
0,98

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's.

Bovag garantie

Fiat 127,3-drs 1974
Fiat 127 1975
Fiat 127,1050CL 1978
Fiat 128 1976
Audi 50LS dec. 1974
Simca 1000LS 1976

Zaterdag en zondag geopend.

CHANTAL
Schoonheidsalon en parfumerie .
Kerkstraat 22 (passage), Zandvoort, telefoon 02507-6865

De speciaalzaak met een Ie klas
schoonheidssalon

Dames, 'n schoonheidsbehandeling
heeft iedereen nodig op z'n tijd.

Drukte, uitlaatgassen, stof, bijna alles beïnvloedt uw huid.
Poriën raken verstopt, rimpeltjes nemen in aantal toe.

Hoogste tijd vooreen verfrissende schoonheidsbehandeling.

Maakt u nu nog gebruik van onderstaande kennismakingsaanbieding
of komt u eens langs voor een gratis huidanalyse.

Goed voor 7,50 korting op een eerste schoonheidsbehandeling

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 • Tel. 02507 -43 BB

Installatie bureau
OROENEfTEIN B.V.

EX» ' •

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:
Geldig tot en met 30 april 1978.

naaste
toekomst nog

LOGIES MOGELIJK-
HEDEIM NODIG (L + O)

Openbare vergadering

VVD afdeling Zandvoort/Bentveld organiseert op
vrijdag 7 april een

Spreker: Tweede Kamerlid R. W. de Korte
Thema: DE WD KOMT OP VOOR IEDEREEN
Plaats: Hotel Keur, Le Perroquet, Zeestraat
49-51. Aanvang 20.15 uur.

U bent van harte welkom

Zomertijd of wintertijd?

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
lacht er om!!!

Hij heeft uitsluitend precisio-tijd.
Horloges, klokken en wekkers waar u

altijd op rekenen kunt, zowel 's zomers
als 's winters.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
JZANDVOORT

l TEL. 02507 5845*

BijANCORUuit
het zonnige zuiden:

THEEWAGENS - MIMI-SETS
ONYX ROOKSETS

Verderaf/es voor uw verachting

ANCORU
Grote krocht 3-5-7 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 29 74

Mobil
SELF SERVICE STATION
ZANDVOORT

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 • 54 66,

privé 02507-61 28

Elke dag geopend
. tot 22.00 uur.

SLAGERIJ VREEBURG EN ZN
vraagt

NET WINKELMEISJE
eventueel part-time.

Haltestraat 54, Zandvoort,
telefoon 02507-2451.

Zo helder kan glas zijn!
Keur en Zoon

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

Concertgebouw Haarlem 20.15 uur

donderdag 11 mei

Beethovencyclus 1978

soliste: ANNEROSE SCHMIDT - piano

programma:
Puitse dansen,en contradansen_

"'•Symfonie'HO "2'»
''Pianoconcert'no 5 ''""

donderdag 18 mei

donderdag 25 mei

soliste: BARBARA NISSMAN - piano

programma:
Octet voor blazers in Es gr. t.
Pianoconcert no 4
Symfonie no 3 (Eroïca)

solist: ALBERTO LYSY - viool

programma:
Wellington 's Sieg
Symfonie no 8
Vioolconcert

abonnement 3 concerten f 24,- (a.i.)
c.j.p.-abonnement f 12,- (&.\.}

losse kaarten f 12,
c.j.p. f 6,-

Abonnementsverkoop vanaf dinsdag 11 april aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13, van 10-15 uur. Telefonisch 023-320994 van 12-15 uur.

GEOPEND IN ZANDVOORT

BAS - BOUTIQUE
*
*
*>

*

Speciaalzaak in exclusieve tassenmode en mode-accessoires. J

*
Exclusieve verkoop van o.a. Ted Lapidus -
Jacques Esterel - Bas Bags.

Wij hebben alleen echt lederen tassen.
Komt u eens langs in onze sfeervolle zaak, waar u deskundig geadviseerd wordt en kennis kunt maken met de uitgebreide kollektie.

Openingsaanbieding: Damesschoudertas in kalfsleder 99,50
UOUTIQUEThorbeckestraat 7 - Zandvoort - Tel. 02507-3372.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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In Provinciale Staten \

Annemarie Goedmakers:
voor milieu en emancipatie
ZANDVOORT - Als binnenkort de pasgekozen fracties van de
Provinciale Staten voor de eerste keer het Provinciehuis in Haarlem
binnenstappen, zullen zich tussen de 79 afgevaardigden niet minder
dan vier Zandvoorters bevinden. Een verheugend aantal, als men
weet, dat in de afgelopen zittingsperiode geen enkele dorpsgenoot
deel uitmaakte van de Staten van Noord-Holland. De gekozenen zij n
V.V.D.-burgemeester Herman Machielsen, C.D.A.-wethouder
Korsen v.d. Mije en P.v.d.A-leden Han de Jong en Annemarie
Goedmakers. Met de enige vrouw hadden wij een gesprek.

Annemarie meent, dat haar verkies-
bare plaats en haar verkiezing mede
het gevolg zijn van het feit, dat men in
de provinciale milieu-sector een extra
stuk. deskundigheid zocht. Ze hoopt
en verwacht dan ook, dat ze in de
commissie ruimtelijke ordening goed
zal kunnen functioneren.

Mening
„Er liggen op dat gebied nogal wat
problemen. De voorhaven, Schiphol
de Markerwaard en het wegenvraag-
stuk, om er maar een paar te noemen.
De voorhaven moet er niet komen,
Schiphol moet indien mogelijk niet
worden uitgebreid, de Markerwaard
moet niet worden-ingepolderd en er
moeten geen nieuwe wegen meer
worden aangelegd".
In het licht van zo'n uitspraak van de
uit Amsterdam afkomstige Annemarie
-„Ik ging in de Jordaan op school"- is
h.et ook niet zo verwonderlijk, dat ze
in de drie jaar binnen de Zandvoortse
genrentegrenzen een geprononceerde
mening heeft over het circuit. „Dat
moet zonder meer weg"..

Rechttrekken
Inspraak van de vrouw, ook in zaken
van ruimtelijke ordening, acht de
socialistische afgevaardigde van groot
belang. „De vrouwen moeten ook veel

meer deelnemen in sociale functies,
niet geïsoleerd worden in buiten-
wijken. Ook in het personeelsbestand
-bij de provincie zijn dat er al 6000-
moeten meer vrouwen komen. Op dat
gebied moet nog heel wat worden
rechtgetrokken".
Over die rechttrekking in de Staten is
Annemarie Goedmakers niet slecht te
spreken. „Tot nu toe bestond 12
procent uit vrouwen. In onze fractie is
dat nu van 13 procent opgelopen naar
22 procent."

Deugdelijk
Het jongste lid van de Provinciale
Staten heeft er duidelijk zin in. Als
kort na haar installatie haar kindje
zich zal aandienen, zal het misschien
even moeilijk worden, maar dan is
vader Sjouk er altijd nog om een deel
van Annemaries „taak" in huis over te
nemen.
Haar proefschrift, over de migratie van
vlo-kreeften in een Frans riviertje zal
misschien ook iets later het licht zien
dan was gepland. Maar komen zal het
er zeker. Want Annemarie Goed-
makers maakt wel indruk dat ze
deugdelijk afmaakt waaraan ze begint.
Dat zal ook blijken, als ze straks haar
zetel • in de 29 koppen tellende
Staten-fractie van.de Partij van de
Arbeid inneemt.

Overhandiging geschenken in krantenpapier.

H. Arnoldus

"Grandioze99

T.O.Z. met Nelson Messe

Staten-lid Annemarie: „Inspraak van
de vrouw, ook in milieu-zaken".

Annemarie Goedmakers (30) vertelt,
dat ze, zwanger en werkloos, is, ze is
doctorandas in de biologie, maar kan
op dit moment geen baan vinden. Ze is
daar niet bijster rouwig om, want ze
kan nu rustig haar proefschrift
voorbereiden. Bovendien meent ze,
dat ze de overige vrije tijd best kan
gebruiken om zich binnenkort ge-
degen op de provinciale besognes te
storten. De Staten komen eens per
maand bij elkaar, maar daarnaast is er
veel commissiewerk en ze vindt het
ook noodzakelijk, dat er een goed
contact met de achterban tot stand
komt. Dat zou dan moeten via

regelmatige forumavonden overal in
de provincie.

Deskundigheid
De debutante in de provinciale
politiek denkt, dat ze vanuit haar
vakgebied" in de Staten meer kan •
bereiken dan in de gemeenteraadrZe'
weet ook al exact, waar^opr,ze zich,
straks sterk gaat maken. Voor liet
milieu en voor de emancipatie. Over
beide zal ze haar zegje kunnen doen,
als biologe over alles wat met milieu en
ruimtelijke ordening heeft te maken,
als „rooie vrouw" over gelijke kansen
voor man en vrouw.

ZANDVOORT-ToonkunstOra- Zandvoort. Het ledental van de
toriumkoor -Zandvoórt bestaat -vereniging bedroeg tachtig. Indatzelf-

'Jej gelegenheid 'de jaarwerd het Weihnachtsoratorium
'ïan."' J-S. Bach gegeven . in de
Nederlands Hervormde Kerk. Voorts

op het programma
Schipbreuk van Joh.

Wagenaar, het Requiem van Fauré,
Die Schöpfung van Haydn, Die
Krönungsmesse van Mozart, Judas
Maccabeus van Handel. Ook de
Johannes Passion stond diverse malen
op het programma, onder meer gaf het
koor tot tweemaal toe een uitvoering
van dat werk in het Concertgebouw in
Amsterdam. Het laatste concert van
het oratoriumkoor was in mei 1976 in
de Nederlands Hervormde Kerk.
Uitgevoerd: Eliasvan Mendelsohn.
In de loop van de tijd heeft er bij het
koor verschillende dirigentenwisse-
lingen. plaatsgehad. Dirigent Jan
Laarveld die'het koor op hoog peil
brachtj moest 'om -gezondheidsrcde-
nen zijn funktie neerleggen. Hij werd
opgevolgd door toon kunstenaar Piet
Halsema. Na zijn vertrek kwam Jos
Westerdaal die ondanks zijn muzikale
kwaliteiten als dirigent van een
oratoriumkoor toch niet een geschikte
"leider" bleek.
De man, die als musicus en als

;hetKtrkpjein'.een bijzonder ^fV^"
concert plaats. Uitgevoerd wordt
namelijk de Nelson Messe van
Joseph Haydn met vocale solis-
ten Aafje Heynis alt, Susanne
Miron sopraan, Alex Vermeulen
tenor, en Wout Oosterkamp bas.
Medewerking geeft het Randstad
Kamerorkest en het geheel staat
onder leiding van Lourens
Stuifbergen.

Het jubileumconcert begint om 20.15
uur en er zullen eerst twee kantates
van J.S. Bach worden uitgevoerd. De

.oprichting van een oratoriumkoor in
ivZandvoort gebeurde in 1967 op
^initiatief van enkele inwoners. Eén van
"hen was de bekende heer C. Kuijper.

Hij gaf jarenlang leiding aan de
vereniging. In die tijd werden in studie
genomen Die Jahreszeiten van Joseph
Haydn met als dirigpnt Jan Laarveld.
De uitvoering van dit grote werk
gebeurde in 1968 in de sporthal van

toenmalig lid van het Toonkunst
Oratoriumkoor Zandvoort in het
verleden reeds bij herhaling als
.vervanger van ,de dirigent optrad, de
heer Lourens Stuifbergen, werd op
aandrang van de leden bereid gevon-
den tijdelijk als dirigent van T.O.Z. op
te treden. Dank zij de inspanning van
een enthousiast bestuur met voorzit-
ter de heer H. de Hoop en dank zij de
bezielende leiding van Stuifbergen
steeg het ledental, dat gedaald was tot
beneden de 40, in korte tijd tot 60. In
studie werden genomen enkele kanta-
tes van J.S. Bach en de Nelson Messe
van Joseph Haydn.
Aan de kwaliteiten van de dirigent
Lourens Stuifbergen zal het dinsdag
aanstaande niet liggen. Hij is als
docent muziek-theorie verbonden aan
het Amsterdams Conservatorium •
thans "Sweelinck-Conservatorium"
geheten. Hij is in het bezit yan hgt j redersvrouw

•diploma solo voor orgel, waarvoorjiij--. blonk),, een

ZANDVOORT - „Wij hopen dat u nog een aantal jaren zal
„meedobberen" in Zandvoort, want wij zien u wel graag als
direkteur van onze P.T.T." dat zei de dorpsomroeper van de Wurf in
de kantine van de P.T.T. bij de overhandiging van de kado's tegen de
jubilerende direkteur de heer H. Arnoldus (60). Het
„meedobberen" sloeg duidelijk op het Zandvoorts" dialekt deze
keer, want dat de heer Arnoldus een speciaal plaatsje inneemt bij de
„klerken en postbooies" bleek duidelijk uit het grote aantal gasten
op de receptie gegeven ter gelegenheid van zijn veertig-jarig
ambtsjubileum.

Nadat donderdagmorgen in huiselijk
kring het officiële gedeelte van dit
jubileum was gevierd, werd er
vrijdagmiddag 31 maarteen feestelijke
receptie gegeven in het postkantoor.

Men had hiervoor de medewerking
gevraagd van de folklorevereniging
„De Wurf", dit tot grote verrassing van
de jubilaris en zijn echtgenote, die
zichtbaar verrast waren bij de aanblik
van deze oud-Zandvoorters. Er was
een vissersvrouw die vroeger de weg
van Zandvoort naar Haarlem barre-
voets liep met garnalen en natvis, een

(allemaal goud wat. er
viSser en de dorpsom-

studeerde bij Nico Waasdorp en Albert - roeper die het woord voerde. Er waren
de Klerk en werd toegelaten tot de
studie voor de "Prix d'Excellcnce".
Hij is gedurende een lange reeks van
jaren organist geweest van de Agatha-
kerk te Zandvoort en van die tijd
dateert ook zijn lidmaatschap van
T.O.Z.

de nodige geschenken, verpakt in
krantenpapier, want: „Vroeger
pakten wij alles in kranten, het bossie
bloemen, een trommeltje metknuisies
voor het bakkie thDe", en tenslotte
een prachtige, hedendaagse tuin-
parasol van het gehele personeel.

Veertig jaar geledon begon de heer
Arnoldus zijn loopbaan bij de P.T.T.
in Leiden. Al lang blij dat hij aan de
slag kon komen met zijn HBS-
diiploma, want de werkloosheid was
groot. Hij doorliep in Leiden alle
functies, van chef-expeditie, chef-
pakketpost, chef- boekhouding totdat
hij in 1956 werd overgeplaatst naar
Alkmaar. In het jamr 1962 vertrok hij
op eigen verzoek naar Heiloo, omdat
de woning in Alkmaar te vochtig voor
hem was i.v.m. ischias. Op l maart
1966 kwam hij met zijn gezin' in
Zandvoort en is niet van plan om voor
zijn pensionering te vertrekken, want
Zandvoort heeft een speciaal plaatsje
in zijn hart. Evenals het personeel,
want zelden heeft hij prettiger
gewerkt bekende hij.
Voor de medewerkers van de heer
Arnoldus, die hem deze „grandioze
receptie", zoals de jubilaris het
noemde, bereidde, een groot com-
pliment.

IN 150 J A AR
Van vissersgat tot Zandvoort-

ZANDVOORT - In de laatste
decennia van de vorige eeuw, zo
zagen we in de laatste aflevering-
en, maakte Zandvoort een
enorme sprong naar de status van
volwaardige badplaats. De aanleg
van de spoorweg had veel
initiatieven tot gevolg en de
hotellerie kwam tot on t-
wikkeling. Niet iederp plan werd
beloond met resultaat. Zo ver-
haalt plaatselijk historicus Bieren-
broodspot in zijn manuscript van
een helaas niet uitgegeven werk
over een zekere Dr. Pollacseck,
baddirecteur van de Noordzee-
baden op het Duitse Sylt. De man,
die wel brood in Zandvoort zag,
kwam in de strenge winter van
1890 naar het dorp en vertelde,
dat enige Hamburgse bankiers
45.000 mark disponibel hadden
gesteld. Dit om gedurende de
zomer aan de badplaats zowel
door propaganda in het buiten-
land als door het geven van
muziekuitvoeringen en andere
evenementen de plaats een nog
groter bezoek en een gezellig
badleven te bezorgen. Als dat was
gerealiseerd, zou er nog een
Kurhaus en zelfs een casino
komen. <

Strandmuziek

„Genoemde heer", zo meldt
Bierenboordspot, „eiste als loon
slechts de titel van baddirecteur,
die hem door de raad op 29

januari 1891 werd verleend".
Maar al spoedig bleek, dat niet
alles was zoals de dokter had
voorgespiegeld. Hij vroeg geld van
de ingezetenen en wenste ook een
bijdrage van de gemeente. De raad
was bereid f 100,-- te geven „als
de muziek, waar/oor de dokter
zou zorgen, 's mareens op het
strand speelde". Pallocscck
voelde daar niets voor, en eiste op
hoge toon een schadeloosstelling
van f 500," en ontbinding van de
overeenkomst. „Die wascrcchter
niet en natuurlijk werd het
heerschap toen onmiddellijk aan
de dijk gezet", aldus Bicren-
broodspot.

Luxueus
Maar Zandvoort zat duidelijk in
de lift en groeide door. In 1896
gingen de eigendommen van dj
gebroeders Eltzbachcr over in
handen van de N. V'. Zandvoorlse
Terrein- en Hotel Maatschappij,
die onder leiding van haar
energieke directeur Baron Collot
d'Escury al spoedig overging tot
de stichting van een nieuw en
Luxueus pand, het Grand Hotel
aan de Noordboulevard. Op 3 juli
1897 legde burgemeester J.
Bceckman de eerste steen en nog
gnen jaar later trokken de eerste
gasten het trotse gebouw
binnnen. Er werden wegen in de
omgeving aangelegd en verbeterd,
de helmbeplanting kreeg de
nodige zorg en er kwam zelfs een
tennisbaan.

Vorsten Badkoetsen

Naast veel vooraanstaande Neder-
landcrs tekenden veel voorname
buitenlanders het gastenboek van
Grand Hotel. Vele zomers achter-
een kwamen er veel vorstelijke
families uit Duitsland logeren. In
augustus wapperde altijd de vlag
van Lippe Detmold op het dak en
verder waren er de prinsen van
Saksen, Waldeck Pyrmont en vele
andere aristocraten. Het Grand
Hnipl. onder leiding van directeur
C. Wust, werd de glorie van het
noordelijk deel van Zandvoort. In
1910 nam de zoon van directeur
Wüst hst kapitale pand over van
de Terrein- en Hotel-maat-
schappij. Ifct floreerde tot het
Grand Hotel tegelijk met hondor-
den andere gebouwen in di> laatste
fase van de D-iitse be/etting
19-10-M5 met de grond gelijk
gemaakturd.

In de periode, waarin Kurhaus en
Grand Hotel verrezen, had men
ook ter hoogte van de dorpskern
niet stilgezeten. Ook daar kwam-
en er hotels en badinrichtingen
bij. Naast het inmiddels uitge-
brcide Groot-Badhuis waren dat
o.a. de badkantorcn Neptunus
(voor hotel Kaufmann, later
Hotel d'Orange) en Drichuizen.

Het aantal gasten, dat zich in zee
waagde, was nog gering. De
waterkar voerde nog steeds
zeewater aan voor de badkuipen
in de hotels, maar via de
badkootsen lieten toch steeds
meer stnmdbe/.oekers zich in de
branding omspoelen. In een
gehuurd badpak, hooggesloten,
mc' tmouwljesenpijpen

Badvrouwen op het strand aan de
badpakken-was. Op de achter-
grond het eerste kurhaus.

Het Grand Hotel in zijn glorietijd.
Op het dak de vlaggen van de
logerendfi Duitse vorsten. Voor dn
exploitanten van de badkoetscn
was er destijds nog weinig te
verdienen.
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Grote sortering

Antiek Boetiek
HwHjendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977.2-M29
Aalsmeer

AANN. BEDRIJF
straat- en grond-

werken.
warm en koud asfalt

en alle soorten
verharding

Vraag vrijblijvend
'

Annavnr uurunhof 34.
U. . .

telefoon 071-142803.

TE KOOP:
SNEEKERMEER

t *73
mstahoogte,

12 pk Ywmar Diesel.
Vee) extra's.

Vraagprijs/ 25.000,-.
Telefoon 03465-61348.

De
Annashoeve
Antiek
Mooie eiken en grenen
kasten, kabinetten,
secrétaires, eethoeken
en andere meubelen.
Verkoop, vrijdag,

Verkoop, vrijdag,
zaterdag en maandag.
Aalsmeerderweg 755,
Rijsenhout.

Snel en
uniek

Snel: omdat wij uw
. aanvraag in 1 uur

afhandelen.
Uniek: door ons verre-

gaand accoptotie-
beleid.

Hyp.: Ie on 2e hyp.tot
130% rente v.a. 8%.
Enige voorbeelden:

f 5.500,- is 36 x f 186,
f 8.500,- is 48 x f 225.
f 10.000,- is 60 x f 220.
f 12.000,- is 60 x f 260,
M7.000,- is 60 x f 369,
f 20.000.- is 96 K f 310,
f 25.000,- is 120 x f 338,
f 30.000,- is 180 x f 334.

Lop. leningen geen
berwaar.

Afhandeling geschied!
gratis bij u thuis of per post

Bel nu look 's avonds).

Inter-Credit
01720-75146

Ook voor uw
konstant-krediet.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, *ijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens vüel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

holtandso loonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Hijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02377-24429

** Hen mooie gelegenheid om die oude kaart
f \ t an u te vervangen door dctc splinter-

nieuwe van Eurocasion. Dcsc aanbieding
geldt alleen zaterdag a.s. En <>/> is óp. Bezoek zaterdag a.s.

onze grote expositie vanbetrouwbare gebruikte auto's:

De Eurocasion show.
En neem dan gelijk zo'n gratis wegenkaart van Nederland mee.

Zeliggenervoor.
Volop keus in gebruikte

auto's.
Zaterdag houden wij een

zeer grote expositie, die mag u
beslist niet missen als u een bc-
trouwbare gebruikte auto zoekt.
Want wc hebben een ruime keuze
voor u. Bovendien zijn al deze
auto's Eurocasions. Dat zegt u
misschien nog niet veel, maar dat
komt wel. Want voordat een ge-
bruikte auto het predikaat Euro-
casion krijgt, moet er heel wat
gebeuren.

dóór en dóór gecontroleerd...

Hij wordt grondig nageke-
ken door vakkundige monteurs.
Onderdelen die aan vernieuwing
toe .zijn worden vervangen, de
motor wordt perfect afgesteld, de
olie ververst, kortom alles wat
maar even 'kwaad' zou kunnen
wordt ogenblikkelijk 'goed' ge-
maakt.

Vervolgens krijgt de auto
een uitgebreide schoonmaak-

beurt en pas dan mag hij de naam
Eurocasion dragen.

Eurocasion,
een wijd vertakt net van

goede garages.
Zo'n 180 Citroen agenten in

Nederland zijn net als wij Euro-
casion agent. Dus als u een Euro-
casion koopt, weet u dat er een
grote organisatie achter staat:
Citroen. Met alle voordelen van
dien. Zo kunt u rekenen op een
goede service bij alle Eurocasion
agentcn,eenconstantekwaliteits-
bcwaking en een duidelijke ga-
rantie geldig in binnen en buiten-
land.

Eurocasion garantie,
als u op zeker wilt rijden.

Kiest u voor een Eurocasion,
dan krijgt u er automatisch een

~\ waardevolle
garantie bij

van 3 of 6
maanden,
die u vrij-
waart van
onaange-

name
financiële

verrassingen.OnverWachtërepa-
raties worden door ons vergoed.
Volledig. D.w.z. onderdelen en
arbeidsloon. Ook als u bij pech

Een gebruikte auto kopen bij dezelfde garage waar u ook later voor onderhoud
terecht kunt.

onderweg de reparatie bij één van
onze Eurocasion collega's laat
uitvoeren.

En mocht er onverhoopt een
probleem ontstaan, geen nood:
uw eigen consumentenorganisa-
tic ANWB of KNAC heeft bij
Eurocasion garantie altijd het
laatste woord. U merkt wel: er is
ons alles aan gelegenom tevreden
klanten te maken... en te hou-
den.

Wij nodigen u met plezier uit
voor zaterdag a.s.

Een groot aantal Euroca-
sions staat dus zaterdag aan-

staande op u te wachten. En om
de uitnodiging helemaal com-
pleet te maken: als blijk van waar-
dering voor uw bezoek krijgt u
van ons een prachtige wegen-
kaart van Nederland.

Let op hel oranje^blaiKVC'Eurocasion-
embleem. ' . . -

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg 10

Haarlem-tel. 023-248221

GEBO PARKETVLOEREN
voor 'n beetje meer
woonpfezier

IN DIVERSE HOUTSOORTEN BIJV.:
EIKEN
PANGA PANGA
MERBAU
KAMBALA
ESSEN
ESSEN RUSTIEK
EIKEN RUSTIEK
GEROOKT EIKEN

Bel of maak een afspraak.
Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs.

Ophelialaan 162, Aalsmeer,
telefoon 02977-24436.

tainmeubelshow
NIEUWE TUINMEUBEL-IDEEËN

Vele merken o.a.
Herlag. Triconf ojt,
Kéttt~er,~Êiëfant. Kïirz.
Darolot. eike-en
teakhouton tuinsets
en nog veelmeer!

Unieke selektie exclusieve
draion kussens met

bijpassende parasols.
Vele aantrekkelijke

aanbiedingen!

Bezoek onze
vernieuwde 300 m'
tuinmeubelshow!
Topkwaliteit met
elegante vormgeving
vindt u bij:

Hobbymarkt
J. J. VAN DER ZWAARD

Zijdstraat 71-73,
Aalsmeer.

telefoon 02977-24329.

ANTIEK
De grootste collectie secrétaires en

bureaus.
Tevens grenen- en eiken kasten voor,,

>-,.. *\>. ./ -kamer en kmikeh.t t •>•.

Den Oude Kruishoeve
Oude Kruisweg 208, Cruquius, Haarlemmermeer,

tel. 023-283758.
Een bezoek is de moeite waard.

POSTZEGELS
Verzamelingen on partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aerdenhout.
tel. 023-244983 Ib.g.g. 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop togen beslist goede prijzen: grote en
kleine werëldcbllecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goode losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

Wij verkopen
de echte Roots

Rools u-ord*'n (icmcuikl door solekteren de buste huiden en
rm'nsonh.mck'M ML'nsi:nh,uv nomen hun ambacht serieus.
di'n.dïe'Miort'n .un di; ^MdRk^V.&at Kooistangmeegocin
untwerpi'rs *MI d*.1 luind- Af̂ KHRa» is ctan ook bepaald
ULTkliuden v.tn Knots.Xij *JTKÏMtw» yc*cn uitzondetini]

JAN FEIJEN B.V.
Kruisweg 50 (station)

m o d e s c h o e n e n Telefoon 320823, Haarlem
Breestraat 43, beverwijk

GELDIG t/m

HELE DEURPOSTERS
van 39,-

Zolang de voorraad strekt.

Th. BEEMSTERBOER
Bloemendaalseweg 23;;t/,ó Rabobarilk

Wij verhurdri Üe Tqpi?>i}$[e Taputrffnlger:

MODELBOUW
jp Hoe gelukkiger je

gesternte... hoe leuker zo'n
Lovable Zodiac b.h.l

Nieuwe modellen 1978
motormaaiers, cirkelmasiers,
kooimaaiers, electromaaiers.

Robuuste
zrtmaaiers, tuintrekkers

met vele hulpstukken.

Maak tuinieren gemakkelijk
met tuinfrezen

reeds vanaf f 650,-
. ook voor verhuur.

Kantonmaaiers
met benzine of electromotor. Voor

het snel maaien waar andere
maaiers niet komen!

Kettingzagen
voor groot en klein werk.

Blue Bird
rnotorgrashark

haalt de viltige onderlaag uit het
gazon waardoor zuurstof, water en

mest weer kans krijgen hun
werk te doen.

Ook voor verhuur!

b l c e s n e n ô a a l
BLOEMÉNbAAISEWEG?!)
TELEFOON' 2 6 4 3 4 9

In-en verkoop
juwelen - Goud - Zilver

H. W. Dames
Kruisstraat 19, bij de

Ridderstraat • Haarlem,
telefoon 32043 J.

Eic]t;n importen
BOLENS en WESTWOOD

Vraat) onze specinlc
loldorsof vriiljliivoiidc1

denionstrnlie!

Wij hebben ook vele
OCCASIONS

in kloine en grote
tuinmachines!

MET GARANTIE!

Naast BOLENS en WESTWOOD
voeren wij vele merken o.a.

FLYMO, MORRISSON. TORO.
SUFFOLK. ATCO, QUALCAST.

XENOAH on nog voel meer.

Onze eigen werkplaats
zorgt voor alle
SLIJPWERKcn

WINTERREVISIE!

>TUIN-& PARKIVIACHINES J. J. VAM DER ZWAARD
U bent van harte welkom op onze doorlopende motorenshpw in het hartje van Aalsmeer! (Ook vrijdagavond open).

Laat uw
WASAUTOMAAT

en TV door een
EXPERT repareren.
EXPERT DE JONG

RADIO. TV en
WASAUTOMATEN.

Kruisweg 1001.
Hoofddorp,

telefoon 02503-16212.

Lov,ible Zodiüc. Een naadloze solt-b.li.
mei je eigen sterrentcken! Wascchl opgedrukt

Een b.h.woar je ie lekkorvrij in beweegt.
Lovable Zodiac. Een leuke manier om ook
ónder je kleren iets persoonlijk» ie dropen.

De b.h. is er in A & B i:up jalle m?tenl'
f 19,95. Bijpassende slip IS. M & LI. f 9.9S.
Ga direkt naar je winkelier nn b;ki|k deze

nieuwe -;e

Lovable*.,Hot Iran
ijst je de

Binnenweg 123, Heemstede.
telefoon 282900
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Zaalvoetbal-toernooi

Vanavond eerste wedstrijden
ZANDVOORT - Op donderdagavond 6 april gaat in Sporthal Pellikaan weer liet
meest uitgebreide sportevenement, dat Zandvoort kent, van start. Het jaarlijkse
Zaalvoelbal-toeniooi, dat in het achtste jaar van zijn bestaan maar liefst 56
deelnemende teams- telt, die te zamcn bijna 250 wedstrijden zullen spelen.
Opzet en organisatie verschillen enigszins van voorgaande jaren. Tot nu toe werd
het toernooi onder de naam Micro-voetbal georganiseerd door de Sporting Club
Zandvoort, die zich bezig houdt met recreatieve sportbeoefening. Door de
enorme groei, het veranderd karakter en door recente bepalingen van de
K.N.V.B. moest een gewijzigde organisatie-opzet worden gevonden. Die kwam
er in samenwerking met voetbalvereniging Zandvoortmceuwen, die nu een groot
deel van het toernooi overneemt.

TWEE TOERNOOIEN.
In feite komen er nu twee toernooien,
één voor teams, bestaande uit
K.N.V.B.-spelers, één voor zogenaam-
dc'recreanten. Het eerste georgani-
seerd door Zandvoortmceuwen, het
tweede door Sporting Club. Aan het
toernooi voor bondsleden nemen niet
minder dan 48 teams deel, aan dat
voor de recreatieve zaalvoetballers 8.
Met beide toernooien wordt in april
een bescheiden begin e aakt
terwijl in 6,
Ook het rckord-aanlal insch ijvingen
en e kw liteit van de teams
stemmen mei vrijwel elke dag wordt
gespeeld. In verband met het grote
aantal inschrijvingen, de Wereldkarn-
pioenschappen Voetbal en renovatie
van de Sporthal zal zelfs op enkele
zaterdagen en zondagen worden
gespeeld.

RECORD-AANTAL.
Zandvoortmeeuwen- voorzitter Wim
Nijboer is blij met de nieuwe activiteit
voor zijn clubs. „Wij vonden het erg
belangrijk, dat dit gigantische en
populaire toernooi voor Zandvoort
bleef behouden. Ondanks het vele
werk, dat er aan vastzit, hebben we het
graag overgenomen. Overigens kunnen
we gelukkig voorlopig rekenen op de
heren v.d. Nulft en Boukes van de
Sporting Club, die het toernooi in de
loop der jaren zo voortreffelijk
hebben opgebouwd." ,
Ook het rckord-aantal inschrijvingen
en de kwaliteitvan deteamsstemt tot
tevredenheid, vindt Nijboer. „Alle
bekende formaties van vorige jaren
zijn weer van de partij en bij de nieuwe
teams zijn een paar zeer sterke. Nieuw
in een aparte poule voor veteranen,
boven de 35 jaar, terwijl de
recreatie-voetballers, die :niet-bonds-
leden dus, blijven spelen onder de vlag

van SportingClub Zandvoort."

POULE INDELING.
De indeling van de poules ziet er als
volgt uit:

Ie divisie A. Robeo, Aurora Dingkys,
Eric Renout, Nihot, Sporting Club,
Luykx, Boedha Club, Rabo-Bank.
Ie divisie B. Pim Janssen, Enkabé,

Tiffany Club, Sportschool Buchcl,
Nutspaarbank, Gnoom, Spoopy,
Boeddha, Handbal, Musquetiers, Po-
litie,
2e divisie A. Aleichcm Boys, Luiten,
Sandevoerde, Rcino-Post, D.V.S.-C,
L.O.C., Auto-Vision, Zandvoorl-
Noord.
2e divisie B. Colpiit, Moulin Rouge,
Rinko, T.Z.B., Geerling Auto,
D.V.S.-A., Aral-garage, S.B.B.
2e divisie C. Publieke Werken, R.E.A.,
Plumbers, Reprox, Casino, Meeuwen-
nest, Castcll Plage, D. V.S.-B.
Veteranen: Hendrik, Hollandia, Duys-
terghast, Zandvoortmeeuwcn 10,
Hotel Keur, Aurora Dingkys, 65-plus,
Oldtimers.

Aan het recreanten-toernooi van
SportingClub Zandvoort nemen denl:
Nutssoaarbank, Gnoom. Snooov,

Boedha Club, Handel, Musquetiers,
Politie, Gemeente.
Op de eerste vijf speeldata 6, 13, 20,
26 en 27 april worden steeds vier
wedstrijden van het recreanten-
toernooi en twee wedstrijden uit de
veteranen-poule gespeeld.

Het uitgebreide wedstrijd-programma
wordt vanavond geopend met zes
wedstrijden, waarvan vier uit het
recreatie-toernooi, gevolgd door twee
veteranenwedstrijden uit het
K.N.V.B.-toernooi. Het tijdschema
luidt: 18.45 uur: Handbal - Muske-
iiers; 19.30 uur: Snoopy - Politie;
20.15 uur: Gnoom - Boedha Club;
21.00 uur: Nutsspaarbank - Ge-
meentc; 21.45 uur: Hollandia -
Duysterghast; 22.30 uur: Hendriks -
Hotel Keur.

Kampioen in laatste seconde

Gerda Koomstra en Wim Ekcls in hun
halve finale.

Lotus-toernooi
sterk bezet

ZANDVOORT - De voetbal-thriller
van het afgelopen weekeinde speelde
zich af aan de Kennemerweg, waar
TZB 2dekampioensvlag zou kunnen
hijsen als van Heemstede 2 werd
gewonnen. In een bikkelhard en
nerveus duel werden alle krachten

aangesproken, maar tot scoren kwam
men maar niet. Het fanatiek meeleven-
de publiek had zich al bij de
teleurstelling neergelegd. Maar schut-
ter Cces Sebregts dacht er anders over.
Terwijl de scheidsrechter al met de
fluit in de mond en de stopwatch in de

Kampioenselftal TZB.
hand stond, worstelde Cees zich langs
vier man en haalde uit. In de laatste
seconde van de enerverende match
knalde hij raak: 1-0, kampioen.
Sebregts werd bedolven onder zijn
teamgenoten en er kwamen bloemen.
En een kampioensfoto uiteraard.

ort Zandvoortmeeuwen kan titel
l wel vergeten

ZANDVOORT- Het jaarlijks Open B.-
en C.-toernooi van Badminton Club
Lotus had deze keer behalve een
record-aantal deelnemers (146) ook
een extra sterke bezetting. Gedurende
de twee toernooidagen werden niet
minder dan 226 partijen gespeeld,
waarvan een flink aantal van hoog
gehalte.
In het sterke gezelschap hebben de
meeste van de deelnemende Lotus-
leden een goed figuur geslagen. In het
gemengd dubbel van het C.-toernooi
biachten de koppels Alice Frank/Ed
Wijting en Gerda Koomstra/Wim
Ekels het tot de halve finale en
drongen de koppels Alice Frank/
Gerda Koornstra en Jan Enderman/
Jcroen van Wijk zelfs door tot
respectievelijk de finale dames-dubbel

uitslagen

ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag l april:
B-junioren:
Sp.woude 2-Zandv.m. 2 1-3
C-junioren:
Zandv.m. 1-DCO l
TYBB4-Zandv.m.3
Halfweg 4-Zandv.m. 4 -
A-pupillen-:
Zandv.m. l-Terrasvogels l
Zandv.m.3-Geel Wit 4
HBC4-Zandv.m.4
Zandv.m. 6-RCH 7
B-pupillen:
Zandv.m. 2-DeBrug l-'
Zandv.m. 3-GeeT.WitT"
C-pupillen:
Corja 1-Zandv.m. l 0-4
RCH 1-Zandv.m. 2 ZM n.O.
Sp.vogels 1-Zandv.m. 3
Zondag 2 april:
WSV'30-Zandv.m. 3-0
KIC 2-Zandv.m. 2 2-1
Zandv.m. 3-Renova 2 2-1
Waterloo4-Zandv.rn.-l 3-3
Zandv.m. 5-HFC 5 1-1
Bloemend. 6-Zandv.m. 6 1-5
Zandv.m. 7-TYBB 7 2-3
Zandv.m. 9-DEM 10 3-1
Zandv.m. 11-DSS14 uitg.
A-junioren:
Terrasv. 1-Zandv.m. l 1-2
Zandv.m. lis kampioen! ! !

Schaaknieuws
ZANDVOORT • Na de laatste
wedstrijden, gespeeld in de interne
competitie van de Zandvoortse
Schaakclub zien de standen er als volgt
uit:
Senioren: 1. Vastenhouw, 15 punten,
2. Cliteur, 13 pnt; 3. van Elk, 1-2 pnt;
4. Slijkerman, 12 pnt. en Termes, 12
pnt.
Jeugd: 1. v.d. Voort, 4 1/2 pnl; 2.
Kens, 3 1/2 pnt; 3. Stuurman, 2 1/2
pnt; 4. Picters, 21 /2 pnt; 5. Bijlsma.
l l /2pnt

Bridgeclub
ZANDVOORT • Do stand na de vierde
wedstrijd van do vierde competitie is
als volgt: A-lijn: 1. familie Heidoorn
230.76 procent; 2. mevrouw de
Leeuw/heer Braun 216.54 procent;
B-lijn: 1. Dames Dröse-van Gellekom
221.90 procent; 2. Dames Kerkman-
Lentcrman 205,00 procent; C-lijn: 1.
Heren Vulsma/v.d. Wende 237.78
procent; 2. Dames v.d. Berg-Kicwit
221.94 procent; U-lijn: 1. Familie
At i -s 262.77 procent; 2. Dames v.d.
Busken/Sii'lcken 215.85 procent.

X,- Na de in voorgaande
(«wedstrijden légen Beverwijk (3-3)*enK

"nN1èuw-yennep"(2-2) behaalde gelijke
spelen, heefl hel eersle team van
Zandvoortmeeuwen j.l. zondag in
Wormer tegen W.S.V.'SO een
sprekende 3-0 nederlaag geleden. En
daar koploper D.W.S. bleef winnen,
zijn de kansen van onze Meeuwen om
deze kompetilie bovenaan te beëindig-

ZANDVOORTMEEUWEN
Donderdag 6 april:
DEM 3-Zandv.m. 2 18.30u.

Zaterdag 8 april:
B-junioren
Zandv.m. 2-Kenn.land 2 12.00u.

A-pupillen:
HFC 3-Zandv.m. 3 10.00 u.
Zandv.m. 4-HBC 4 ll.OOu.
B-pupillen:
Zandv.m. 3-Schalkwijk 4 11.00 u.
C-pupillen:
Ripperda2-Zandv.m. l ll.OOu.
RCH 2-Zandv.m. l ll.OOu.
RCH 2-Zandv.m. 2 10.30 u.
Corja 1-Zandv.m. 3 ll.OOu.

Zondag 9 april:
GVO-Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-Ripperda 2 14.10 u.
TYBB 3-Zandv.m. 4 11.30 u.
Zandv.m. 5-Stormv. 6 12.00 u.
TYBB 6-Zandv.m. 6 11.30u.
Haarlem 8-Zandv.m. 8 12.00 u.
Zandv.m. 9-ADO'20 17 12.00u.
DSS 14-Zandv.m. 11 14.30u.

TZB
Zaterdag 8 april
B-junioren:
TZBl-Renoval 14.00 u.
A-pupillen:
VEW2-TZB1 ll.OOu.
B-pupil len:
Geel Wil 2-TZB l 12.00 u.
Zondag 9 april:
TZB4-VVD3 12.00 u.

HANDBAL
Zondag 9 april
ds. Zandv.m.-Zoeburg l 12.00u.
lis. Zandv.m.-VZV l 15.00 u.
dj. Bunkert 1-Zandv.m. l 11.10 u.
lij. IJmond 1-Zandv.m. l 11.00 u.
ma. Wijk a.z. 1-Zandv.m. l l 2.00 u.'
ADO 3-Zandv.m. 2 14.00 u.
mp. Zandv.m. 1-OnzcGez. l 13.00 u.
ADO 1-Zandv.m. 2 14.00 u.
jp. Blinker! 1-Zandv.m. l 10.00 u.

Zaterdag 8 april:
ja.Concordia 1-Zandv.m. l 16.00u.

jijiinwèl tot .uul. gexoduceeid. Aan-
"vankeKjk zagen we in rWörmer een
'gelijko'pgaande strijd, waarbij Richard
Kerkman eenmaal op de doellijn
redding moest brengen en aan de
andere kant Kees Bruin na een vrije
trap van Chris Jongbloed de bal over
het doel kopte. De thuisclub streed
met meer inzet en het was doelman
Pellerin, die een inzet tot hoekschop
moest verwerken. Nadat deze ge-
nomen was kreeg men nog een
hoekschop toegewezen en het was in
laatste instantie Arie Sicrhuis die het
Ieder in de Zandvoortse veste wist te
koppen, 1-0 na 28 minuten. Zand-
voortmeeuwen kwam hierna tot wat
beter spel. maar er zat te weinig
bezieling in.Teun Vastenhouw kon na
een voorzet niet tot de juiste
afwerking komen. Spannende
situaties voor W.S.V.'s doclmond
ontstonden, maar uiteindelijk ging de
bal over. Kees Bruin zag een door hem
genomen vrije trap via een speler tot
hoekschop gaan. Nadat door de
Wormer's nog twee hoekschoppen
mochten worden genomen, brak de
rust aan.

Iix 4e..,tweede helft \cen aanvall
W>S.V. '30, waarbij- Eiigel Köpcnêterr
treffer voorkwam dóór de bal Varïldè'
doellijn te halen. Er volgden nog wat
onzuivere schoten en een hoekschop,
waarna Z.M. tot twee hoekschoppen
kwam. Ake Grootveld verscheen
binnen de lijnen voor Engel Koper. Fel
werd door de Meeuwen aangevallen,
maar men slaagde er n iet in een bres in
de verdediging te slaan. Wel kwamen
er wat hoekschoppen en hoge
voorzetten, die een prooi werden van
de boomlange centrumverdediger,
maar de begeerde gelijkmaker kwam
niet Een snelle uitval van de thuisclub
had een voorzet tot gevolg welke met
een snoekduik van Jan Sandbergen tot
een treffer werd omgebogen, 2-0 na 36
minuten. Zandvoortmeeuwen kwam
nog wel terug, maar slaagde er niet in
een vuist te maken. Dat ene Konijn er
op de valreep nog 3-0 van maakte is
tekenend voor de inzet van de
thuisclub, die een wel wat geflatteerde
maar toch verdiende zege behaalde.
We zijn benieuwd wat de uitslag zal
zijn van de zondag a.s. te spelen
uitwedstrijd legen G.V.O.

ademy f or Üsian
Fighting Arts

ZANDVOORT'. Als voorbereiding op
de teamkampioenschappen karate, die
in mei gehouden zullen worden,
hebben een aantal leden van de
Academy for Asian Fighting Arts
meegedaan aan de Open Nationale
kampioenschappen karate die op
zaterdag 25 maart gehouden werden.
Hoewel Zandvoort niet in de prijzen
viel was toch duidelijk een opgaande
lijn waarneembaar. Vooral G. Schulte
moet hierbij genoemd worden, die in
de zwaargewichtklasse tegenover een
Engelsman kwam te staan, die niet
zonder problemen won. Deze Engels-
man werd later, üp de avond
kampioen in de alle-categorieënklasse
door te winnen van O. Roethof, de
heersende wereldkampioen.
Door de opgedane ervaring tijdens
individuele wedstrijden is het zelfver-

Handballers het veld op

f&:f
t *i

OOOD

GARAGE
STRIJDER

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

Tel. 02507-45 65

Zandvoortmeeuwcn in het offensief.

ZANDVOORT - De handballers vnn
Zandvoortmeeuwen, die onlangs het
zaalsoi/.oen afsloten, zijn zondag weer
begonnen aan de veldcompetitie. Op
het knusse complex binnen hctcircuit
warm hulde heren-junioren,die tegen
hot Haarlemse Concordia de opcnings-

werf.slrijd speelden. Het werd een
boeiende partij handbal met maar
liefst dertig doelpunten. Met de rust
was de stand nog gelijk (7-7), maar
daarna bleef Concordia regelmatig aan
de positieve kant van de score. De
eindstand werd bepaald op 14-16.
Overige uitslagen: m.p. Zvm.l-
A.D.O.l 5-8; Zvm.2-A.D.0.5 0-4;d.j.

Desiree/Odin 1-Zvm.l 10-7; m.a.
Dosiree/Odin 1-Zvm.l 0-8; Zvm.2-
K.I.C.l 1-8; j.a. Zvm.l-Blinkcrt l
4-32; j.p. Desirec/Odin 1-Zvm. l 11-9.
Komende zondag komen de senioren
voor de eerste maal b innen de lijnen.
De dames spelen om 12.00 uur tegen
Zeeburg en de heren ontmoeten om
15.00 uur V.Z.V.

Burgerlijke stand
GEBOREN, buiten de gemeente:
Laura Kamsirah, d.v. W.J. Voel en
A.K. Wille; Wouter Robcrt z.v. C.P.
Verpoorten en M.L. Lcfferls; Nicole
Nadine d.v. E.J. Chan-Jong-Chu en
M. A. V. Slorimans.
ONDERTROUWD:
J.P. Vink en B.C.E. Zonneveld; P.
Land kroon en C.L. Rinkel; W.R.
Brouwer en Y. Visser.
OVERLEDEN:
Ruurd Faber, 85 jaar; Geertruida P.
Klok, 88 jaar.
OVERLEDEN, buiten de gemeente:
Jan Boersma, 38 jaar.

r WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zi jn als volgt,
n.b. met de zomertijd is rekening
gchoudon.

Donderdag G april 3.28-15.48 uur ;
vrijdag 7 april 4.10-16.30 uur;
zaterdag 8 april 4.51-17.08 uur;
zondag 9 april 5.27-17.45 uur;
maandag 10 april 6.03-18.21 uur;
dinsdag 11 april 6.38-19.09 uur;
woensdag 12 april 7.13-19.34 uur;
donderdag 13april 7.48-20.lOuur.

en heren-dubbel. In het gemengd-
dubbel B. hield Joep Leen met zijn
partner Yvonne Heerkensstand tolde
eindstrijd.
De einduitslagen luidden: Dames-
enkel C: 1. Mooijer, 2.Bol; heren-
enkel C: 1. Stam, 2.Aponno; dames-
dubbel C: l.Verstifl/v. Renesse,
2. Frank/Koornstra; heren-dubbel C:
l.Bol/v.d. Pot, 2.Enderman/van Wijk;
gemengd-dubbel C: l.Stuur/Engberts,
2.v. Dijk/Aponno;dames-enkel B: l.v.
Duivenbode, 2.Cetan; heren-enkel B:
l.Smit, 2.Pangemana; dames-dubbel
B: l.Jongert/Gerbranda, 2.Schoon/
Nijssen; heren-dubbel B: 1.Bakker/
Smit, 2.Balm/Lageweg; gemengd-
dubbel B: l.Versluis/Smit, 2.Heer-
kens/Lcen.

trouwen van het Zandvoortse team
gegroeid, zodat een goede klassering
bij de teamkampioenschappen in mei
lot de mogelijkheden behoort.
Een duideli jk succes voor de Academy
is het feil, dat een lid, A. Koopman is
opgenomen in het Nederlandse team
vol-contract-karate. Binnenkort zal
dit Nederlandse team aantreden in een
interland tegen Frankrijk. Voor
diegenen die meer informatie wensen
over de mogelijkheden van de
gevechtssporten in Zandvoort,
kunnen zich wenden tol P. Koopman,
Lorenzstr. 405, tel. 3602 en G.E.
Poots, Celsiusstr. 77, tel. 4710.

«'__., .-;_ ,:.•-•-'tfffö J*'.;,-" •~-~ • • • • - . •

Kerkdiensten
Zond au 9 april
HKRV. KERK, Kerkplein Zandvoort,
10.30 uur , geen dienst wegens
Gemeensch. Geref./Herv. dienst in de
Clcref. kerk, Julianaweg 15, aanvang
10.00 uur, voorganger: ds. P. van Hall,
guref. prcd. te Zand voort.
Jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur:
jcugdkapel o.l.v. dhr. J. Lasthuis.
Geref. kerk, Julianaweg 15, 10.00
uur: ds. P. van Hall, gcmeensch.
Herv./Geref. dienst; 19.00 uur: ds.
L.J.C. IJkel van B'wijk/H'kork.
Nederlandse Protest, bond, Baigstraat
15. 10.30 uur: ds. J.L. Beekhuis,
doopsgezind predikant te Haarlem.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht Zaterdag 8 april, 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en samen-
'ang.
Zondag 9 april. 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur:
Eucharistieviering met medewerking
van het SI. Caecilia-kerkkoor
(Hoogmis).
Nieuw Apostolische Kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur : woensdag 20.00 uur:
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijk^ getneen-
scliapsbond, maandagmiddag 10 april,
15.00 uur: samenkomst in hui/e
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: y.ondag-
morgen 9.'15 uur: dienst, in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Weekenddiensten
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol,'.7i,
Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 5091 en 5600. ~iï.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via ~".
de telefoonnrs. van de huisartsen.
Anderson tel. 2058, Drenth tel. 3355, ,
Flieringa, tel. 2181, Zwerver, tel.
2499.
TANDARTS
Tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING
Zr. T.J.M, de Roode-van der Horst, .'
Noorderstraat 30, tel. 6358.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek H.B.A. ' '
Mulder, tel. 31851 ' '.
VERLOSKUNDIGE • J. *,
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraal •
3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-4437. |
b.g.g. 023-313233.
HULPDIENST .. ;
Tel. 023-243340. Weekeind van- •
vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00, i
uur.
DIERENARTS , \
Bij afwezigheid 'van de gewenste arts, '
raadpleeg men uitsluitend telefonisch. !
de Veeartsendicnst te Haarlem, tel.
023-3132*53 * '
STORINGSDIENST GASBEDRIJF7- '.
Tel.76-11.
POLITIE, tel. 3043.
BRANDWEER, tel. 2000. .. "I
TAXI, tel. 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK "
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, tel. 3459 b.g.g. ',
023-320899 of320464. Spreekuurop -
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur; *
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. -
Verder volgens afspraak. Voor deze I
hulpverlening, beschikbaar voor -
iedere inwoner van Zandvoort geldt ^
dat er voor de vrager geen kosten aan •
verbonden zijn.
S.O.S. TELEFONISCHE HULP-' -
DIENST HAARLEM ;.
Tel. 023-326655. Advies in geestelijke -
en sociale nood. Bereikbaar dagelijks' '.'
van 's avonds 7.00 uur tot 's morgens -
7.00 uur.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE -
HULPVERLENING ;
Geeft advies, hulp en informatie, '*-
Alleen telefonisch bereikbaar onder »~
nr. 7373 in Zandvoort van maandag -
t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur en '.
iedere zondagmiddag van 16.00 tot -
17.00 uur. Ook schriftelijk via postbus l
100, Zandvoort.

Ruitenboer
ZANDVOORT - Door de Zandvoortse
Bridge Chib is ook ditmaal deel
genomen aan de jaarlijkse „Ruiten-
boer-Drive" van de Koninkli jke
Nederlandse Bridgebond.
De uitslag was: 1. Heren Borricr-Wan-
naar 124 pnt.; 2. Dames Kerkman--
Kiewiet 112 pnt.; 3/4. Dames
Berghoff-v. Gellocom 106 pnt.; 3/4.
Dames Bos-Schouten. 106 pnt. : 5.
Dames Dear-Hagen 97 pnt.; 6. Dames
Bomer-Hagen 9(5 pr.t.; 7. Dames
Menks-Roest 90 pr.t.; 8. Heren
Kiewiot-Klomp 89 pnt.; 9. Heer en
mevrouw De Leeuw, 79 pnt; 10. Heer
en mevrouw Pecmnn, 61 pnt.
De heren Berrier-Wannaar zullen dus
meedoen aan de démi-finale die op 21
mt>i aanstaande in Amsterdam wordt
gehouden in sporthal Oost.

Inbraken
ZANDVOORT - Op zaterdag l april
werd aangifte gedaan van een inbraak
in een f la twoning aan de Jac. van
Hcpmskerckstraat. De toegangsdeur
werd geforceerd en A? help woning -
doorzocht Vermist worden: plm.
f500,- een zilveren zegelring, drie
zilveren halskettingen met hangers en
één zilveren horloge. In de afgelopen
weck werd ingebroken in ren winkel
in de Celsiusstraat. Dooreen klapraam
werd binnengedrongen. Vermist \vor-
di'n 11 doosjes condooms en f 130,--
kleingeld.

l'XMi 7R-jarigc inwoonster miste vri j -
dagavond in hel Casino plotseling haar
tas. De tas werd later in het hi 'rentoilel
teruggevonden. Ongeveer f 165,-
wordt vermist.
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VIGl
M 11.o';

'n Ontdekking, deze exclusieve likeur! Zacht en
t te zoet. CORDIAL CAMPARI heerlijk bij de

koffie, maar ook verrukkelijk als u deze
verfijnde likeur serveert over ijs, vruchten-

salades, flensjes enz. enz.

maar:

UIT ONZE
WUN-

KELDERS:

mm
WÜNEN
van uitgelezen kwaliteit

MEDOC 1972
ST. EMILION 1970

LALANDE DE POMEROL|
1974

PER
FLES

N

C<

fiai
HELE LITER

pGUENEVEjT
ÉIlïÏNÏS"""

GÜOTSE WHISKY
gÉénJSJlfmaar:

'""«w,*,™

BULGAARSE
WIJNEN

CABARNET
MAVRUD
TRAKIA
GAMZA
RiKAT

GASTON DE LA GRANCE
FRANSE COGNAC

PER
FLES

maar:

VIN DEPAYSDE

l doosl

APOSTEL ROSÉ
géénJM^maarnü:

heeft alle dranken!
Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

C/

AM Pl'<n 40-45 m 3 (S1ot»rmt>cr>:

m DcllLndpIcin 18? (O.'fioommHdl,
t 170 lOuitrntfld'Mt.
i j lplftn 3 (Grujcnïplijl

rovi-v; l lt)i| de H.ijM*n>mrfw^ql

79 ;
r> 10 (Noord, l»j d» Mf

ZAf^OVOOUT Durrj. rntwlb.

PAPENDRECHT: Bipd'rodeplr.n 6
SCHIEDAM: 's Gfavelandlfwcg 916
ROTTERDAM: MjdhcnCHPfWM) 21
ROTTERDAM G J Muldtnlrjji 1?
OVtRSCHIE Burg Bauminnlj*n 11'j 117
MAHDINXVELO/GIESSENDAM
Oijn^Ht^jl/Alt-ïjnclr'll'.i-t

en nu oofe:
HOOrODOHP. Ktuimr^CIO

tiOLNtS Vfthtlirjjl 1d

VRIESWAGEN
Te koop: in goede staat verkerende

Vrieswagen, tot -30°. Merk: Bedford.
Eventueel te ruilen voor leuke luxe wagen.

Inlichtingen:
R. M. G. Drommel

Dr. Jac. P. Thijsseweg 1 -Zandvoort
Tel. 02507-42 82 of 29 12.

Zowit is verf!
Keur en Zoon

BRUIN
THANS BINNEN IEDERS BEREIK !

In 10 maal een prachtige bruine kleur,
dank zij de

ZONNEBANK
Eén kuur van 10 uur: f75,-.
Per uur f 10,-. Inlichtingen:

HOTEL - BAR • RESTAURANT „SONNEHOECK"
Dr. Smitsstraat S - Zandvoort - Tel. 02507 - 29 12

Ten Cate
5V.a....1145.-

Windglider

v.a...1445,-

Mistral
v.a. .1830.

Hoofddealer voor Haarlem
(uit voorraad leverbaar)

Wetsuits - Sealmarine • Camaro
Truien - Surfjacks - Shirts - Schoenen - Laarzen

Allroundzeil .................. 270,-
Brandingzwaard ............... 65,-
Nylon OVerail ter bescherming
van uw wetsuit ............... ; ...... /«*i*

Zegwaard
Watersport

,. Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

PLAYTEX
SUPERLOOK

verkrijgbaar bij

KROON
HAUTESTRAAT 55. ZANDVOORT

nu nog met introductie korting!!!

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
KantoorGASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

CDA BEDANKT U
EN WERKT RUSTIG VERDER
VOOR UW WELZIJN
ÓÓK IN DE GEMEENTERAAD

Kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

"De Krocht
Grote Krocht 17, Zandvoort, telefoon 02507-6033.

ff

Kantoorbenodigdheden
Stripboeken
Tijdschriften
Reisgidsen
Wenskaarten
Rookwaren
Tolo

Kinderboeken
Boeken
Kranten
Ansichtkaarten
Verjaardagskalenders
Lotto __

ÜJtaatslotëriT

SODB?»^
WANDVERF ^OJ Fj£
in enorm leuke emmertjes ̂ (&
voor een fleurig interieur ^Jvr

SCHILDERSHAL

C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24, telefoon 2206.

KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Binnenkort feestelijke opening
van onze showroom

<^< r̂< r̂< ,̂̂ r̂ >*<ö*< r̂̂ r<^S^ /̂̂ < r̂QvNïjr< r̂«v>*5>^

9

$

$

$

l

interieur bouw
de favaugeplein 31
zandvoort '

showroom: passage 14
tel. 02507-4556

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

keukens |
?
?
!iSiJ<< "̂̂ r̂ r̂< ,̂< r̂< r̂î r̂ y^v^vr̂ ^5>«^ r̂î rî rî .-̂ (̂<ijr̂

Op verzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gobrandschildord glas;
glasmedalllons;
untiokroporatio;
goboortotogols;
boDchlldordo wandbordon
met o.a. uw fomiliowopon

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Dat wij stoffen verkopen weet
u allang;

maar wij hebben ook: handwerkpakken,
patronenpapior, ritsen, garen, blaisband,

elastiek, naalden, spelden, drukkers,
stofknopen, knie- en elleboogstukken,
rimpel-elastiek, boorden, tailleband,

vlieseline en voering

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

VÓÓR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2S07

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

HaltestraatB, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

SLEUTEL VERLOREN?

Laat dan uw slotveranderen
of vervangen.

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Te koop gevraagd in Zandvoort:

WOONHUIS
van particulier, tot de somma van
f450.000,-.

Brieven onder nr. Z 292, bur. van dit blad.

;&i*̂ M^



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 6 APRIL 1978 PAGINA 9

Koninklijke onderscheiding bij
afscheid bekwaam politieman

\ J

ging, waarbij het jaarsalaris van toen
zo ongeveer het maandsalaris van nu is
geworden. Tot aller grote verrassing
deelde de burgemeester mee, dat het
Hare Majesteit Koningin Juliana had
behaagd, de scheidende politieman de
ere-medaillc in goud, verbonden aan
de orde van Oranje Nassau toe te
kennen als dank voor de vele en
belangrijke diensten die hij in de loop
der jaren de gemeenschap had
bewezen. Onder veel bijval werd hem
daarna het eremetaal opgespeld,
waarbij de burgemeester erop atten-
deerde, dat het goed is dat dit gebruik
nog altijd bestaat, omdat daarmee de
hoogste eer wordt toegekend, die in
ons land bestaat.

Loopbaan

i' T; f '"'
sfe H*' ,' '\,

Koninklijke onderscheiding voor de Heer Meems

ZANDVOORT - Er moet wel
heel wat zijn omgegaan in
adjudant A. Meems, afgelopen
donderdagmiddag in de kantine
van het politiebureau na een
avontuurlijk en rijk bewogen
leven in politiedienst, waarvan in
Zandvoort sinds l januari 1949.

Een periode die nu moest
worden afgesloten wegens het
bereiken vari.de. pehsioengerech-^,
tigde leeftijdr ~ ~;_ ;;j^ ^ "

En wie hem daar zo zag zitten te
midden van zijn familie, zal hebben
gedacht: hier zit een man, nog in de
kracht van z'n leven. Doch in
politiedienst denkt men daar anders
over. Daar is het op zestigjarige leeftijd
"gebeurd met de koopman" en moet
men opkrassen. Zo hebben we er in de
laatste jaren al heel wat zien
vertrekken bij het Zandvoortse poli-
tiecorps. De oude garde wordt kleiner
en kleiner en binnen enkele jaren zal er
geen van hen meer over zijn. Dan blijft
slecrfts de^herinnering en dat is nu

-éénmaal 'sTwerelds beloop, ook al

kunnen we dat dikwijls maar moeilijk
aanvaarden. Herinneringen blijven,
ook voor adjudant Meems en voor ons
allen, die meermalen zo direkt met
hem te maken hadden.

In alle toonaarden is donderdagmid-
dag zijn lof bezongen. Dat begon al na
een inleidend woord van de waarne-
mend-chef administratie, de heer Ten
Have en met de korte rede van
burgemeester H", Machielsen. Hij
roemde de vele verdiensten van de
heer Meems en'dat hij vrijwillig was

',. gekomen en ook weer vrijwillig heen

Korpschef Van Maris feliciteerde de
heer Meems. Hij besprak de landelijke
ambtelijke loopbaan van de scheiden-
de politieman in dienst van de
gemeenschap en memoreerde dat hij
deze dag 60 jaar werd, een feit,
waarmee hij hem extra geluk wenste.
Vervolgens schetste hij de heer Meems
als politieman, die vr i jwi l l ig in
militaire dienst ging, daarna terecht
kwam bij de Koninklijke Marechaus-
sec, in de oorlog gevaarlijke koeriers-
diensten verrichtte in binnen- ~'en
buitenland en daarbij dikwijls met
bijzondere opdrachten werd belast.
Na deze bewogen periode kwam hij in
dienst bij de politie in Landsmeer en
vervolgens op l januari 19*19 als
hoofdagent bij de Zandvoortse politie,
samen met de heren Brockhus en
Popkema. Het wonderlijke was, dat zij
alle drie- in de loop de'r jaren tot
adjudant werden benoemd. Vcrvol-
gcns herinnerde de heer Van Maris aan
d.c dienst van de heer Meems bij de
afdeling recherche, waar hij speciaal
bij de vreemdelingendienst verrassend
goed werk verrichtte. Ten tweede
schetste de heer Van Maris de heer
Meems, naast een streng politieman te
zijn geweest als een begrijpend,
meelevend en edelmoedig mens, die
hielp, wanneer dat in zijn vermogen
lag. Zijn levensopvatting werd door
zijn geloofsovertuiging daadwerkelijk
in praktijk gebracht. Hij was een zeer
geziene medewerker, die alleen maar
vrienden achter heeft gelaten in het
gehele korps. "Er is weemoed om dit
weggaan," zei hij tenslotte. Namens

het korps en de politiesportvereniging
schonk hij de heer Meems daarna een
fraaie tuinstoel en zijn echtgenote een
plant.

Dank

Er bleef na de sympatieke toespraak
van de korpschef voor de overige
sprekers nog maar weinig nieuws te
melden over. Men beperkte zich dan
ook in hoofd/aak tot lovende
woorden en persoonlijke herinne-
ringen. De sprekers waren achtereen-
volgens: de heer Pols als waarnemend
voorzitter van de Zandvoortse politii1-
sportvereniging, die mevrouw Meetns
bloemen schonk. Do heer De Hoop
namons d t afdeling Zandvoort van de
Christelijke bond van politie-ambtena-
ren, waarvan de heer Meems vele jaren
voorzitter was. Hij schonk enkele
boeken en als her inner ing hel
deur-naambordje van de kamer van de
heer Meems. Namens de afdel ing
recherche sprak de heer Brockhus, die
29 jaar met de heer Meem» samen-
werkte. Hij roemde in de heer Meems
eerlijkheid, arbeidsvreugde, sociaal
gevoel en arbeidsinzct. Als persoonlijk
geschenk overhandigde hij een lang-
speelplaat. De heer Joukes sprak
namens de rescrve-politie. Hij schonk
een frccs-tafel en mevrouw Meems
bloemen. Nadat de heer Ten Have
gesproken had namens de afdeling
administratie en de dank van de
afdel ing had overgebracht, sprak de
heer Meems tenslotte een kort
slotwoord. Hij zei een /eer mooie tijd
in Zandvoort te hebben gehad en
bracht dank voor alle medewerking.
Hij besloot met erop te wijzen, dat het
werk van de politie steeds moeilijker
wordt en de risico's steeds groter. Hij
wenste allen in de toekomst veel
krachten sterkte toe.

Uit een auto die geparkeerd stond in
de Dr. J.G. Mezgerstraat worden
vermist een console, een radio-casset-
terecorder, toerentellcr, olicdrukme-
ter, watertemperatuurmetcr, voltage-
meter en drie cassettebandjes.

Zitp aradij s op Stationsplein

ZANDVOOKT - Moubi ' lkt 'ur-/ , i lnar:Klijs ;ian lu-t Stationsplein in üonrlvoort,
doet xi jn naam ccr aan. Op rli- r u im 000 m2 grond staan t l t> /iU'k'nH-ntiMi in
verschil lende groepen en or is keus in overvloed.
Voor Dick Kle in is liet de derde Meubel keu r die werd «oopeiul. Meunelkei.'r
b l i jk t de groots te Europese a fnemer van B;ir/.iliaanse leren x.i t meubelen. Ken van
de redenen waarom men de lira/.iliaansc Consul bij de openingsreceptie kon
aant ref fen . Voor Znndvoort werd i;eko/.en omdat l ie t centraal H u t t e n opy.ie.hle
van het westen, in de plaats /elf is men bi jzonder g e l u k k i g met si tuer ing recht'
tegenover het station en een steenworp afstand van de boulevard. Ook het. feit
dat Zandvoort een sci/ocnwinkclsluil . ing kent . hetgeen betekent: open op
x.ondag, is één van de pluspunten van het / . i lparadijs in Zandvoort. Gedurende de
Paasdagen hebben al veel Zandvoorters en toeristen kennis kunnen maken met
de filiaalhoudstcr Mej. J. Bruins.

BOUWES HOTELS ZANDVOORT
vraagt voor spoedige indiensttreding:

* café-restaurant kelners
* serveersters
* bar-kelneren
* barkeeper

Sollicitaties 02507-2144, mevr. Coopman.

ACRYL SOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

ZANDVOORT - Vier jaar lang heeft Hcnny Seijffert een schoonheidssalon in
Bodegraven gehad. Door een v rhuizing kreeg zij nu de kans een salon te
openen in Zandvoort, zelfs uitgebreider, want behalve de schoonheids-
behandeling is er nu ook een plaats voor de afdeling parfumerie en byjoux.
Bovendien is er een collectie Italiaanse tassen om van te watertanden tegen
aanvaardbare prijzen.
Jammer dat ze nog steeds, ondanks herhaalde advertenties, geen personeel
kunnen aantrekken, zodat schoonheidsbehandelinncn nog even op zich moet
laten wachten. Men kan dus wel terecht voor de bekende merken Lancôme,
Biotherin, Max Factor Marbert etc.

Voor een verantwoorde
en afgepaste ZONNEBRIL

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAN
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

OOGMETING
Haltestraat 5 - Tel. 21 74

' gevraagd "•'
voor de maanden mei t/m augustus

gemeubileerd appartement.
Huur tot f 1250,- per maand.

Brieven aan: Serviha bv, Kalverstraat 107,
Amsterdam, t.a.v. de heer K. Estman.

Speel geen leentje ,.
buur, een'goede

FIETSPOMP :"
is niet duur. Pomp
met plank en slang

slechts /13,95.
TWEEWIELERBEDRIJF

Versteege
Haltostrant 18,

Zandvoort,
telefoon 02507-4499.

.Hoe is het mogelijk!!!
KOPRAOAMES-

'^EN HERENFIETSEir
voor maar f 299,-
Jendatvoor een
Gazelloproductl

Versteege levert 'm.
Kopra Versteege

Haltestraat 18,
Zandvoort,

telefoon 02507-4499.

T(KINDER)-
WINKELTJE
Buurewag 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van •

10.00-16.00 uur.

WONINGRUIL
Aangeboden: 4-kamer-
woning in Amsterdam,

centraal gelegen.
Huur p.m. f 181.-.
Gevraagd: ongem.

woonruimte voor al-
loenstaande dame. .

Br. o. nr. Z 296 bur. v.d.b.

Aannemingsbedrijf
DU COMMERCE

voor nieuwbouw, verbouw,
sloop en grondwerken.

Direct beschikbaar, bandenshovel, kieper
en graaf-laadcombinatie JCB.

Geen wachttijden.
Telefoon 023-327092/245445.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat61 -Zandvoort

Tel. 26 56

Admnistraties
Invulen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN •
. WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Scholponplein-Tel.50 68-36 12-25 18

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Gemeub. kamer

te huur
voorperm.

f300,- p.m. alles in.
Telefoon 7638.

Club 25
vraagt

zelfstandige
werkster

Alledagon2S 3uur.
Tal. 3510.

ANKER

BEBNINA
NAAIMACHINES

ANKER
Vol zig-zag
machine

Zeer eenvoudige
bediening,

elektrisch, compl.
in cassette

398,-
Met onze bekende

gratis les en
service bij u thuis.

•xx -JE KOOP,:, .,
Kindertuinschommel
f 35.-; meisjesfiots, plm.
4tot7jaar f75,-.~
Beiden z.g.a.n. Te bevr.
Cslsiusstraat 150.

U komt toch ook
naar de

Bemoeial
op 7 en 8 april
in De Krocht?

WIM HILDERING

SUIKERWERKFABRIEK
• IWANOWITCH

Oranjestraat 12 - Zandvoort
vraagt voor direct

PRODUKTIEMEDEWERKER
Aanmelden van 8.00-17.30 uur.

Tel. 24 70.

Stevig
vouwbed

139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,
Zandvoort.

Groenten-
en bloemzaad.
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Te koop gevraagd

STRAND
KAR

Tel. 02507-7377.

Alleenstaande dame
zoekt ongem. perm.

woonruimte
in Zandvoort.

Brieven onder nr. Z 295
bur. v. d. blad.

Restaurant patisserie

la reine
Kerkstraat 15, Zandvoort, tel. 2253.

Vraagt voor direct:

gevorderde
leerling kok

en

leerling patissier,
Eventueel opleiding via Stichting
Leerlingwezen Horecabedrijven.

TE KOOP AANGEBODEN:
Door opheffing van vakantie bedrijf in

Zandvoort.
HL 15 ledikanten met

toebehoren
(per stuk verkoopbaar)

Gekleurde wastafels - Tafels en stoelen -
werkbank. Inl. 020-190265.

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren

per paar 2,95
4 paar voor 10,-

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT.

Gevraagd door
BOUWES PALACE ZANDVOORT

PART-TIME
SECRETARESSE
Sollicitaties aan mevr. Coopman,

Tel.02507-21 44

Een gezellige avond?
Dan op 7 of 8 april

naar

DE KROCHT
'Bemoeial'

TNim Hildering'

MET SPOED!!!

te huur gevraagd
liefst in

Zandvoort- Noord.
Telefoon 02507-2316

verf - glas • schilderwerken
Winkelverkoop:

Paradijsweg 2, Zandvoort,
telefoon 02507-5602,

na 18.00 uur 02507-6089

Wegens vertrek
te koop aangeboden

Peugeot GL
bouwjaar 1977,

17.000 km gelopen.
Tel. 02507-1251.

1 middag

hulp
gevraagd

voor bovenwoning.
Geen kinderen.

Tel. 3510.

Matras 15 cm dik met
schapowollen afdekking

80 bij 190-139,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Znndvoort.

Woonhuis
te koop gevraagd in
Zandvoort, behalve

Noord.
Brieven onder
nummer Z294.

ALLEENST.
VROUW

van middelb. leeft., mot
vaste werkkring, zoekt

porm. te huur

WOONRUIMTE
in Zandvoort.

Liefst 2 kam. m. kook-
en badgelegenheid.
Br. ond. nr. 297 bur.
van dit blad.

met mini-prijsjes
Kinderjurkjes 19,95
maat 80 t/m 110.

Kerkstraat 79,
parterra, Zandvoort,

tel. 02507-6803.

„Wim Hildering"
speelt op 7 en 8 april a.s. in „De Krocht"

aanvang 20.15 uur

de komische thriller
„BEMOEIAL"

Regie: Alio Bol
Kaartverkoop: PARFUMERIE HILDERING
è f 5,- Kerkstraat 23, tel. 2107 en aan de

zaal.

GEVRAAGD:

jong zelfstandig werkend kok
en aankomend kok.

Snackbar/Restaurant
HARQCAMO

Kerkstraat 14, telefoon 02507-2102.

Club 25
vraagt

vlot meisje
voor dagdionst 2-7

achtordc bar.
' Zandvoort - Tel. 3510.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tol. 379ti.

ik zoek

(18 tot 22 jaar)
die mij binnenkort wil
gaan assisteren in mijn

boetiek.

Bel even om een afspraak te maken
(05100-30963).
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geld en goede raad

Renault 12 Bestel.
Vlug en veilig voor het vervoer van .il'erlei stoelen voer bestuurder en b'jn/dcr. Ook Ie

ifljn. Dcgrou-omhoogicharnierende
terkk'p opent eun i-normc lud ruimte met
een volumt? win 1,6 rrv3.

Do l.udvlorrhoorio bedraagt
iltct 5 ^ c - n ( t n d
L idvcrnc n'-OO >
Vv n or
f o r d
ol cr\ n r'
cm do 5000 V m *

een dug
Comfortabele, ve

•*-̂  verbaar als Station-
c.v. Technische

gegeveni:1269cc -
54 DIN pk-HO km/u

Crati^: haal bij ons
k 11 lLurri|ke Renau't-

boek boordevol
informatie Over

autorijdenen
ille Renault modellen.

RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort, tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault-dealer.

In verband met het vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij op
korte termijn op onze afdeling administratie

ADMiSTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Funktie-informatie:
- geheel zelfstandig voeren van de financiële, salaris- en

gezinsadministratie
- het behulpzaam zijn bij het opstellen van begrotingen en

jaarrekeningen
- bij afwezigheid van de administrateur deze vervangen
Funktie-eisen:
- minimaal mavo-diploma

minimaal praktijk diploma boekhouden
- kennis van en/of ervaring in het verwerken van gegevens via een

computer-serviceburo.
Leeftijd: minimaal 23 jaar.
Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal f 2280,16
(volgens CRM norm nr. 16).
De arbeidsovereenkomst wordt gesloten op basis van de Coam-
regeling voor zover subsidiabel.

Er bestaat een goede pensioenvoorziening. Telefonische
informaties worden gaarne vestrekt door de heer R.H. Godthelp,
telefoon 02503-12041

Schriftelijke sollicitaties gericht aan de direkteur zien
wij gaarne binnen 10 dagen tegemoet.

stichting voor gezinsverzorging
en gezinshulp Haarlemmermeer e.o.

AM C melkproducten bv
Postbus 26,1420 AA Uithoorn
vraagt:

OPERATORS
voor de bediening van afvulmachines

een MAGAZIJNBEDIENDE
JONGE MENSEN TER
OPLEIDING
voor diverse f unkties in de fabriek

een ONDERHOUDSMONTEUR
met ervaring in autogeen en elektrisch
lassen

Naast een goede salariëring
(13x per jaar) ontvangt u
8% vakantietoeslag en
2% jaaruitkering.

Belt u onseven?
02975-61645, toestel 11.amc

RAMEN, DEREN, CHC1IFDEÜREN

U verbetert UwïWöonklimaat
Geen tocht i' -f
Geen onderhoud
10jrschtlftelijke.garantie
Alkono'ÖOÖO.èeh perfect kwaliteitsprodukt
Op maat gemaakt en gemonteerd

INTERBLINDS
v' 'j V- Graftèneerstraa' 32 Hoofddorp

Tel.:02503-14155

De rustpunten in uw tuin.' -T

Wij hebben ze in vele uitvoeringen.
De onverwoestbare engelse park-
bank, van teak-hout. Het meranti
boerenbankje. Do rustiek eiken bank
of de terrasbank van slagvast kunst-
stof... ze staan er voor u. En de
schommelbanken natuurlijk, waarop
u zacht neuriënd uw keuze kunt
maken.

p.s. ook vrijdagavond gcopendi

HOBBYMARKT
J. J. van der ZWAARD

Zijdsfraot 71-73
AALSMEER

lel. 02977-24329

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Deaier.

HUISHOUDSPECIALIST MET 66 FILIALEN
heeft in zijn modern distributie-centrum te MIJDRECHT plaats
voor enige

ERVAREN CHAUFFEURS
met groot rijbewijs.

Bovendien hebben wij plaats voor enige flinke

MAGAZIJN-MEDEWERKERS.
Wij bieden:
- een prettige werksfeer
- een uitstekend salaris
- korting op af uw aankopen.

Wij vragen inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.

Geïnteresseerd?
Kom dan eens praten op de Industrieweg. hoek Energieweg
te Mijdrecht.
Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr. 02979-3876.
U kunt dan vragen naar de heer Harthoorn.

MASSIEF
EIKEN

KASTEN

Set i
Alléén

Schagchelstraat 27,
HAARLEM

Tel. 023 -32 70 19

occasions

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad .zowel gedessi-
neerd als uni.

Horen en [uniormodo.
Hoo(astt.iat 178. HJiegom.
iel 02520 15119 Dondei

dag koopavonc!

Houdt uw huis tochtvrij
door tochtstrip of

tochtborstels

. Alle.soorten voorradig- bij:.

- Ijzerhandel '

HoofdwegV26- Hoofddorp

KEUKENPRINS
zweert zh

keukengaranties eeuwig trouw
Bij prinselijk besluit is
: uw keukenaankoop

nu veiliger dan ooit
De keukenprins neemt met z'n keukens geen vrijheden. Dus krijgt
iedereen het zwart op wit: de keukens van de Keukenprins zijn bij

officiële oorkonde veilig gegarandeerd. Evenals alle
inbouwapparatuur vanzelfsprekend. Daar leeft u lang en zeer

gelukkig mee. Dat verklaart de keukenprins met z'n hand op z'n hart
en de andere aan z'n vorstelijk vaandel. Trouw, loyaliteit, eerlijkheid,

het is voor de Keukenprins allemaal aloude traditie die hij voor geen
goud laat varen. Die belofte hebt u dus. Met verbazingwekkend lage
prijzen afs een gulle gave toe. . . , .„ .

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen toprnerken mét een ",
' é r e - l l n t j e ^ ^ "l* «v-»- : »
Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de
toprnerken in keuken-apparatuur. Zoals AEG, AT AG, BAUKNECHT.
NEFCO, PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken.

Speciale hof-adviezen voor doe-het-zelf vrij van hosten
Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting,
zogezegd van slopen tot koken. Maar de doe-het-zelver is ons even
lief als iedere andere klant. En dus staan we hem hoffelijk bij met raad
en daad, voor helemaal niets.

Opstelling Bocage

Lengte 270 cm. Kompleet met
inbouw koelkast op ooghoogte
inbouwoven met kookplaat en afzuigkap.Uiteraard
inklusiet een aanrechtblad metspoelbak!

In kun'ststoluitvoeringen ƒ 2.832,-
In eiken uitvoering ƒ3.499,-
In soft-line uitvoering ƒ 4.147,-

Elders,... we durven hot niet te zeggen!

LET OP
.Alonzekastdeuren

ziin voorzien van
stalen scharnieren
en de laden lopen

tetoscoopgolelders.
.Oemeesleotken

keukons worden
qeleverd mei
lüwandenen
Itontkleur.

Opstelling Mazaxin

Lengte 270 cm. Kompleet met
aanrechtblad en spoelbak.
Inbouw-gaskookplaat, koelkast en alzuigkap.

In kunststofuitvoeringen ƒ 2.589,-
In eiken uitvoering • ƒ 3.095,-

Elders,... U zou gek staan te kijken!

Opstelling Bourbon

Voorbeeld hoekopstelling
170 x 270 cm. Kompleet met
o.a. een carroussel-hoekkast,
onderhouw-koelkast, inbouwoven met kookplaat,
geïntegreerde alzuigkap. Ook het aanrechlblad
mei de spoelbak ontbreekt niet in.pnderstaande
prijs! ^pi-

In kunststofuitvoeringen / 4.150,-
In massiel eiken uitvoeringen / 5.890,-

Elders,... ach, vraagt u maar es;'prijsopgaaf!

CKeukenprinsj
u het hof met Sptvokjespryzen

Kleine Houtweg 7, Haarlem. Telefoon 023-312548 »
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Pri ises Irene: wlk laat

: beslissen

'Ik probeer ze zelfstandig te en vooral over de opvoeding van
maken" zegt een openhartige prin- haar kinderen. Welke rol speelt
ses Irene, deze week in een lang, i haar eigen opvoeding daarbij?
persoonlijk'Libelle^interview. « U leest het allemaal in Libelle!
Over haar huwelijk^ over Soestdijk *

En eiland-
vakanties
Eens was Malta een piratennest, nu is
het een gezellig vakantie-paradijs.
Net als Korfoe, waar u Nana Mouskouri
kunt tegenkomea En dan die ruige
Shetlands, en het lieflijke Santorini:
volop voorpret, deze week in Libelle.

!Jim4\veken
Dikini-slank

'op naar de bikini!"
Zo heet de serie die
deze week in Libelle
begint met een
smakelijk dieet vol
zomergroentea
Plus oefeningetjes,

i schoonheidstips,
kleding...
U doet toch mee?

En een krant
voor uw buurt

Encac
Rece

Het gonst van de aktivi-
teiten in onze buurten.
Libelles Wijkkrant laat
zien waar al die vrouwen
en mannen mee bezig
•zijn. Hoe ze een krant

^inrïen, één woonerf
realiseren, een instuif of
boetiek op poten zetten.
En: hoe gezellig dat
allemaal is!

plakboek
Wilt u elke week zo'n gezellige Libelle
in uw bus? Word dan nu abonnee.
En kies zelf een cadeau, zoals Libelles
Receptenplakboek: om uw Hevelings-
recepten te bundelen tot een heel persoonlijk kookboek.

En meer
De ondermode '78. Ouders,
onderwijzers, en kinderen
die blijven zitten. Recepten
met gekookt vlees. Een hele
Libelle vol!

De Libelle
Tip Telefoon.

Bel voor de Libelle tip van de week
en meer informatie over
de nieuwe Libelle: 023-34 30 50.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

voorbewerkte hardboard binnendeuren

afgeiakte opdekdeuren fineer binnendeuren

met zijlatten balkon-, tuin-en keukendeuren

hardhouten binnendeuren hardhouten voordeuren

handgemaakte binnendeuren

Bouwmarkt

Ophelialaan 162, Aalsmeer,
telefoon 02977-24436

KNAUS
EIFEllAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV • IJMUIDEN
Tel.02550-1 4441

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorriikosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat. -

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m' of per zak leverbaar.

Ook thuisbezorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 -17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522.

UU
Prijs

inKostuums naarde laatste modellen en
de nieuwste dessins. Begin het voorjaar
goed, met sterk voordeel, want: het tweede
kostuum krijgt u gratis.

Mot kostuum voor de rnan die slonk
gekleed wil gaan. Lichte streep-
dessin, merzadelsteekjaf gewerkt.
Makkelijke stof,
wol/polyester.

Driedelig sportief kostuum in nieuwe
'Wiggfngs'-fuit.
Diverseldeuren.

i

**&

cC

- «"• v vor U'

i "et tweede kostuum
in dezelfde

Prijsklasse gratis!

v \.'

**a

y. l

l

/A
i <N

1

J «l

t f i

centrum vóór herenmode

AALSMEER
Kruisweg 2a

Vrijdag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open)
«5*

AMSTELVEEN
Rembrandrweg 419
Bus 65 en 66
holle Laan Wolcheren

Donderdag koopavond

AAlSMEÉR^Atl»|jUENtA/p RlJNr* AMERSFOORT ̂  A
DELFT t LEIDEN * PURMEREND * ZAANDAM *
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heel uniek

12 jaar
garantie

Aan de heer/mevrouw M. van Ho f w e g en

Hilversumte

De op 15 november 1977 bij u
afgeleverde massief eiken meubelen
van de Meubelfabriek Oisterwijk
worden door ons gedurende
twaalf jaar gegarandeerd tegen
mogelijke gebreken in het hout
en de constructie van onze meubelen.

Mochten zich problemen voordoen,^
aarzelt u dan niet, maar schrijf
ons een briefje. Wij stellen het
zeer op prijs tevreden klanten te
hebben, Veel plezier van uw massi<
eiken meubelen uit Oisterwijlv

Meubelfabriek Oisterwijk
Heusdensebaan 65, Oisterwijk, telefoon 04242-9012

Afbeelding van
het garantiebewijs dat de

Meubelfabriek Oisterwijk
bij al haar

meubelen verstrekt. (2x vergroot).

De Meubelfabriek Oisterwijk besteedt
zóveel zorg aan de kwaliteit van haar werk,,

dat wij onze klanten een garantie durven
geven die ongelooflijk klinkt in deze

moderne tijd. Twaalf jaar lang staan wij in
voor de kwaliteit van onze meubelen.

Die garantie krijgt u zwart op wit in de
vorm van het hierboven afgebeelde

certificaat. Dus op naam en zónderkleine
> »

lettertjes. En als er in de twaalf jaar iets
met onze meubelen mocht zijn, dan komt
een van onze eigen meubelmakers bij u
langs om het probleem onmiddellijk op te
lossen. En dat kost u.. . niets. Kijk dat is
nu wat de Meubelfabriek Oisterwijk
onder garantie verstaat.

SKRCKHVMVtEKCK

eubelfabriek Oisterwijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.
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Door terugtrekking voorzitter:
9De Wurf9 geen aandeel in feest
ZANDVOORT - Terugtrekking van de Folkloren Vereniging „De
Wurf" aan alle festiviteiten van de viering' van het feest,
Zandvoort 150 jaar Badplaats"; hetgeen betekent geen
medewerking aan de jaarlijkse openlucht vismaaltijd, en geen
opvoeringen meer van het zo succesvolle toneelstuk „Toen
Zandvoort Badplaats werd".
De deelneming van A.A. Rdselaar, voormalig VVD-lid, met een
eigen lijst aan de komende gemeenteraadsverkiezingen;
én het genomen ontslag van de directeur van de „Zandvoortse
Courant", de heer J. Drommel, dat zijn de zo op het oog eerste
resultaten van de brief die Arthur Roselaar in februari schreef
naar aanleiding van de samenstelling van het Comité „Zandvoort
150 jaar Badplaats", dat een coördinerende functie zou
hebben bij de viering van dit voor Zandvoort zo feestelijk
gebeuren.

Enkele maanden nadat de Fol-
kloren Vereniging „De Wurf"
haar voorzitter, de heer J.A.
Steen als afgevaardigde in het
comité had benoemd, ontving
het gemeentebestuur een ^chrij-
ven van Roselaar waarin deze
stelde dat: „het comité niet
helemaal is samengesteld uit

capabele mensen, welke ieder
voor zich, gezien hun achter-
gronden en huidige bezigheden
representatief geacht kunnen
worden om aan een dergelijk
feestelijk gebeuren nuttige en
waardevolle medewerking te
verlenen". Voorts meende Ro-
selaar in zijn brief „op de lijst

Eisen Steen afgewezen
ZANDVOORT - De president van
de Arrondissementsrechtbank te
Haarlem, Mr. L.H. Graaf van Schim-
melpenninck, heeft gistermorgen uit-
spraak gedaan in de twee kort
gedingen door de heer J.A. Steen
aangespannen tegen dr. J. van
Santen en de b.v. Zandvoortse
Koerant. Er was door beiden
geageerd tegen de benoeming van de
heer Steen in het Comité „Zand-
voort 150 jaar Badplaats". In beide '
gevallen was de uitspraak „Rccht-
doende in kort geding: Weigeren de
gevraagde voorzieningen; Verwijzen
eiser in de kosten van het geding,
tot aan deze uitspraak aan de zijde
van de gedaagde begroot op f 520,--
aan procureurssalaris". De president
zegt in het vonnis, overwegende ten
aanzien van het recht, ondermeer:
„Wij stellen voorop dat een politiek
delinquent die, zoals eiser, wegens
zijn tijdens de bezetting gepleegde
delicten is gestraft en zijn straf
heeft ondergaan, dezelfde rechten
op eerbiediging van zijn persoon
heeft als ieder ander. Van hem mag
echter worden verwacht dat hij bij
het aanvaarden van zijn functies,
waarbij hij als representant van de
bevolking zou moeten optreden
terughoudendheid betracht, er re-
kening mee houdende dat een
dergelijk optreden grote weerstan-
den op kan wekken bij dat deel van
de bevolking, dat door de bezetter
en door degenen die met de
bezetter hebben samengewerkt, ver-
oor/.aakte leed heeft ondervonden.
Het zonder geldige reden releveren
van het oorlogsverleden van een
politiek delinquent en het daarbij
uiten van denigrerende kwalificaties

door middel van perspublicatie kan
onrechtmatig zijn, in het bijzondrer
wanneer de publikatie onwaarheden
inhoudt".
De rechtbank achtte echter geen
grondtn aanwezig om op de eisen
van de heer Steen in te gaan en in
de Zandvoortse Koerant op een
door dr. van Santen te plaatsen
rectificatie op te laten nemen. Op
min of meer dezelfde gronden werd
ook do tweede eis afgewezen.

Waarheidsgehalte
„Als het anders was geweest, was
alles anders geweest", zei Mr. H. van
Wijk, de verdediger van de gedaag-
den desgevraagd. „De heer Steen
had zo verstandig moeten zijn, niet
«en functie in dat comité te
accepteren. Dat ten eerste. Ten
tweede heeft hij de fout begaan
alles te gaan ontkennen wat verband
hield met zijn verleden. In een
dergelijke rechtszaak is het waar-
heidsgehalte essentieel. Daarom ben
ik ook met die documenten ter tafel
gekomen. Het vonnis van de recht-
bank is bijzonder duidelijk. Mis-
schien had Steen zich in zijn eisen
moeten beperken, ik weet het niet,
wellicht was het vonnis dan anders
geweest. Men kan nu eenmaal geen
waarheden gaan ontkennen, dat is
een onmogelijke zaak". Uit de
woorden van deze verdediger meen-
den wij te mogen opmaken dat deze
het ook niet geheel eens was met de
wijze waarop men heeft gemeend de
heer Steen uit het comité te moeten
wippen, daar staat tegenover dat het
wellicht verstandiger van de hoer
Steen geweest was, wanneer hij de
functie iri het comité had geweigerd.

van comité-leden een naam te
zijn tegengekomen van iemand
crie in de oorlog '40-'50 van
harte heeft meegedaan aan de
door de bezetters gepleegde
misdaden."
Aanleiding
De/e brief was de i n c l i r e c l e aanlei-
ding Van twee kort gedingen door
de heer Steen aangespannen tegen
dr. J. van Santen en de Zandvourlsi*
Courant. Want, nadat, de brief van
Roselaar in de openbaarheid was
gebracht, startte genoemd blad'oen,
volgens Steen, „politieke hetze te-
gen hem, met x.ijn oorlogsverleden
als inzet". In dit in Zandvoort
verschijnend periodiek schreef dv. J.
van Santen onder de kop „daveren-
de dingen dezer dagen" een davcren-
de brief, waarin ondermeer de zin
voorkomt „als een verrader die zijn
judasloon incasseerde". Bovendien
verscheen or een advertentie in het
blad ondertekend door veertig Zand-
voorters die er bij het college van B.
en W. op aandrongen dat de man
met het oorlogsverleden uit liet
comité zou worden geschrapt.
Inmiddels had de iblklorenvercni-
ging haar voorzitter al uit het
feestcomité teruggetrokken, zodat
een door de Partij van tic Arbeid
ingediende motie op de laatste
gemeenteraadsvergadering werd inge-
trokken.
Bovendien bleek het standpunt van
het college duideli jk uil hot ant-
woord: „Dat ook politieke delin-
quenten het recht hebben na ver-

loop lan de daarvoor vastgestelde
l i jd , op reclassering en hel herne-
men van een plaats in de samcn-
leving".

Samenleving
Juist het hernemen van een plaats in
de samenleving bleek tijdens de
behandeling van hel korle geding
legen de Zandvoortse Courant het
struikelblok.
De verdediger van de gedaagden, Mr.
II. van Wijk zei ondermeer: „De
heer Steen hoort niet thuis in een
representatieve functie. Wanneer hij
enig benul van fatsoen had gehad,
dan had hij zeker de functie in het
comité „Xandvoort 150 jaar Bad-
plaats"- niet geaccepteerd. Dft kan
nfet met liet oog op zijn oorlogsver-
leden."
Hel. oorlog.svprlodei) van de heer
Steen kwam uitgebreid ter, tafel
loen Mr. M. van Wijk een door
Steen in 1912 geschreven artikel uit
„De Haarlcmsche Courant" voorlas.
Ook de brief van Steen gericht aan
hel tijdens de oorlogsjaren zogehe-
ten ..Departement van Voorlichting
en Kunsten", werd voorgelezen.
Opnieuw kwam de vraag naar voren
of men Steen kan verwijten dat naar
aanleiding van deze brief Wim
Gertenbach op een later lijdslip,
door de Duilsers werd gearresteerd
en nog later gefusilleerd.

Sympathieën
Steen die tijdens beide zittingen
aanwezig was, liet zijn advocaat. Mr.
Nannings het woord voeren. „Mijn

verlichting vraagt
goede

voor-
Hchting
Kom naar
de showroom.
De juiste verlichting kiezen is
een belangrijke zaak.
Licht voor lezen o! werken
stelt andere eisen dan sleer-
verlichting. Bovendien draagt
de vormgeving van de lampen
sterk bij aan de stijl van uw
interieur. De Dijkstra licht-
adviseurs weten hier alles van
en helpen u graag bij uw
keuze. Hun jarenlange
ervaring en onze enorme keuze
garanderen u een advies dat
met uw wensen en budget
overeenkomt. Vrijblijvend.
Kom gerust eens langs.

Amsterdam - Weteringschans Ma - tol. (020) 263510
Den Haag - Stationsweg 102 - tel. (070) 882478

Heemstede - Cruquiusweg 37 - tel. (023) 289980
Dageliiks.ook 's zaterdags geopend van 9 - 17.30 uur.

fl
l TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
l Groepsvervoer tot 8 personen
VGrote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

TAXI SCHRIJVER]

Mnlis Mr. II. van Wijl: en uiterst rechts de plaatsvervanger van Mi \annin/;s
voor: de uitspraak in liet l;orl

ELASTISCHE
KOUSEN

JOH. v. MEERTEN

l i . -vsrancier voor alle z iekenfondsen

cliënt had sympathieën voor de NSB
en bezetter. Daarvoor heeft hij twoe
jaar vastgezeten en door de Commis-
sic Perszuivering heeft hij als straf
daarvoor twin t ig jaar een schrijf-
verbod opgelegd gekregen Inder-
daacl. is hij fout geweest, maar heeft
y.ijn straf gehad en heeft nu het
recht daarover niet. rust gelaten Ie
worden. Ik begrijp niet wal de
sehade is voor het algemeen belang
als mijn c l iënt zitt ing heeft in een
feestcomité", aldus Mr. Nannings,
die namens Steen met klem ontken-
de dat zijn cliënt ooit maar iets te
maken heeft gehad met de dood van
r.erlenbach. Ook verweel deze advo-
caat het gedaagde blad, dat verte-
genwoordigd werd door één der
commissarissen, de heer K.J.W. van
den Broek, „dal hel herhaaldelijk
op de stoel van de rechter wilde
gaan zitten".

Geplande hetze

„Wanneer een krant meer dan de
helf t van haar redactionele kolom-
men besteed aan het verleden van
één persoon, dan begint dit toch
wel te lijken op een „geplande
hetze", aldus Mr. Nannings die
stelde dat Steen zijn straf heeft
ondergaan, en dat het niet aan de
Zandvoorlse Courant ligt om te
bepalen wat zijn cliënt wel of nicl
mocht doen.

Overigens bestaat het algemeen bc-
lang niet", volgens Mr. Nannings,
die vasthield aan de eis: „Rectifica-
tie van het artikel van van Santen
op straffe van een dwangsom van
f50.000,--. Tegen de Zandvoortse
Courant een publicatieverbod nog
verder artikelen te publiceren die
verband houden met het oorlogsver-
leden van Steen, en rectificatie van
de reeds verschenen artikelen".

Afscheids-
receptie
ZANDVOORT - Ex-honorair-
consul-generaal in Nigeria J.L.
Prijs maakte zich tijdens de
afscheidsreceptie van Ferry en
Bep van Houten tot tolk van de
vele gasten. Als vaste cliënt van
Hotel-café-restaurant van Hou-
ten aan de Zeestraat sprak hij
waarderend woorden aan het
adres van het echtpa r, dat zich
gedurende twintig jaar had
inge?.et voor hun steeds groeiend
bedrijf en voor hun uitbreide
klantenkring. Velen maakten
gebruik van de gelegenheid de
familie Van Houten de hand te
drukken en kennis te maken met
de nieuwe eigenaar Piet Serno en
echtgenote J oké.

(Ailv. Inpiv. Medctl)

Boom voor "
J.G. Biscnbergcr plant onder grott
belangstelling van de toneelvereni-
niging „Op hoop van zegen" zijn
„Eenmansboom" hem geschonken
door genoemde vereniging, naar
aanleiding van zijn 40-jarig lidmaat-
schap, waarvan 37 jaar voorzitter.

Omdat hij onlangs als voorzitter
bedankte, werd deze boom hem als
blijvende herinnering aangeboden.
Hij werd geplaatst vlak voor zijn
woning aan de Kanaalweg 31 (Zie
verder hierover de rubriek „Met oog
en oor de badplaats door".

Avond over
toeristen-
belasting
ZANDVOORT • In de openbare
mavo Wim Gertenbach aan de
Zandvoortselaan wordt woensdag-
avond 19 april een zogenaamde
forumavond gehouden. Centraal
staat een projekt voor een altcrna-
tieve toerislenbelasling dat door
leerlingen en docenten van de
school werd uitgedacht. Voor deze
avond zijn de Zandvoortse fraktie-
voorzittcrs van de politieke partijen
in de raad uitgenodigd om over dat
onderwerp loeristenbelasting hun
zegje te doen.

(Adv. Inptv. McdeJ)

Hotel - Café - Restaurant <
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

#

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

Nieuwe Gracht 33
Zucherstraat 22

Haarlem
Alkmaar

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals hei uil hou won von uw kamer
of kouknn opun haarden en ander
mcisolwtïrk
Timmerwerk
/oals rnrncn t;n deuren eikehouten
talcis linnmtMibo nn
Tnlefoon 02507-6091-3086.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Burg. EncjelbertsUaat 11.
Zancivoort, tolufoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Hypotheken
Assurantiën.

£*m
t̂ l Wij geven u
KJ deskundig advies bij
^ de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van R and wij k b v
Zandvoorterwqrj 67, Acrdunhout,

telefoon 023-241224.

Si

duin gaat door
ZANDVOORT - Het geplande
fietspad door de duinen naar
Overveen zal vermoedelijk nog
dit jaar tot stand komen. Het
•/al, na toestemming van het
gemeentebestuur van Zand-
voort, worden aangelegd langs
het oude visserspad ten zuiden
van de spoorlijn naar Overveen.
De statencommissie voor Na-
tuurbescherming en Recreatie
ging vorig jaar akkoord met
een krediet van ruim
f 143.000,--. Dezer dagen heeft
liet Ministerie van CRM meege-
clceld, dat zij in het kader van
de voorzieningen voor de open-
luchtrecreatie een subsidie voor
het rijwielpad verstrekt van
f 508.875,--
De afd. Publieke Werken in
Zaïulvoort toonde zich zeer
verrast met deze subsidie.

op maar iw paas
Amsterdam, Bcrkel (ZH), Beverwijk.
Ede, Heerenveen. Hengelo (O),
Oisterwijk, Utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Beverwijk, P.irallclweij 100, U;l. 02510-26923
nw t m zd 9-18 uur

B»-i «i-.
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ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor GASTHUISPLEIN 12 ZANDVOORT

Kantooruren
Dinsdag 10-13 uur 14 16 uur
Woensdag 9 12 uur
Donderdag 10 13 uur. 14 1 / uur
Vri|ddr] 9 12 uur

TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven.
ook voor kontrakten

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Na een kortstondige zicktc/jvcrlecd heden tot onze diepe
drocfheid^onzc innig gehelde zorgzame moeder en lieve
oma

Maria Bloem

in de leeftijd van 65 jaar.
G. TERMAAT-BAARSEN
A. B. TERMAAT
Tanja
Arjan

ZANDVOORT, 6 april 1978
Van Spcijkstraat l Sa.
Correspondentie-adres: Sophiawcg 29.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van belangstelling na het
overlijden en de teraardebestelling van mijn
vrouw

\Vilhclmina Johanna
Fleijsman-Ostcnvald

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
H. FLEIJSMAN

ZANDVOORT, april 1978.

Op woensdag 3 mei a.s. hopen onze ouders
en grootouders

P. J. Stokman
en

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

FA.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

HANG EN LEGKASI
Wit of bruin

170x50x50 cm
(hxdxb)

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 775!.
Zandvoort.

BEHANGER
STOFFEERDER

.BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

M /. Stokman-
Heemskerk

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
De H. Mis uit dankbaarheid zal worden op-
gedragen om 14.30 uur in de St.-Agatha
kerk.
De receptie is van 16.30 tot 17.30 uur in
gebouw De Krocht.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

ZANDVOORT, april 1978
NIC. Beetslaan 38.

HALF DONZEN
DEKBEDDEN

189,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23.
telefoon 7757,

Zandvoort.

oss
start wee r m et

ATLETIEK
op Duintjesveld
maandag 17 april

a.s. en vervolgens
elke maandag.

JEUGD
van 18.30-19.30 uur

OUDEREN
van 19.30 u. tot donker.

Er zijn dingen die de moeite waard zijn,
kort gezegd te worden.

Jean Rostand
(1894-1956)

HORLOGERIE C. WAANING
HETKLOKKEIMHUISMETPIT

Sophiaweg4-Tel. 2307
heeft een grote sortering in zulke dingen

Daar behoefje helemaal niets bij te
zeggen. Zijn horloges, klokken en
wekkers spreken voor zichzelf!
Komt u eens kijker in zijn showroom.

't Is oon belovonis! Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

TE KOOP:
2 STUKS AUPING
1 PERS. BEDDEN

MET AUPING
BOVEN MATRAS.
In goede staat.
Telefoon 02507-4522.

in ZANDVOORT op vrijdag 7 april jl.:

BEIGE LANDROVER
Type 109, 10-pers.

Kenteken: 58-AP-44
f 1.000,- beloning

Inl.: 02507-76 32 of 33 40

Badkamerkast
links of rechts,

160x35x30
(hxbrxd)

139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23.
telefoon 7757

Zandvoort

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

CREMATIE • BEGRAFENISSEN - TRANSPOHTfcN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
(v/h Jac Koper)

Verbindingsweg 18 BLOEMENDAAL Tel. 023 260533
Informaties betre ftmde Begrafenissen o C alios

geheel vrijblijvend.

OCCASIONS
1977

OPEL REKORD 1900
kleur Amber Gold, 7.000 km

OPEL KADETT Special
kleur Flamingo red

VAUXHALL CHEVETTE de Luxe
kleur Cardinal red

DATSUNCherryF2
kleur groen

1976
CHEVROLET VEGA

kleur zilvergrijs
SIMCARallyel

kleur wit
S l M C A Spring Special

kleur metallic rood
TOYOTA COROLLA 30 de Luxe

kleur blauw

1975
OPEL KADETT Special

kleur Amber Gold
OPEL KADETT
kleur metallic blauw

D ATS U N 120Y de Luxe
kleur geel

VAN LEi'JT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46

Inruil mogelijk- Financiering G MAC
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Banketbakkerij Muller
Zijdstraat 40, Aalsmeer

vraagt voor spoedige indiensttreding

een BANKETBAKKER.
Met eventuele vakantieafspraken zal rekening

worden gehouden.

Telefoon 02977-24666.

s
GESPECIALISEERD IN

Helioform verwent uw voeten.

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat)
Zandvoort

Aangeboden 3 kam. flat met zolderkamer
en box op goede stand in Amsterdam-

Slotermeer.
Gevraagd: benedenhuis in Zandvoort.

K. Assman
Imm. Kanthof 8, Amsterdam, tel. 020-132650.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak'.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Wij vragen zo spoedig mogelijk

EEN FLINKE HULP
v/h schoonhouden van de kamers

van ca. 8.30 tot ca. 12.30 uur.

HOTEL INTERLAKEN
v. Speijkstraat20, telefoon 02507-2966.

Verhoog de
gezelligheid met
een stukje natuur
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
v h v tj M y

H.iiti-si -i; fi5 d (l
i' cluon.'ObO

WDOM-KOOP-VDORDEEL-CEKTRUM

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop Sjaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND .
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 2B9874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
023-288151

Dn<loli|ks geopond van 9 00 tot
17 00 uur Op maandag van

ISOOtot 1700 uur
Vn|dnq<ivond koopavondvan

190010121 00 uur
Gratis ruime parke«nnogelljkh*ld

voor volwassenen
te Zandvoort
Bij voldoende deelname zal met ingang van het cur-
susjaar 1978-1979 in Zandvoort een begin worden ge-
maakt met een

MAVO-DAGOPLEIDING VOOR
VOLWASSENEN.
Vooropleiding:
Cursusduur:
Vakkenpakket:
Lestijden:
Cursusgeld:

volledig lager onderwijs
Sjaar •
maximaal 6 vakken
3 ochtenden per week
f 100,-per jaar

Zo mogelijk wordt een introductiecursus vooraf gegeven.
Belangstellenden kunnen een informatiebulletin met inschrijf-
formulier aanvragen bij:
- GEMEENTEHUIS ZANDVOORT afd. onderwijs, tel. 02507-4841
- ERASMUS COLLEGE, Santpoorterplein 28, Haarlem,

tel. 023-256557

KAASHOEK
12,50

BOERENBOTER, 500 gram .. . . . 4f UU

Hele kilo HOLLANDSE
GATENKAAS

10 VERSE EIEREN 2.25
TOT ZIENS BIJ

KAASHOEK
TEL. 5000, HALTESTRAAT 38. ,,

ANKER

Brother
Breimachine

met gratis demonstratie
en les bij u thuis.

TE KOOP:
Z.g.a.n. modern

bureau
in blank met groen

grenen,/ 80,-.
Telefoon 02507-3550

Vanaf heden krijgt u

10% korting
l l

Jamin is weer terug in
zandvoort,

met elke week
aantrekkelijke
aanbiedingen.
DOE UW VOORDEEL!

JAMIN
Hans v. d. Maas

Haltestraat 42 - Zandvoort

Met de stijlvolle lijn.

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,

telefoon 02507-4565.
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*innen enkele weken

chool
opnieuw bouwen tegelijk

Raad stelde

snel krediet

ruim 2 miljoen

beschikbaar
ZANDVOORT - "Ambtelijke
molens malen langzaam", is
een gezegde dat in Nederland
opgeld doet. Dat uitzonderin-
gen de regel bevestigen blijkt
in Zandvoort, wanneer men
hoort dat binnen enkele we-
ken waarschijnlijk met de
sloop en nieuwbouw van de
Oranje Nassau School begon-
nen zal worden.

"Het is allemaal snel gegaan", aldus
de penningmeester van de Vereni-
ging tot Stichting en Instandhouding
van Christelijke Scholen, de heer F.
Poots. "In 1974 werd het gymnas-
tieklokaal afgekeurd door de Inspec-
tie van Lichamelijke Opvoeding. Wij
hebben toen gedacht aan renovatie
van de school, maar dat bleek
onbegonnen werk. In de loop der
jaren, de Oranje Nassauschool da-
teert van 1930, waren de eisen
dermate veranderd, dat het bij
renovatie bijvoorbeeld noodzakelijk
zou blijken de achtergevels van de
oude school zo'n anderhalve meter
achteruit te plaatsen. Na lang
wikken en wegen werd besloten het
oude gedeelte van de school te
slopen en te laten herbouwen. Deze
rigoureuze plannen werden dus uit
noodzaak geboren".

In overleg met het Gemeentebestuur
kwam men dus tot de sloop en
nieuwbouw van de school. Men
verkreeg op 27 april 1976 de
principiële medewerking van de
raad, toen kwam de periode van het
bestek klaar maken; op 20 decem-
ber 1977 stelde de raad het
benodigde krediet beschikbaar. Een
krediet van f 2.264.836,-; op 31
januari 1978 verkreeg men de
toestemming op het raadsbesluit van
Gedeputeerde Staten. De aanbeste-
ding op uitnodiging was op 23
maart 1978 en men verwacht de
gunning binnen enkele weken, zodat
men met het karwei kan beginnen;
want een karwei wordt het.

Bouw in fase
In nauw overleg met het hoofd der
school, de heer L.K. de Vries is er
gedokterd aan het plan om de bouw
zo "geruisloos" mogelijk te doen
plaatsvinden. Daarom geschiedt de
afbraak en bouw in fasen. Allereerst
is daar de sloop van het gymnas-
ticklokaal en de "druivengang". Op
de plaats van het huidige gymlokaa!
komt het hoofdgebouw van de
nieuwe school, terwijl het nieuwe
sportgedeelte komt op de plaats van
het oude hoofdgebouw. De sloop
van de oude school is dus de tweede
sloopfase; maar dan wordt er onder-
tussen wel gebouwd. Eén van de
eerste dingen die gebouwd zal
worden is het nieuwe werk/speello-
kaal. Dit lokaal is groter dan een
jewoon leslokaal n.l. 70 m2, terwijl
een leslokaal 56 m2 is. Het werk/
leerlokaal te zamen met een leslo-
kaal zullen gebouwd worden als
Verbinding tussen de kleuter- en
lagere school. De bouw van deze
lokalen houdt verband met de
geleidelijke doorstroming van kleu-
ter- naar basisonderwijs; de zoge-
naamdc acht-klassige school, die
waarschijnlijk in 1983 werkelijkheid
zal worden.
De vier lokalen die in 1954 zijn
bijgebouwd, blijven bestaan. In feite
is dit een gedeelte van de school dat
in gebruik zal blijven tijdens hel
sloop- en bouwproject. De laatste
twee klassen zullen worden ont-
ruimd, maar de huidige bibliotheek-
ruimte en de overige twee klassen
zullen tijdens de bouw gebruikt
worden. De toilctblokken worden
hier gesloopt om plaats te maken
voor studicnisjes. De huidige biblio-
theek wordt omgebouwd tot perso-
neels/dokterskamer voor de bezoe-
kend schoolarts. Daarom ook zullen
er twee kleedcabincs komen. De
ruimte onder deze personcels/dok-
terskamer wordt voorzien van een
vluchtluik, /odat dit in de toekomst

gebruikt kan worden voor donkere
kamer, c.q. filmzaaltje. Waarschijn-
li jk komt er een t.v. aansluiting in
ieder leslokaal.

Gemeenschap ruimte
In het nieuwe hoofdgebouw komen
vier leslokalen, één handenarbeidlo-
kaal plus een bijzondere grote
ruimte, die voorlopig gemeenschaps-
ruimte wordt genoemd. Via een
niveauverschil komt men in de
"mediatheek". "Een nieuw woord
in het onderwijs, hetgeen betekent
dat daar de bibliotheek en andere
media kunnen worden opgeborgen"
vertelt het hoofd der school, de
heer L.K. de Vries. Bovendien blijkt
dat al het materiaal "rollend" zal
zijn, dat wil dus zeggen op wieltjes
zodat men het gemakkelijk kan
verplaatsen wanneer men deze
ruimte nodig heeft om bij de
gemeenschapsruimte te betrekken.
De gemeenschapsruimte zal een
centrale functie in het schoolleven
vervullen. Want behalve de Kerstvie-
ringen, waarvoor men nu naar de
kerk gaat, zijn er in het schoolleven
zoveel andere evenementen die hier
zullen plaatsvinden. Ouderavonden,
het opvoeren van toneelstukjes door
de leerlingen, het is een ideale
expositieruimte voor de handvaar-
digheidswerkstukjes, tekeningen etc.
Deze ruimte vormt het hart van de
nieuwe school, en men is vast van
plan er een "warmkloppend" hart
van te maken.

Gymnastieklokaal
Het oude gymnastieklokaal is dus
één van de dingen die het eerste
gesloopt worden. Niemand die daar
om zal treuren, want bij het
passeren, het vormt momenteel de
verbinding tussen oud en nieuw,
wanneer je niet "buitenom" gaat,
ruikt het naar lang vervlogen tijden.
Dezelfde ondefinieerbare geur van
transpiratie, vocht en zweetvoetjes.
De bouw van het nieuwe lokaal is
de tweede fase van de bouw. Bij het
zien van de plannen voor dit
schoolgedeelte durf je amper te
spreken van "gymlokaal". De sport-
ruimte is voldoende, er zijn ruime
kleedkamers geprojecteerd, plus
douches en een aparte ruimte voor
instructeurs/sportleraren. De gym-
zaal kan alleen bereikt worden via ,
een kleedkamer, zodat het absoluut
onmogelijk is de sportruimte te
betreden met gewone schoenen.
Ook is voor dit gedeelte een aparte
ingang, zodat deze ruimte van het
gewone schoolgebouw kan worden
afgesloten. Andere groeperingen dan
alleen de leerlingen, zouden hier dus
ook gebruik van kunnen maken.

Maatregelen bouw
Tijdens de bouw zullen or strenge
regels gelden op school. "Wij wen-
sen absoluut geen ongelukken" is
het principe van bestuur en leraren.

Daarom zal de bouwput door
stevige hekken worden beschermd.
Een gedeelte van het speelterrein
wordt afgesloten en mocht er te
weinig speelruimte over blijven dan
kan men altijd nog aan de achter-
kant van de school terecht.

Met het oog op de verkeersveiligheid
zal ook de schoolingang van de
nieuwe school verplaatst worden
naar de Lijsterstraat. Terwijl er
verschil zal zijn tussen de in- en
uitgang van de school.

Momenteel rijst de Oranje
Nassauschool nog op als een
fort. Voor veel Zandvoorters is
het een monument dat herin-
nert aan hun schooljaren.

Lang zal dit niet meer duren.

Toch een geruststelling moge
het voor hen zijn dat de
nieuwe school geen systeem-
bouw wordt, doch een school

onder architectuur gebouwd
dat een eiyen karakter garan-
deert. "Wij hebben veel mede-
werking ondervonden van zo-
wel de gemeente als andere
instanties, daar zijn wij bijzon-
der dankbaar voor" zegt de
heer Poots. "Gezien de plan-
nen moet het iets moois
worden waar de Zandvoorter,
ondanks de weemoed voor het
oude schoolgebouw, met recht
trots op kan zijn".

De huidige Oranje Nassau School.

tiluati* nieuwe tet*ttnd

lijittrstraat

Als er olie op het strand komt

Gemeente draait eerst
voor de schoonmaak op
ZANDVOORT - Als er op het strand van Zandvoort olie zou
komen, bijvoorbeeld door een ramp met een olietanker voor de
kust, dan zal de bestrijding van die olieverontreiniging een zaak
zijn van gemeente en het rijk. Dit antwoorden burgemeester en
wethouders van Zandvoort op schriftelijke vragen van raadslid
mr. A.N.J. Gielen (VVD). Hij stelde de vragen begin januari dit
jaar aan het kollege.

Vrouwen van nu
ZANDVOORT • Op het programma
van „Vrouwen van Nu" staan de
volgende activiteiten.
Donderdag 13 april: Wandelen naar
de Oase. Verzamelen om 10.00 uur,
bij de ingang van de Waterleiding-
duinen t.o. bushalte.
Maandag 17 april: Praten over
toneel. Mevr. Faber nodigt alle
dames uit die zich reeds hebben
opgegeven en die zich nog wil len

opgeven om van gedachten te
wisselen. Heren donateurs popelt u
ook om mee te doen? U bent van
harte welkom! Aanvang 20.00 uur.
Kostverlorcnstraat 14, Zandvoort.
Woensdag 19 april: Kienen, aanvang
14.00 uur in het Gemeenschapshuis.
Dit wordt een kienmiddag voor de
Vrouwen van Nu, voor de prijzen
van Toen! Kienkadootjes zijn nog
welkom!

Het Zandvoorts kollege gaat er
vanuit dat er bij zo'n ramp waarbij
olie op het strand komt, improvisa-
tie nodig is. Dat heeft te maken met
de ernst van de ramp en of de
gemeente materieel beschikbaar
heeft het strand schoon te maken.
Volgens het kollege is het Rijk van
oordeel dat het opruimen in eerste
instantie tot de veranlwoordelijk-
heid behoort van de gemeente. Het
kollege vindt in een rampsituatie
wél, dat het Rijk moet bijspringen
als de gemeente het opruimvverk
niet aankan of daar het benodigde
materieel niet voor heeft.
Met andere kustgemecnlen zijn nog
geen afspraken gemaakt voor een
eventuele gezamenlijke aanpak van
oliebestrijding. Dit heeft te maken
met een studie waaraan de interpro-
vinciale kommissie "Slrandvi'rvi'iling
door olie" nog werkt. Als daarover

een rapport verschijnt zal er een
beter overzicht zijn hoe deze zaak
door de verschillende kustgemeenten
onderling kan worden aangepakt, en
wat de inbreng zal kunnen zijn van
hogere overheden. De betreffende
kommissie betrekt het Rijk zoveel
mogelijk in de studie omdat het
Rijk zich al bezighoudt met de
oliebestrijding op zee.

Voorts spreekt de gemeente in haar
antwoord ook over het vaststellen
van een noodplan door de Provincia-
Ie Waterstaat van Noord-Holland.

Een dergelijk plan vou het kollege
graag willen bevorderen. Ook is men
op gemeentelijk niveau bezig een
rampenplan op te stellen vooruit-
lopend op de Wet rampenplannen.

(•\d\ Inge/. Medcd )

TE KOOP

STRAND-
PAVILJOEN
gelegen voor centrum van het dorp,

in bedrijfsklare oplevering.
Inlichtingen:

Makelaarskantoor CENSE
Tel.02507-26 14

de badplaats door. • • . \^--r^.- •^^é^mim^m
Terug
Die meneer Jamin (och. Rare kerel
is dat. Ging-ie een paar jaar geleden
van Zandvoort weg en nu is-ie weer
teruggekomen. We vonden het
allemaal rot dat-ie wegging want h i j
had zulke lekkere ijsies, maar nu zi jn
we weer dubbel bl i j dat ie
teruggekomen is. Hij heeft nu z'n
winkel in de Haltestraat nr. 12,
(waar voorheen de „Colour Spot"
gevestigd was) en de /aak wordt
gerund door l lans van der Maas. 't Is
een echt gezellige winkel geworden.
Je loopt er als van/.elf naar b innen .
Kn daarbinnen vindt u weer alles d'r
op en d'r an. Ook de ijsjes en je kun t
zo gek niet verzinnen op snoopge-
bied, of hij heeft het. Alles is op
hoogst overzichteli jke manier ten-
toongesteld. Meneer Jamm, we /.ijn
allemaal even blij dat u weer terug
bent van weggeweest. Zó'n /.aak kon
Zandvoort niet missen, die hoort
erbij!

Nieuw kapsalon
De bekende

kapsalon Suykerbuyk, naar ik meen
ruim 23 jaar in Zandvoort gevestigd
in de winkelgaleri j aan de Thor-
beckestraat, heeft zijn harp- in dit
geval kam, borstel enz. - aan de
wilgen hangen. Hij is uil Zandvoort
verdwenen. In de winkel zal worden
gevestigd het bekende huis Focke&
Melzer uit Amsterdam, de super de
luxe zaak in aardewerk, glas, kristal
en porcelein. Magda Bouma, die 15
jaar eerste kapster was bij Suyker-
buyk en haar assis'tente Chris
Corbee, gaan de Suykerbuyk-
Iraditie voortzetten. Op 24 april a.s.
zullen zij in de Bakkerstraat, in dt
oude winkel van Bakkenhoven, die
al vele jaren gerund werd door de
heer de Jong, hun nieuwe kapsalon
openen. Ik sprak met Magda
Bouma, die mij vertelde, dal zij
beiden wild enthousiast zijn over
hun plannen. Alleen hopen zij vurig,
dat de oude clientèle van Suyker-
buy k de weg naar hun nieuwe salon
zullen kunnen vinden. Daaraan
twijfel ik geen ogenblik, want zij
beiden hebben in Zandvoort een
reputatie opgebouwd, die klinkt als
een klok. Dat zal bij de feestelijke
opening wel blijken. We komen er
dan nog wel nader op terug. Bij
voorbaat alvast veel succes meisjes!

Hoogwerker
Het college van B. en

W. heeft zich beraden over de beste
manier waarop men het nieuwe
raadslid Dick Gerritse, die door zijn
lichamelijke handicapt gebonden is
aan z'n rolstoel, op de meest veilige
wijze de raadzaal in en weer uit zou
kunnen krijgen. De eerste maal
hebben goede vrienden hem naar
boven en beneden gedragen, maar
dat bleek niet veilig genoeg, omdat
er kans was dat hij uit z'n rolstoel
zou duikelen. De goede oplossing
lijkt nu gevonden, want vorige week
heeft men bij het bezoeken van een
commissievergadering naar boven
en beneden gehaald met behulpvan
on/e brandweer. Hij werd met
rolstoel en al in de hoogwerker
geplaatst, die in een mum van tijd en
uitermate veilig het karwei ver-
richtte. Het /.iet er wel naar uit , dal
deze nrthode in de toekomst zal
blijven gevolgd. Waar de brandweer
al niet goed voor kan /.ijn. Wanneer
u dus de hoogwerker voor ons
raadhuis ziet, behoeft u niet te
denken, dat erin het raadhuis brand
is uitgebroken. Er wordt slechts op
een vernuft ige wijze een raadslid
naar boven of naar beneden gehaald.
Hulde!

Gouden echtpaar
Woensdag 12

april jl. was het echtpaar W. Koper,
(geboren 11 oktober 1905 te
Zandvoort) en G. Stens, (geboren 5
december 1905 te Meppel) 50 jaar
getrouwd. Zij wonen aan de
Lijsterstraat nr. 2 Hat 2, de „Arie
Kerkman-flat". Zij kregen v i j f
kinderen en be/.itten thans 13
kleinkinderen en 3 achtcrklem-
kinderen. Beiden genieten zij nog
van een uitstekende gezondheid en
te/.amen met hun kinderen en hun
aanhang, die regelmatig bij hun
ouders en grootouders op bezoek
komen, hebben zij in hun riante
woning een kostelijke oude dag
„We hebben het nog nooit /.o goed
en /o ge/.ellig gehad" is hun beider
oordeel. De bruidegom was bij de
aanvang van /.ijn huwel i jk een aantal

'jaren werk/aam bij de Merken)
„Marienbosch" te Aerdenht iu t , ( f i r -
ma Warmerdam) daarna werk t e h i j
bijna 25 jaar bij het Corodev

concern.
De oorlogsjaren waren /ij geëvacu-
eerd naar Uronthe in de omgeving
van Staphorst, waar de bruid nog
veel f ami l i e heef t wonen. In de
hnngerwinter. toen v\ i j op tulpen-
bollen /-aten te knabbelen, had men
(laar nog aan mets gebrek en 70
kwamen /.ij de laatste oorlogsjaren
op een wi j /e door, die ons /.el f s nu
nog jaloers kan stemmen. Het
gouden huwel i jksfees t werd o.m.
gevierd met een /eer druk be/ochte
receptie op de huwelijksdag van A
tot 6 uur in liet Gemeenschapshuis.
Wij wensen het sv mpalhieke bruuls-
paar van harte nog vele gelukkige en
\ redevol le jaren.

De Wurf 30 jaar
Het was feest jl.

xaterdagmorge n in de woning van de
heer J.G. Biscrberger, de oud-voor-
zitter van de Zandvoortse toneelver-
eniging „Op Hoop van Zegen" die
enige tijd geleden, na een veertig
jarig lidmaatschap, waarvan 37 jaar
als voorzitter en ruim 20 jaar als
regisseur, tevens als medeoprichter
van de vereniging, had bedankt.
Bestuur en ledon hadden spontaan
besloten hem voor dit zeldzame feit
een blijvende herinnering aan te
bieden en hun keuze viel op een
„herinneringsboom", een reeds
f l i n k ui t de kluiten gewassen rode
Esdoorn die jl. zaterdagmorgen
werd aangeboden door een aantal
bestuursleden on werkende leden
alsmede de regisseur, de heer Rob
van Toornburg. „Bies," zoals hij
algemeen wordt genoemd, kweet
zich op uitnemende wijze van z'n
taak. De boom werd geplant vlak
voor zijn huis, waar hij er nu een
blijvend uitzicht op heeft. Elders in
dit blad ziet u v an dit leuke voorval
een foto.

Huldiging
De Folklorevcr-

eniging „De Wurf" heeft vrijdag jl.
op sobere wijze haar 30-jarig
bestaan herdacht. Dat gebeurde
tijdens een bijzondere ledenver-
gadering met genodigden. Voor-
zitler A.J. Steen hield een sympa-
thieke toespraak en herdacht o.m.
dat Mevrouw Bakkenhoven-
Zwemmer ook 30 jaar bestuurslid
was. Zij kreeg een aparte toespraak
en mooie bloemen. Er werd voorts
gekiend en toen tenslotle „De
Kwalletrappers" nog verschenen die
een muzikale hulde brachten en
eindigden met het Zandvoortse
volkslied, werd dit spontaan meege-
zongen en steeg de feestvreugde ten
top. Een mooie en gezellige avond
van een populaire vereniging.
„Houwen zo, mensen! "

Toneel
De toneelvereniging

„Op Hoop van Zegen" zal op 21,
22, 23, 27 en 28 april een
voorstelling geven van „De medailles
van een oude vrouw" van Jami's M.
Barrie.
De opvoeringen zullen plaats vinden
in het Cultureel Centrum, aanvang
20.30 uur. Toegangsprijs f4 ,75incl .
het kopje koffie. Er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Reserveringen in het Cultureel Cen-
trum op maandag 17 en woensdag
19 april van 20 tot 21 uur in het
Cultureel Centrum, of tel. 6925,
zelfde plaats, zelfde tijd.

Weekmarkt
Weekmarkt? Naar ik van wel
ingelichte zijde vernam, is het to
goed als zeker dat Zandvoort het
komende /omerseizoen een per-
manente Weekmarkt /-al krijgen. De
kramen /.ouden worden geplaatst op
het Stationsplein met een ui twi jk-
mogelijkheid naar de van Spcijk-
straat. UMI m.i. bij/.onder gunstige
plaats en een gebeuren, dat zeker
aantrekkel i jk zal zijn zowel voor
badgast als inwoner. Een volle
honderd procent zekerheid erover
bestaat nog niet. maar de kans erop
l i jk t zeer groot ti- /.ijn. Of de markt
ook tijdens de wintermaanden zal
worden gehandhaafd, is eveneens
nog een vraag. In elk geval: ik houd
u van dr/e belangrijke aangelegen-
heid op de hoogte.

KuyperSr.
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VERSMARKT
VLEESWAREN VERS VLEES GROENTE-FRUIT ZUIVEL

ISffi
1,59
1,75

LEVENSMIDDELEN

150 gram OSSEWORST

150 gram LEVERKAAS

1,98
,19

150 gram CORWEDBEEF.

Kilo magere HAMLAPPEN

500 gram FRIKANDEAU .,

250 gram SCHNITZEL...,

500 qram OSSEST AART..

10,95
5,95
3,35
2,45

5 kilo AARDAPPELS

KHo BANANEN

VERSE SOEPGROENTEN. 150 gram ....

CHAMPIGNONS. 250 gram

2 kilo HAND- en PERSSINAASAPPELEN .

0,98
0,98
0,98
1,98
2,98

500 gram JONG BELEGEN KAAS.

BRIE v. d. MAT, 100 gram..

10 VERSE EIEREN

BROOD

Fles SPAR-UP of COLA 0,69

Pot SPAR APPELMOES 0,69

v. Nelle SUPRA KOFFIE . 4,38
Affison VOLKORENBROOD

5 GEVULDE KOEKEN v. d. warme bakker.

.1,55
1,98

DIEPVI
rTERBALlKilo BITTERBALLEN

KROKETTEN 2,98
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knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop

VRIJDAG
i j , LAATSTE
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knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop

PINGOÜIN TAPIS
PINOOUIM

GROTE
TAPIJTKIMOOP DEMONSTRATIE

Unieke kans om uw kennis over het knopen van KLASSIEKE en
MODERNE vloer- en wandtapijten te verrijken, door het bezoeken van deze

DEMONSTRATIE op 11 april t/m 14 april in onze zaak 't Luifeltje,
Grote Krocht 26. Zandvoort.

Tijdens de
demonstraties

20% KORTING
op de stramiens

Bij aankoop van een
compleet TAPIJT

5% KORTING
op het GAREN
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Bezoek deze demonstratie en er gaat een
wereld van KLEUR en KREA T/V/TE/T

l voor u open.

knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop tapis knoop

Mobil
SELF SERVICE STATION
ZANDVOORT

Expl. B. A. J. Oosterom
v. Lennepweg 4 - Tel. 02507 - 54 66,

privé 02507-61 28

Elke dag geopend
tot 22.00 uur.

SLEUTEL VERLOREN?

Laat dan uw slot veranderen
of vervangen.

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Een lease-contract met ons;
Volvo staat er achter.

Er \al t \eel te /eggen voor leasen. En nog meervoor't leaseman een
Volvo \vagenpark. Afgezien van de uitgesproken kwaliteitskenmerken.die de
complete \\il\o range biedt, is er een extra reden, die't voor u zeer aan trek-
kelijk maaKl.

Het directe contact niet de \blvo-ilealer. Geen grote organisatie.die tijd-
rovend en vertragend \\erkl.

Uireel kontaki.directe afspraken.snelle ser\[ceen controle.oxerzichtelijk
en ko.sienbcsparcnd. _.. ,

Wij informeren u J3jj&&//J&*&.
graag o\eronzc eon-,r:____.. '~• jnssaar -t
dinerende lease «•^*^^^fyS^^S^ JL
mogelijkheden. W03—'gniT'''1'1"1 C ïï

\VOI7

\\'• Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.

WONIIMGRUIL
IN ZANDVOORT

Wie heeft voor jong gezin een E.E.M.
EENGEZINSWONING met 3 slaapkamers
en een tuin?
Wij hebben een E.E.M. 4-KAMERFLAT in
Nieuw-Noord, met c.v. en groot balkon
en zijn bereid de verhuiskosten te betalen.

Tel. 02507 - 70 27

Voor uw verlichting en
geschenkartikelen

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7, Zandvoort,

telefoon 02507-2974.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Maak zelf u w vak
gratis raderb
m Libelle
Een hes en broek voor de stad
Een jurk en omslagdoek voor het
strand En een rok en blouse voor
de camping. Zó gemaakt met de
patronen op het grote, gratis rader-
blad, deze week in Libelle.

zes vrouwen
over liefde
Wat is liefde? Lees in Libelle het levens-
verhaal van Sonja, die pas op haar 39e
trouwde. Lees het dagboek van Janet, een
smoorverliefde tiener. Lees zes verschil-
lendc, ware verhalen van vrouwen en hun
liefde.

iemode:
Envaktips
van de
schilder
Hoe verf je een deur? En een wasauto-
maat? Wat is de beste kwast? De vakman-
schilder geeft u tientallen praktische tips:
deze week in Libelle.

ineen dag met
ïricaTerpstra

Zes vrouwen
vertellen
overhun /
LIEFDE ,'

rfl!'

doen r
Eforenmet /

hunzakgeW
Mrtgratis
radorttad
voor
vakantie-
Jdeding

Eens een beroemd
recordzwemster, nu een
drukbexet Kamerlid.
Libelle ging een dag met
Erica mee: het verslag
leest u deze week.

En nog veel meer
Een halfuurtje gym per dag in
''Op naar de bikini''. Zakgeld:
wat doen kinderen ermee? Een
prachtig gerestaureerde boer-
derij. Een hele Libelle vol!

%«su.

Zo gezellig is alleen Libelle

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

ZANDVOORT
3 kamer-flat op 1e etage met ruim

balkon
Ind. entree keuken toilet badkamer met ligbad

ZANDVOORT
2 kamer-flat op 1e etage

ZANDVOORT
2 kamer-hoekf lat op 6e etage

ZANDVOORT
4 kamer-hoekflat op 1e etage

ZANDVOORT
Nieuwbouw 2 kamer-woningen op

begane grond of 1e etage
Ind. entree, woonkamer, eetkamer (event.

s!p kamer). 7. sip.kamers, badkamer mot bad
keuken, toilet, groot terras en ruim bjlkon

Inr). woonkamer keuken toilet douche Berging
in souterrain. Elke wonmy is voofzien van een

aparte cv installatie

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531.

woonkamer sip.kamer event eetkamer met
schuifwand sip kamer

Ind. entree woonkamer met open keuken
sip.kamer douche

T). Hiddosstraat 103

Vraagprijs l 169.500 k.k

v Galenstraat 128.

Vrdagpriisr* 165.000 k.k

Oe Ruyterstraat 56.

Vraagprijs f 249.000, k.k.

v. Galenstraat 156

Vraagprijs l 228.000 k.k.

Voor jan of verkoop van uw PLAT
WONING

Diacomohuisstraat 38.

Koopsom f 18 000 o n
Taxaties Assurantiën - Hypotheken



RANDSTAD PUBLICATIES5 DONDERDAG 13 APRIL 1978
PAGINA S

Van Erp - nu leider van D '66

'Er moet hier
openheid en
inspraak komen9

ZANDVOORT - Van acht-hoog uit zijn flat aan het Van
Fenemaplein blikt Th.M. van Erp op het dorpsgewoel neer. Hij blijkt
daar al tien jaar te wonen, zonder ooit in de schijnwerpers van de
lokale publiciteit te zijn getreden. Uit het gesprek is al gauw de
conclusie te trekken, dat de Zandvoortse Democraten '66 niet de
eerste de beste als lijsttrekker hebben gelanceerd. Tom van Erp
ontpopt zich als een man met een respectabele staat van dienst, die
ondanks zijn vierenzestig lentes nog bruist van ideeën en
initiatieven.

Ook figuurlijk heeft Van Erp het
gemeentelijk gebeuren op af-
stand maar met grote intresse
gevolgd. „Tot voor kort had ik
wel veel belangstelling voor de
politiek", aldus de oud-directeur
van de Hoogovens. "Maar de tijd
ontbrak me en dat is nu gelukkig
anders. D'66 is vier jaar weg
geweest uit de gemeenteraad en
we vinden, dat we daar iets aan
moeten doen. Via een goede
werkgroep is een lijst samen-
gesteld, waarin vele kennis-
gebieden zijn vertegenwoordigd.
Ook in Zandvoort zijn veel
mensen ongerust over de de-
valuatie van onze democratie.
Door terug te komen in de
gemeentepolitiek hopen wij op
eigen wijze een bijdrage te
leveren aan de broodnodige
democratisering. We rekenen bij
de verkiezingen op twee zetels".

"Zandvoort is te veel besloten, er is
slechts aan formele openbaarheid. De

'burgers moeten veel meer worden
betrokken bij de beleidsbepaling en bij
de controle op de beleidsuitvoering.
Goede, heldere informatie over de
plannen en een duidelijk inspraak-
procedure zijn noodzakelijke voor-
waarden voor democratisch bestuur".
De D'66-leider betoogt vloeiend en
mild, met een glimlach, met hier en
daar een felle uitschieter. Dat laatste
grijpt plaats, als het Gemeenteblad ter
sprake komt. "Zonder meer knullig",
vindt Van Erp, "Dat zou een ideaal
middel voor de gemeente kunnen zijn
om uit eigen beweging informatie over
te voeren beleid inclusief de voor-
bereiding daarvan te geven, tijdig en in
begrijpelijke taal. Verder zal er een
verordening moeten komen, waarin
procedures, rechten en plichten van
burgers en overheid inzake de inspraak
bij het gemeentelijk beleid worden
vastgelegd. Zeker op het gebied van
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting
en welzijnsbeleid".

Smalle marges
Commissievergaderingen moeten in
beginsel openbaar zijn en dienen
duidelijk en tijdig worden aange-
kondigd, vinden de Democraten'66.
Ze willen ook, dat burgers daar, bij
wijze van experiment, spreekrecht
krijgen en dat externe deskundigen ter
plaatse worden geraadpleegd of advies
uitbrengen. Openheid en democrati-
sering blijken hoog in het vaandel van
Van Erp en de zijnen te staan. "We

moeten niet alles laten regelen door
Vadertje Overheid. Overigens heeft
een partijprogramma voor een kleine
gemeente als Zandvoort zijn beperkin-
gen. We zullen ons bewust moeten zijn
van de smalle marges in de gemeente-
politiek. Een samenleving kan alleen
stap voor stap worden vernieuwd en
veranderd. De grote idealen blijven
leidraad, maar de feitelijke omstandig-
heden, de tradities en de onderlinge
politieke verhoudingen maken een
pragmatische aanpak noodzakelijk".
Die aanpak heeft de Zandvoortse
D'66-groepering vastgelegd in vijfcn-
vijftig heldere punten. Op het gebied
van de ruimtelijke ordening pleit men
voor een structuurplan, waarin de
toekomstige ontwikkeling van het
dorp in grote lijnen wordt vastgelegd.
De mogelijkheid van sociale woning-
bouw op "De Zeereep", aan de kop
van de Van Lennepweg en eventueel
op bestaande sportvelden wil men
bestudeerd zien. Woningtoewijzing
moet op basis van urgentie plaats-
vinden en de woningcorporatie dient
gedemocratiseerd te worden o.m. in
die zin, dat alle huurders automatisch
lid zijn van de vereniging. "De E.M.M.
werkt nu op moeizame wijze. De zaak
moet worden opengegooid. Nu deelt
een klein groepje de lakens uit", aldus
delijstaanvoerder.
In het verkeer wil D'66 een krachtige
bevordering van de veiligheid, onder
meer door snelheidsbeperkende maat-
regelen zoals vcrkeersdrerrpels -"Kijk
maar eens hoe men dat in Amerika
heeft opgelost", -strenger toezicht op
het naleven van parkeerregels en een
mogelijk autovrij maken van delen van
de dorpskern. De voormalige tram-
baan zou in overleg met de gemeente
Bloemendaal bestemd kunnen worden
als vrije busroute en als noodroute
voor ambulance en brandweer.

Stille dood
Op het stuk van het milieu staat
opheffing van het circuit bovenaan.
Zolang dit niet kan worden gereali-
seerd, moet elke medewerking aan
uitbreiding of verbetering worden
afgewezen en moeten alle beschikbare
middelen worden aangewend ter
bestrijding van de overlast. Een stille
dood, zogezegd. Het gemeentebestuur
moet op korte termijn en in
samenwerking met andere kust-
gemeenten tot een rampenplan komen
voor gevallen van ernstige vervuiling
van strand en zee. Krachtig moet ook
worden opgetreden tegen vervuiling
van straten, pleinen en plantsoenen en
tegen misbruik van het duinterrein.

Van Erp pleit voor een beleidsnota
inzake recreatie en toerisme, mede als
bouwsteen van een structuurplan, een
goede accommodatie ten Runsle van
het jeugdtoerisme, actieve steun aan
een regionaal fietsrouteplan en pro-
pagering van het reizen per trein van
en naar Zandvoort. De aanlrekkclijk-
heid van dat laatste zou moeten
worden verhoogd door hel organi-
seren van bus-pendel-diensten van en
naar Noord- en Zuidstrand. „Het
wordt tijd, dat goed wordt nagedacht
over de vraag wat we met Zandvoort
willen. We zijn geen wereldbadplaats,
we mogen niet uitbreiden, maar wc
moeten wel met de tijd meegaan".
Op het gebied van het onderwijs willen
de Democraten onderzocht zien of in
Zandvoort een HAVO-onderbouw tot
stand kan komen, of er een
mogelijkheid van vervolgonderwijs
voor volwassenen is en hoe het werk
van de Schoolraad en de Coördinatie-
commissie Onderwijs kan worden
gestimuleerd.
D'66 wil opstelling van een wolzijns-
plan in samenwerking met bevolking
rn betrokken organisaties, betere
communicatie tussen gemeente en
instellingen op het gebied van
maatschappelijke dienstverleningen
en tevens tussen deze instellingen
onderling.

Analyses
De man van het redelijk alternatief,
die via de KLM op de voorzittersstoel
van de Hoogovendirectie kwam, kan
uiteraard ook op het punt van de
financiën zinnige dingen formuleren.
Sinds zijn pensionering fungeert hij in
zijn vrije tijd als lid van de
Universiteitsraad van de Erasmus-
Universiteit, als voorzitter van cie
Stichting Medisch Centrum Velsen en
als onder-voorzitter van de Stichting
Samenwerkende Ziekenhuizen Ken-
nemerland. Om er maar een paar te
noemen. Wat de gemeentelijke
pecunia betreft vindt Tom van Erp,
dat de uit het massale toerisme extra
voortvloeiende kosten in principe ter
laste van de direct betrokkenen
moeten komen.
En over het totale financiële beleid:
„Naast de door de wet voorgeschreven
begrotingen moeten van zoveel moge-
lijk gemeentelijke activiteiten kosten/
bateti-ar.alyses aan de raad worden
voorgelegd Zelfs het eerste het beste
constructicbcdrijfje heeft al zoiets en
de meest simpele boereboekhouder
kan dat al. Kostprijscalculaties ont-
breken hier en dit soort analyses
moeten dienen als l basis voor een
zinvolle discussie over de doelmatig-
heid van de gemeentelijke uitgaven en
over de aanvaardbaarheid van be-
lastingen en heffingen". -

Met enige trots etaleert van Erp
zijn groslijst, bescheiden van
omvang, maar zijns inziens
mensen met visie en capaci-
teiten: 2. Mevr. Th. Robbers, 3.
Ruud Willigere; 4. Joop Beliën;

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

Op zoek naar
unieke verlichting

bij massief
eiken meubelen.,?
Kom gerust langs,

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

. Tel. 02507-45 65

RONDVLUCHTEN

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.

r
kié»

Zijlweg9
(023)320921

Haarlem

• • * j p e r persoon

fi 35 j ™ kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen :

tel. 020-495070
of 020-492781

NLM City Hopper
M Triéndlya'ndônti'me;̂ - ;>

In overvolle Hervormde kerk

Magistrale
jubileumuitvoering

Oratoriumkoor

Tonvan Erp gemeenteblad zon-
der meer knullig"

5. Fred Boeree; 6. Mevr. Nel
Vreugdenhii. De voormalige
manager zou nog uren kunnen
doorpraten, maar een van zijn
hobbies roept. Hij speelt fluit in
het Noord-Hollands Promenade
Orkest. ,,We zijn amateurs met
een licht repertoir, maar we
hebben het druk". Een veelzijdig
man, die lijsttrekker van D'66.

Kabeltelevisie
ZANDVOORT - Maandagavond 17
april om 20.00 uur organiseren de
Rooie Vrouwen van de P.v.d.A.
Zandvoort een openbare diskussie-
avond over het thema kabeltelevisie.
De bijeenkomst wordt gehouden bij
Aferian Schoorl, Celciusstr. 136. Het
informatie-stencil kan men van tn-
voren opvragen bij Ineke Wind, tel.
6490.

Praten met
candidaten

ZANDVOORT - Met het
doel enig licht te verschaffen
in de nu al turbulente
verkiezingsstrijd om de
zetels in de gemeenteraad,
startten we twee weken
geleden met een tijdelijke
rubriek. Hierin komen can-
didaten van de Zandvoortse
politieke partijen en groe-
peringen aan het woord om
uit de doeken te doen wat zij
in de komende vier jaar
denken te realiseren. Als
eerste trad daarin op dokter
P. Flieringa, lijsttrekker van
„Inspraak Nu". Vandaag is
onze gast Th.M. van Erp,
eerste man op de lijst van
D'66.

ZANDVOORT • In de stampvolle
Hervormde Kerk aan het Kerkplein
heeft het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, (T.O.Z.) dinsdagavond
een concert gegeven in verband met
het 10-jarig bestaan van de vereni-
ging, die in november 1967 werd
opgericht. De kerk was zó vol, dat
de kaartverkoop moest worden stop-
gezct, omdat men geen mens meer
bergen kon.

De voorzitter van T.O.Z., de heer H.
de Hoop sprak een kort hcrden-
kingswoord. Hij weos erop, dat
interne moeilijkheden aanleiding wa-
rcn geworden dat men in 1977 geen
uitvoering kon geven, mede in
verband met het feit, dat men niet
over een kundig dirigent beschikte
door het bedanken van de heer
Halsema. Dat leidde tot een terug-
gang van het ledenaantal, dat zich
gelukkig in de loop van 1977
herstelde, zodat het koor thans weer
op volle sterkte is, namelijk ruim
zestig leden. De heer Lourens
Stuifbcrgen had zich bereid ver-
'aard, als tijdelijk dirigent te willen

optreden, totdat een nieuwe vaste
leider gevonden is. Verschillende
werkers van het eerste uur, onder
wie de inmiddels overledenen post-
huum, werden daarna door hem
gehuldigd met bloemen.

De uitvoering werd een eclatant
succes. Lourens Stuifbergen ontpop-
te zich als een pittig dirigent, die
koor, solisten en orkest volledig
beheerste en tot een prachtig samen-
gaan bracht. De begeleiding was in
handen van het versterkte Randstad
kamerorkest, dat volkomen voor
zijn taak bleek berekend. Een zeer
bruikbaar ensemble voor dergelijke
uitvoeringen, dat volgzaam begeleid-
de en hoogst muzikaal tevoorschijn
kwam.

Uitgevoerd werden vóór de pauze
Kantate No. 39 "Brich dem Hun-
grigen dein Brot" voor koor en
solisten en Kantate No. 55 "Ich
armer Mensch, Ich Sündenknecht"
voor tenorsolo met slotkoraal door
het koor, beide van Joh.Seb. Bach
en na de pauze de Nelson Messe van

Josoph Haydn voor koor en solisten.
Het laatste werk vormde de hoofd-
schotel van het programma en
maakte door de magistrale zang
grote indnik.
Van de vocale solisten was de nog
jeugdige sopraan Susanna Miron, die
wij nog nimmer eerder hoorden, een
ware openbaring. Met haar stralende
stem bracht zij momenten van grote
ontroering.
De alt Aafje Heynis bleek nog niets
van haar oude luister te hebben
ingeboet. Zij handhaafde deze avond,
ten volle haar reeds jaren gevestigde
reputatie als een van onze meest
begaafde zangeressen. De tenor Alex
Vermeulen bleek een nog jeugdige,
maar veelbelovende nieuwkomer
met een fraaie, krachtige stem, een
geboren zangpr, die ongetwijfeld in
de toekomst nog veel van zich zal
doen spreken.
Eveneens een nieuweling op het
conccrtpodium was de bas Wout
Ooslcrkamp. Met zijn volle sonore
stem wist hij ten volle te overtuigen.
Leo van Docselaar bespeelde het
orgel.

Het koor bleek zich onder de
bekwame leiding van Lourens Stuif-
bergcn tcrdcjje op zijn moeilijke
taak te hebben voorbereid. Vooral
de dames vielen op door stralende
zang. T.O.Z. beschikt over bijzonder
mooie sopranen, doch ook de alten
wisten een sonore klank te ontwik-
kelen. Jammer was het, dat het
herenkoor nog altijd te klein bleek.

Een versterking van tenoren en
bassen zou zeker welkom zijn,
hetgeen niet wegneemt dat wij voor
de verrichtingen van het herenkoor
veel bewondering hadden. Indien de
herenvleugel versterkt zou kunnen
worden, zou van een ideaal koor
gesproken kunnen worden, dat tot
grote dingen in staat zou zijn, want
aan techniek ontbreekt het zeer
zeker niet.
Met grote voldoening mag T.O.Z. op
deze bijzonder geslaagde jubileum-
uitvoering terugzien, waarvoor na
afloop het enthousiaste publiek
staande een langdurig en ovationeel
applaus bracht.

K.sr.

Regisseuse Alie Bol koos rollen met zorg

Vlot toneelspel van de
Hildering

Let ty Kinderdijk en Jan v.d. Werf f in de hoofdrollen.

ZANDVOOHT • I» het verenigings-
pi'bouw ..Di' Kmchl" heelt de
/.amlvoorlse lom<elveriMii|!iii|; ,,Wim
Hiklrriiig" afgelopen vr i jdag on /ater-
riagavond opvoeringen ncbraclH van
dr komische thriller „Bemoeial"
van .lack l'oppli'well. Bride avonden
wari'n volledig uitverkocht.
„ Bemoeial" is ecu viotgeschrevcn
lucht ig en humorvol loiii>i<lwi>rk met

oen volkomen aanvaardbare intrige,
een stuk bmmdion geknipt \<>or het
amateurtoneel , dut de toeschouwer
tot bi jna het laatste moment in
spanning houdt ener de toch nog
volkomen onverwacht ontknoping .
Het s tuk vergt echter we l ücrouli-
lieerde krachten want liet eist gedegen
rolkennis, \aart en enthousiasme
Kn dat alles was bij dexcopvoer ingen.

waarvan wij die van zaterdagavond
meemaakten, in hoge mate aanwezig.
De bekwame regisseuse, Alie Bol had
hiermede terdege rekening gehouden.
Met grote zorg had zij voor het
bezetten van de rollen een keuze
gemaakt, zodat een doorgewinterd
ensemble op de planken verscheen, die
allen in het verleden hun sporten op
amatcurtoneelgebicd reeds ten volle
hadden verdiend. Bovendien had zij
alle mogelijkheden weten uit te
buiten, zodat humor en spanning om
volop aanwezig waren. Het welslagen
van de opvoeringen was vooreen groot
deel aan haar kundige rcfiie te danken.
Het talrijke publiek heeft dan ook ten
volle genoten en liet dit meerdere
malen blijken door langdurig applaus.
Men heeft erecn kostelijke avond mee
geboden.
Het stuk slaat of valt met de twee
hoofdfiguren Mrs. Piper, de werkster
ten kantore van Richard Marshall, als
de „Bemoeial" en de poliliecommis-
saris Baxter. De eerste rol was
toevertrouwd aan Letty Kinderdijk,
de tweede aan Jan van der Werff. Wat
dit duo deze avond tot stand bracht
was in alle opzichten bewondcrens-
waardig. Amaleurtoneelspel van grote
klasse met een nimmer aflatende
belevenis. Letty Kinderdijk zette de
aanwezigen een „Bemoeial" voor, die
tenslotte de ontknoping van het
moorddrama voorbereidde. Een
enorme opgave, omdat zij bijna van
begin tol einde onafgebroken op de
planken stond. Dit zonder enige
aarzeling constanl volhouden van deze
moeilijke rol vraagl om eun enorme
inspanning, maar haperde geen ogen-
blik. Jan van der Werff ck'cd in niets
voor haar ouder als de lol het laatste
moment vertrouwige polilie-
commissaris, die steeds probeerde de
bemoei/.uchl van haar in te tomen,
steeds zonder resultaat, want deze
„Bemoeial" was in niets te remmen,
omdat '/.ij zeker was van haar zaak. Dit
? a PI cr.se pi van toneelspelen gaf menig-
maal tol grote h i l a r i t e i t aanle iding en
leidde afwisselend lot humor en
spanningsvolle momenten. Beiden
m a n k t e n het stuk lol een kosteli jk
gebeuren.
Hun grote cnlhousiasme inspireerde
.Ie rondom hen gegroepeerde per-
sonen lot een urtile krachts inspanning
en daarmee was de basis voor hel
algeheel welslagen uelegil
Kn dan w i l l e n w i j in tli ei rste plaals

noemen Ed Fransen als Robert
Westerby die aanvankelijk als weinig
opvallend persoon in dienst van
Richard Marshall tenslotlc tóch de
dader van de moord bleek te zijn tot
grote verrassing van iedereen. Zijn
geslepen houding wist hij, totdat hij
door de „Bemoeial" ontmaskerd
werd, prachtig vol te houden. Joop
van Droffelaar als de grootindustrieel
Richard Marshall speelde zijn rol met
alle waardigheid aan zijn persoon
verbonden, Con Slagveld als recher-
cheur Goddard en assistent van de
politiecommissaris speelde beheert en
overtuigend Wil van Waardenberg als
Claire Marshall, Locs de Krijger als
Marian Sclby en Christicn Wenker als
Vickie Reynolds paslcn zich op
voorbeeldige wijze aan en wislen de
mysterieuze gebeurtenissen die zich
rondom hen afspeelden door goed
ingeleefd spel volkomen aanvaardbaar
te maken.
De technische groep van Wim
Hildering had voor een eenvoudig
maar passend decor gezorgd en zo
werd het geheel een loneelgebeuren
dat geen moment aan de aandacht van
het publiek ontsn.iple en voor deze
werkende groep een eclatant succes.
Voor/.itter Henny Hildering, die de
avonden opende en slool en overdadig
mei bloemen en geschenken huldigde,
deelde nog mede, dal de vereniging
daadwerkelijk aan de viering van het
feest „Zandvoort 150 jaar badplaats"
wil gaan medewerken. Men wil dit
doen door Ie proberen, eind augustus
op het Gasthuisplein een openlucht-
voorstelling te geven van het bekende
toneelspel „Op hoop van zegen" van
Herman Heijerroans, een mededeling
dio met veel bijval werd begroet.

K.sr.

Bridgeclub
ZANDVOORT - De stand na de 5e
wedstrijd van de 4e competitie der
Zandvoortse Bridgeclub is als volgt:
A- l i j n : I. Kaïn. Heidoorn 291.18
procent; 2. mv. De Loeuw-Hr. Braun,
'272.79 procent; B-lijn: 1. ds. Drose
-Van (iellekom, 275.23 procent; 2. ds.
Baa\-Trommel, 259.89 procent; C-
lij»:]. Mr. Vulsma-v.d. Wende 289.71
procent; 2. cis. v.d. Berg-Kiewiet,
277.96 procent; D-lijn: 1. fam. Ates,
310.27 procent; 2. ds. v.d. Busken-
Sielcken. 270.68 procent.
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HEEMSTEDE
Cruquius Industricierrem
Spaarncweg 75D Tel 0?3 289033
Koopavond vrijdag

LISSE
RUIM EN VRIJ PARKEREN

SLAAPKAMER
CENTRUM
VOOR DE GEHELE RANDSTAD

DE GROOTSTE SLAAPKAMERSHOW VAN NEDERLAND

Oll Dealers AUPING»DRAKA»NORMA»ZAALBERG»
IDEENS* SPRINGSET»KOMFORTABEL*
BOXSPHING»SPRINGSOX»

GMChlwpgSS 63 Tel 0252!
Koopavond donderdag

WADDINXVEEN
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MM Club
kado artikelen voor

baby's: o a. box-
pakjes stofjes en

jurkjes
Kerkstraat 19,

parterre, Zandvoort,

lel 025076808

r i H form
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dieetartikelen
voor jUikupatienten
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H iltpstmt S 7 indvoo t
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De

Dr. JOSHUA BIERER STICHTING,
Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort,

vraagt voor spoedige indiensttreding een

jonge, energieke, zelfstandig werkende

KOK
voor haar instellingskeuken.

Sollicitaties richten aan de lieer M de Baar,
Tel 02507 4941

Snel en
uniek

Snef omdat wij uw
aanvraag in 1 uur

afhandelen
Uniek door ons vorre

gaand acceptatie
beleid

HYP 1e en 2e hyp tot
130% rente v a 8%
Enigo voorboölden

i 5 500 is 36 x t 186
( 8 500 is 48 x f 225
/ 10000 is 60 x f 220
f 12 000 is GOx f 260
f 17 000 is 60 x f 369
f 20 000 is 96 x C 310
/ 25 000 ib 120 x f 333
f 30 000 .s180x f 334

Lop u ' i : n JP^
In w j

A'h indel n } qpst-hiedt
arjlis bij u thuis of per post

Bönu look •, avondil

Inter-Credrt
01720-7514S

Ook voor uw
konstdnl krediet

-^
VOOR ALLE MERKEN " |

HOORAPPARATEN
Alle soorton batteri|en

en snoertjes Ook voor
Ziekenfonds

G. JANSSEN
Gedipt audicmn
Binnenweg 92

telefoon 286963 tst 4

occasions met

ZOMERROKKEN
en ook

ROKKEN naar maat bij.

Dames van Dam
. ZarïdVoortsièiaan 85, Heerncted*,

•' '•'«: • ; . . , ' '.101.023-283895: '4^. " •'>•

— Tot 6 maanden garantie
— Internationaal geldige garantie
— Omruil binnen 2 weken mogelijk
— Renault staat erachter

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort
Tel. 02507-2323/2424 (b g g 3360)

Off Renault Dealer

occasions

Techn. Bur. A. VADER
Prmsesseweg 52a

Tel 02507 - 67 47 / 31 76
Showroom Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel 02502-66 67

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

RUIT STUK ?
BEL

Keur en Zoon
VERF GLAS BEHANG SCHILDERWERKEN

Winkelverkoop Paradijsweg2-
Zandvoort-Tel 02507-5602

Speciale TUINPRIMULA week !
bij

l

Tuincentrum
VOGELENZANG

De PRIMULA's per stuk

Per bak van 20 stuks ..

0,45
7,50

Verder een ruime sortering in
HEESTERS - CONIFEREN - VASTE PLANTEN

l
Vergeet niet even de

Plantenkas binnen te wippen J
Renault !4.

WegKhpbi't achter b m
tn 5c deur Zuinig stille
motor dvxan,
voorin
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C^ itisr h idl bij
ons t Ueut
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AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - 2ANDVOORT - Tel 02507 - 23 23 / 24 24

(b g g 33 60) -Off Renault-dealer

GEVRAAGD:

Hulp in de
huishouding

voor lof 2 ochtenden
per week

Bellen na 1'8 00 uur
023281451

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
weikeu nog nooit

gezien hebt want door
eigen ontwerpen zijn

wij hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten kisten enz

ANTIEK BOUTIQUE

HOOGENDOORN
Zijdstraat 65

Aalsmeer
telefoon 02977 24429

Gevraagd voor de verkoop van lingerie,
foundation en badkleding

VLOTTE
VERKOOPSTER

full-time, ook zaterdags.
Gezellige werkkring, goed salaris.

5-daagse werkweek.

eyngoud
Binnenweg 123, Heemstede, tel. 282900,

na 18.00 uur tel. 280465.

&§%*&£.
TUINSCHERMEN IN VELE SOORTEN

TUINSCHUREN

bv

Ophelialaan 162, Aalsmeer, tel. 02977-24436.
Wij verzorgen evt. ook het plaatsen

en van halt twee I
tnil zes gcoo^riG
Nu bovenö c^ oo^
v/i/(3flp)vond van
1900 21 CO uur
en ratcrOag 5 va^
10 CO 12 00 uu'
U bent wciHon

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen villa's - herenhuizen

middenstandswonmgen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,

heemstede Bloemendaal e o

de ridder & stnJös bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-24 te Heemstede Tel • 023-28 85 50*
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Engel van HonschootenSOjaar
O ngekroo nci alleen-
heerser Zand voorts
natuurreservaat
ZANDVOORT - Zaterdag 15 april wordt Engel van Honschoo-
ten, wonende aan de Zandvoortselaan 86, tachtig jaar oud. Hij is
een der weinige jachtopzieners van de oude tempel die ons
land nog kent en de ongekroonde alleenheerser in een
Zandvoorts Natuurreservaat, namelijk onze waterleidingdumen,
eigendom van de heren Quarles van Üfford.

'Die erosie in de duinen
komt door watergebrek'
Ik herinner mij nog als de dag
van gisteren de dag, dat hij
zeventig jaar oud werd. Het werd
een grandioos feest. Er waren
telegrammen van Prins Bernhard
en diens secretaris, de heer
Geertsema en vele gelukwensen
van hoog geplaatste personen in
ons land, die hij allemaal had
leren kennen in de loop der jaren
tijdens de jachtpartijen die toen
nog op vrij grote schaal voorkwa-
men en waarbij ook koninklijke
gasten menigm aal van de partij
waren.

Want nicl alleen wordt Engel van
Honsclioten zaterdag tachtig jaar
oud, hij mag er dan tp\ons aan gaan
denken dat hl] binnen af/ienbaie
tijd, namelijk m juli van het volgend
jdar vestig jaai als jachtop/ciener in
dienst ?al zijn bij /ijn landheren, de
familie Quarles van Üfford Dat op
•2ich7elf zal een absoluut unicum
betekenen onder de jachlop/ieners,
want zijn \adcr Jan van Honschoo -
ten,de bekende „man met de baard"
die een jaar of twaalf geleden m

Het huis in de duinen" op hoge
leeftijd overleed, naar ik meen was
hij ru im negentig jaar oud, bracht
het niet verder dan een halve eeuw
jachtop/rener en vuo /ijn /oon
Engel thans aantreft, nog altijd vol
levenslust pn onuitblusbare energie
die twijfelt er niet m liet minst aan
of h ij gaat de 60 dienstjaren vol
maken
Hij loopt nog altijd kaarsrecht en er
gaat geen dag voorbij dat hij niet in
dt duinen vertoe'fl de Zandvoorlse
duinen, die hij als /ijn domein
beschouwt De duinen, waarin hij
van kleine jongen af werd groot
gebracht Zim grote verdiensten zijn
ook in ons Koningshuis niet onopge-
merkt gebleven HIJ ontving reeds
eerder de zilveren medaille verbon
den aan de Orde van Oranje Nassau

en werd benoemd in de Huisorde
van Oranje, een onderscheiding die
slechts hoogst zelden en dan nog
alleen maar in speciale gevallen
wordt uitgereikt
Engel van Honschoolen werd gebo-
ren in het Zwarte veld, een m de
duinen alleenstaand huisje, dat in de
bezettingstijd werd afgebroken
Daarna woonde hij m de duinen bij
de oude renbaan in de nabijheid van
de Oranjekom Ook dit huisje
bestaat niet meer En thans woont
hij reeds vele jaren m het gerieflijke
luns aan de Zandvoortselaan met
het wijde uitzicht op zijn duinen
We waren de?er dagen weer eens
een paar gezellige uurtjes bij de/c
gezell.ge, gastvrije en hartelijke men
sen En probeer geen kwaad woord
over de Quarlcsen te zeggen, want
hij gaat voor hen door het vuur
Persoonlijk heb ik dl vele jaren
Kontakt met Engel en ?'n vrouw
Eerst met vader Jan, later met hem,
toen hij 7ijn vader die hij jaren lang
geassisteerd had opvolgde. De fann-
lie Quarles heeft het altijd hoog
gewaardeerd dat de van Honschoo-
lens met zoveel toewijding en helde
hun moeilijke werk verrichtten en
dat nog altijd doen Engels broer
Jan, vele jaren jachtop/icner van het
bekende natuurreservaat „Het Zvva-
nenwatcr" bij Callantsoog, die nu al
83 jaar oud is, droeg zijn werk over
aan /ijn zoons Gerard en Engel

Nog aktief
Engel is nog altijd aktief' HIJ heeft
thans het toe/icht op en het
onderhoud van de terreinen van de
Kennemcr Golf en Countryclub,
maar dit neemt niet weg, dat hij
menige dag nog vertoeft in de
overige duinen „Die duinen" zegt
hij, en het wordt beaamd door z'n
vrouw „ze zijn niet meer wat ?e
vroeger waren Vooral de laatste

jaren niet meer. Er treedt op grote
schaal een erosie op, hele stukken
«orden bedekt met een laag bruin
achlig mos Betweters beweren, dat
het komt van de- uitlaatgassen van
overtrekkende vliegtuigen en van
gassen van de Hoogovens, maar ik
weet wel beter Volgens mij is de
enige oorzaak watergebrek
Gelukkig neemt dit niet weg, dat er
nog vele prachtige plekken m de
duinen te vinden /ijn De bomen
stand is nog ideaal en ook het lage
hout en de heesters doen het nog
best Er wordt echter steeds meer
last ondervonden van de grote
toename van het aantal reeen, het
afschieten daarvan blijft dan ook op
bepaalde tijden noodzakelijk en de
enige oplossing En wat de konijnen-
stand betreft, de mvxomatose heeft
ont/aggelijk veel kwaad aangericht,
maar momenteel is de konijnenstand
weer aanzienlijk groot en moet
zeker met groter worden. Maar het
delven en fretteren, zoals dat vroe-
ger gebeurde, is er thans met meer
bij. Dat is verleden tijd geworden.
Ook worden er zoals in vroeger
jaren thans geen jonge fazanten
meer uitgezet, in de wintermaanden
een geliefd objekt voor de jacht
Maar op fa/anten wordt praktisch
met meer gejaagd en het blijkt, dat
/ij zich toch goed in on/e duinen
weten te handhaven De natuur
knapt dit wel voor ons op en heeft
daarbij geen hulp nodig. Dit alles
heeft tot gevolg dat stropen haast
niet meer voorkomt Hoogstens
tracht men nog wel eens een ree te
verschalken, maar die gevallen beho-
ren lot de zeldzaamheden Nee,
vcr/ucht hij pun/end, „er zijn de
laatste jaren belangrijke verandenn
gen m onze duinen opgetreden" En
die ontboezemingen roepen bij mij
persoonlijk dan weer herinneringen
op aan vroeger jaren De jaren van
de grote jachtpartijen op allerhande
soorten wild, klein en groot Jacht-
partijen met een behoorlijk aantal
drijvers en tegen de avond loog de
buit er niet om Dat was een
onvergetelijke tijd.

Aparte bekoring
Maar al /ijn m on/e duinen dan ook
veranderingen opgetreden, die nog
altijd voortduren diezelfde duinen
blijven hun aparte bekoring houden
Een bekoring die ook het leven van
de/i- bejaarde jachtop/iener nog
altijd beheerst en waarover hij met
raakt uitgepraat Persoonlijk zou ik
over /ijn leven uren kunnen vetellen

Kunstwerk gedoopt
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag was
hel dan eindelijk zover dal het plastiek
van de kunstenaar Ene van Spronsen
op ongmele wijze kon worden
onthuld c q gedoopt Het plastie k is
vervaardigd van cor-ti>n-staal dat moet
roesten wil het mooi /ijn „Het
materiaal is vveerbestendig en vergt
een ondeihoud maar door de
weersinvloeden ontslaal een laagje
roesl dat het werk juist die leur geelt
die het hebben moet, wil he taf / i jn"
aldus Van Spronsi'ii, die met duidelijk
ple/icr, te/jinen met De-siree Randag
(fa)de „doop" verricht!e

Desiree was hiervoor uitverkoren,
omdat zij in maart 1978 de 250 000
ste bezoekster was van de Openbare
bibliotheek

Oorspionkehjk hadine-nde Haarlemse
kunstenaar opdracht gegeven in de
bibliotheek een plastiek te vervaar
digen, reuil tegenover de ingang Bij
de bouw was hiermee rekening
gehouden doch toen liet plaslick klaar
was. na een jaar bleek dal de
opengebleven ruimle een eigen tunctie
m de bibliotheek had gekregen

waardoor deze niet meer gemist kan
worden

Ene van Spionsen was /ell bl i imetde1

plaats die /ijn nieuwe plastiek buiten
had ge-kipgen omdat nu duidelijk hot
„buitengebeuren" in he>t „binnen-
gebeuren" een eenheid vormt Ooi; de
heer J G Wijnbcek, voorzittervan het
bestuur van de bibliotheek, was blij
dat men tot de/e oplossing was
gekomen omdat lul plastiek een
duidelijke lunet ie vervuld

IXsireeen Lnt vprrichtten „doop" plastiek

en het is heerlijk, dat alles nog weer
eens helder voor ogen te /ien
wanneer Engel op /'n praatstoel /it
Een mensenleven lang heeft h i j nu
al in die duinen vertoefd HIJ
maakte burgemeester Beeckman nog
mee en commissaris LOVIIIJ! Vijf
burgemeesters heeft hij gekend HIJ
vertelt erover zonder enige opsmuk
alsof dat allemaal maar heel gewoon
is
Thans heeft hi j eigenlijk na het
overlijden van Jonkheer Piet Quarles
van Üfford, die woonde aan de
Beckslaan in Vogeleivang, (zijn
vrouw leeft nog altijd) twee bazen.

Jonkheer Pieter, de jongste maar die
woont al enige jaren m Engeland en
komt maar weinig in Holland en
Jonkheer Willy, die thans 78 jaar
oud is en woont aan de Boekenro-
deweg m Aerdenhout Zij beiden
/ijn de laatslc landheren in Neder-
land en regelmatig komt Jonkheer
Willv, nog bij Engel en /'n vrouw op
bc/oek om zich van de stand van
zaken op de hoogte te stellen En al
is de familie Quarles Üfford van
oudsher van Engelse afkomst, (nog
altijd staat in de nabijheid van
Londen de ruïne van het kasteel
„Üfford" waar hun voorouders
woonden), Nederland is thans hun
vaderland en de familie van Hons-
chooten de jaren door hun trouwe
vertegenwoordigers Dat is zo gegaan
van vader op zoon

Receptie
Daarom willen zij de 80ste verjaar-
dag van hun jachtopziener Engel van
Honschoolen ook met onopgemerkt
voorbij laten gaan Aanstaande za-
lerdag viert hij die dag maar op
zaleidag 22 april van drie uur tot
half/es bieden Jonkheer Pieter en
Willv Quarles van Uiford aan Engel
en 7'n vrouw een receptie aan in
paviljoen „De Vijvdrhut". „Het zal
het wel druk worden", zegt Engel,
vve zullen wel weer heel veel oude
kennissen en vrienden /ien Ik hoop
maar, dat ook Jan Stnjbos nog

Engel van Honschoolen „alleenheerser"

aanwezig /al /ijn En m'n broer Jan
komt ook met /'n /oon Gerard"
Hoe dit alles ook /ij en wie er ook
komt, er /uilen die middag /eker
veel lovende woorden gesproken
worden tot een man voor wie het
werken geen last, maar epn lust was
en die thans bijna /estig jartn lang
dag en nacht heel t klaargestaan voor
de belangen van zijn heren

Ksr

Kinderfilms

Andere eigenaar in
pand De Kousepael
ZANDVOORT - De horeca in de badplaats is duidelijk in beweging De vorige
week kon de overdracht \<m het bekende Hotel-cale-restaurant Van Houten
worden gemeld, nu iscreen mmstenseven spectaculaire verkoop rond gekomen
De eeuwenoude „Kousenpael" aan de Haltestraat is overgegaan in handen van
l'im Banker, voorheen exploitant van „l'alermo" m Bergen en „La Mei" m
Zandvoort, nu nog actief m „Hof van Holland" aan het Amsterdamse
Rembrandtplem en m het Zandvoortse hotel „Sonnehoeck"

Het pand van De Kousenpael" dateert uit 1565. toen het als Kathohtke kerk
dienst deed Cornelis G Bluvs kocht het in 19T5 en vestigde er cale De Beurs
later omgedoopt m café Neuf In 1967 werd het ingrijpend v e r b o u w d en krees
de historische naam „De Kousenpael" Zoon Ges Blu \ sheef ( ht t ge'rrnoiTHerdc
famiebedrijf, een van de mi.est bekende pleisterplaatsen m de dorpskern, nu van
de hand gedaan
Nieuwo iMgcnaai Pim Bakker deelde mee dat .Di Kousenpael" voortaan ook \
avonds geopend /al zijn Verder is h i j onder mei r van plan het tcruis te
verwarmen

ZANDVOORT Op /atirdag 15
april as. / i jn er m h i t Cultureel
Centrum aan htt GasthuispU.in 9b,
in Zandvoort weer tic maandelijkse
kinderf i lmvoors te l lmgi n
Di hooldfilm is ditmaal ,,Tar/an dp
rivierbandiet", terwijl m het voor-
piogiamma filmpjes worden ge
draaid van Laurel en Hardj,, Donald
Duck en De Boefjes
Zoals gewoonlijk /ijn er drie voor
s t e l l i n g e n , om 11 00 uur om l! 00
uui en om 16 00 uur
Voorverkoop van kaartjes voor allp
due de voors te l l ingen v i n d t plaats
op vrijdagmiddag 14 april tussen
l f 00 i n 17 00 uur in op /atirdag
morgin vanal halfelf Denk eiom,
dat de voorstelling van 11 00 uur de
vor igp maand al om vri jdagmiddag
h a l l v i e r was ui tverkocht ' ' '
Ook d i / e keer knjgi n dp kinderen
W I P I een gratis posltr mie naar
huis
De entree bedraagt f 2,

Lentegroet
ZANDVOORT Vanal vrijdag 11
apul /u i l en /es weken lang iedere
vrijdag middag de be/oeki rs van het
cas\no m Xandvooit e i n kleine
blomipiigroi t on tvang t n van tle
Haailemsi blopnienmeisjes

BURGERLIJKE j
SIAND , '

ZAMDVOORT
GKI30RCN (buiten de gemeente)
Katharma Naonu d v M P C Miei
del koop en A M Wvckelsma, Maar
ten / v J. van den blshout en C
Visser, Marvin, / v S P Martma en
C Dreckmeier Kun d v C Wigge-
mansen en A M E de Graaf Femke
Petronella Elisabtth d v W Paap en
E van den Hoek

ONDERTROUWD
P J N van den Hoven en I M Kuik ,
D C Tukker en A M J van der

Linden A W Koster en E de
Roode

GEHUWD
C Sebregts en V J C M Straling

OVERLEDLN
Hendnkus A M Stuijt, 75 jr geh
m M Lteuvvenberg, Knjn Keikman,
bJ ji , geh m A G Weber

OVERLEDEN buiten de gemeente
Gtertruida C de Lange geil gew
m H J dp Lange, Johanna E van
Soest, 95 j r , geh gew m P Smit
Anlomus H van der Muj, 76 j r ,
geh m. T Jan/weert , Maria Bloem,
bö jr ( v a n Speijkstraat 18a),
Hendnkus G van d i r Ham, 51 jr
jeh m G Th. Broemnk.

Ros elaar blijft
ZANDVOORT - Arthur A Roselaar
denkt er voorlopig nog niet aan /ijn
raads/olel Ier beschikking Ie stellen
vooi oen ander VVD lid Dat was
hem door het bestuur van de
liberalen ,mel kiem en uit respect
voor de ku/ers en de democratie"
ver/ocht Dit naar aanleiding van
Roselaar's mededeling tijdens de
raadsvergadering van 28 maart ,
waarin hij meldde voortaan met
meer als VVD er maar als onafhan
kelijke te /uilen opereren
In /\)\\ antwoord van b april sfelt
Rosolaar, dat hij ui l over tuiging l id
is gewoiden van de VVD, omdat de
ui tgangspunten van de par t i j over
ppiiste-mniiMi met /ijn liberale visu
Daaraan koppelt lui de vervvach
tuig, dat tractie in bestuur zich
zich zullen identifk'i ren met de
algemene liberale ste-llingname Ro
si laar mwnl. dat v e i l ingevetenin
destijds hun stem hebben gegeven
aan een VVD. „waarvan nie>n mag
verwachten dal zij stelling /al
nomen m de vraag, of een man als
de figuur, waartegen ik ion actie
neb gevoerd, in aanmirking koml
voor epn vertegenwoordigend
lunetie in welke soim dan ook"
Die ta.ik heeft men laten liggen
vindt Roselaar. „Daarom mini ik
mij niet uit de Gemeenteraad te
kunnen Uruglrekken voordat de/e
/aak door het plaatselijk bestuur en
dt resterende raadsfr.ietio op volle
diRi' en voor mij bevredigende vujze

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat289, telefoon 02507 5655

Vooral uw
binnen- en buiten
schilderwerken

en wandafwerkingen.

T (KINDER)-
WINKELTJE
Buuroweg 1 3

Zandvoort
telefoon 02507 6580

is iedere dag
geopend van

10.00-16.00 uur.

Wij vragen voor zo spoedig mogelijk een

LEUKE
WINKELJUFFRQUW
ook part-time dames komen m aanmerking

Vrije bedrijfskleding

Tevens kunnen wij een

plaatsen die in zijn of haar vrije uien iets
wil bijverdienen

KEURSLAGERIJ KONING
Schoolstraat 3, tel 2939 na 18 00 uur 3790

GEVRAAGD
hulp in de

huishouding
voor 1 ochtend m

de week
Turf oon S531

AKTIEVE JONGEMAN
(19)aar)

ZOEKT LEUKE
WERKKRING

In bez v MAVO B dipl
1 |r MTS en rijbewijs
Tel 02507 - 25 10

FE HUUR
AANGEBODEN:

BOVENHUIS
te Haarlem nabij

centrum lage huur
GEVRAAGD

WOONRUIMTE
(etage of flat) te

Zandvoort huur tot
ca f 500.- p m

Telefoon 023 321669
na 18 00 uur

VOOR
glas in lood.
gebrandschilderd glas,
glasmodaillons.
antiokreparatio
goboortctegels
beschilderde wandborden
met o a uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT
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WINDSURFING
Ten Cate
v.a. ..1145,-

Windglider

1445,-

Mistral

v.a. 1890,-

Ook onder-
delen

Wetsuits

Sealmarine
*

Surfjacks
#•

Shirts
*

Laarzen
*

Schoenen
*

Truien

Hoofddealer voor Haarlem
en omgeving

(uit voorraad leverbaar)
Roei-, vis- zeilboten, kano's, rubberboten,
zeilwagens, Yamaha b.b.-motoren, zeit-
kledïng, beslag, touw, olielampen, klokken,

kompassen, verwarming, enz., enz.

Zegwaard
Watersport

Spaarne48. tel. 321534, Haarlem.

IMPRESSIES VAN EEN CITROEN:l

U wilt één bril
voor donkere en
zonnige dagen ?

Dus eigenlijk GEWONE bril en
ZONNEBRIL tegelijk ?

DAT KAN!

Vraag nu bij
BRILCENTRUM

DOORDUIN
naar

Phototrope
(lichtgevoelige glazen)

Grote Krocht 29 Zandvoort
Tel. 02507-6957

1 1
! 1 1

l !
I I
l
ir
i

, i i
1 1
1 1
i

• i r
i
i
i
1 1
1 1
1 1
i
1 1
1 1
1 1
1 1

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Moubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocossrtikelen
Linoloums + Novilons
Kamorbroed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: doaler

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
EIGEN
TOONZALEN
O.o. kloostermeubolen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 - 29, tel. ^o36, Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

DE CHARME VAN DE LN
AI bij zijn introduktie op de 'Salon

des Automobiles' te Parijs \vas het

publiek bijzonder gecharmeerd door

de moderne vormgeving van de LN.

Een leuke auto.
Zuinig en

zo wendbaar als wat.

Citroen LN
IX L N' combineert zijn f raaie l i jn niet typische

Curuën kenmerken. Zo is hij zuinig niet benzine:
l (jp la'' bij 90 km h e n l op l S, ̂  in de stad, iets
wat weinig auto's hem na kunnen doen.

Een zacht bekleed stuur bezit h i j , evenals ver-
stelbnre voorstoelen met vrolijke stoffen bc-
kleding, elektrisch verwarmde achter-x

rui t , rolgordels voorin... u ziet coni-
pleet mag u hem ook al noemen.

Bovendien is hij kort van buiten
(3,3S) en ruim van binnen, vooral
voorin. Manr Citroen zou Citroen niet <
z i jn als ze de LN ook niet ccn paar
hoogstpersoonlijke eigenschappen
had meegegeven. De opvallendste is
z n enorme wendbaarheid en het fei t dat
hij zich aanpast aan tiw wensen wat betreft
bngage c:\ zitruimte.

\vant door zijn variabele ochterstoelen
tovert u de Citroen LN' in een paar bancl-
bcwcgingcn om van een personenauto tot een
minibrcak.

Z'n annschafprijs is rijklnar, dus inclusief
transport, tcctylcren, kentekenplaten, NL sticker,
leges en volle tank, f 10.895,--. Bij de LN krijgt u
natuurlijk de royale Citroen Kroongarantie.

Wij willen u er graag meer over vertellen.

I),- "uiliifihinl-" MI Je /..\' resijüi mi
.' tiii<ilhjttl;,int; ui-cikhipbiitt' .«Mr/r//.
/J;v(/n/iM/ hum a ui 'n !iiniJ,>i>ufiii[ii -l, 3

t<l-':iiphji<f>icmrfi,Hiiiic!f. ll!>, l.'l.'i
fit 'J'.ÏJ t///r' bii^u^^nntnlf.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg 10 Haarlem

tel. 023-248221

FROMAGERIE
Kaas- en Wijnspecialisten

JONGE
GOUDSE KAAS
500 gram 3,95

ledere dag, ook zondag, geopend.

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507 - 61 41

Te huur gevraagd v. d.
maand juli door b e j.

echtpaar

zit/slaapkamer
met gebr. v. keuken.
1hoogtot250.-p.w.
Telefoon 020- 767612,

Tenvijn, Churchillaan SOhs
Amsterdam-Z.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

. Drukkerij
F. M. v. Oeursen

Schoolstraat, tel. 2507

Alweer een aanbieding:

Wilt u op korte termijn met vakantie,

dan hebben wij een aantal zeer voordelige

aanbiedingen voor u. Loopt u even bij

ons binnen.

Voor MODE van NU

en MORGEN

naar

HOUNG PnSHION'

GROTE KROCHT 20

ZANDVOORT

FA. KERKMAN
Hel al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Rein wardtst root 20 -Tel. 02507 -43 65

Binnenkort feestelijke opening
van onze showroom

k
| interieurbouw
l de favaugeplein 31

zandvoort

AUTOBEDRIJF

IZANDVOORTI
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-18.00 uur.

OPROEP
De commissie Markt in oprichting verzoekt
gegadigden voor de te houden weekmarkt ge-
durende de maanden juni, juli en augustus
zich aan te melden bij Drogisterij Moeren-
burg, Haltestraat 8.

Het ligt in de bedoeling dat deze markt 1x per week op donderdag op
de Prinsesseweg wordt gehouden.
Dit alles onder voorbehoud Gemeentelijke Goedkeuring.
Gegadigden moeten zich uiterlijk vóór 19 april aanmelden.

COMMISSIE WATERDRINKER, KEUR, ELDERING en
MOERENBURG.

i

showroom: passage 14

tel. 02507-4556

allmillTIO keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

SUPER
BENZINE

Op verzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indipn u dit wenst.

VOLVO 66
Gebouwd voor
veilig en ontspannen
autorijden

H. P. KOOIJMAN

Brederodestraat 6-10, Zandvoort.
tel. 02507-3242.
Volvo dealer.

DIVERSE OCCASIONS

ct. korting

NORMAAL U ct. korting

4DIESEL 'ct. korting

Zaterdag en zondag geopend.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

MM^y^^.^llfc^^
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Zaterdag promotiewedstrijden

rast voor
Lions-heren l

De Lions-jeugd in actie.
ZANDVOORT - Ook m de laatste
fase van de competitie hebben de
Lions hun ongeslagen positie weten
te handhaven. In de Kennemer
S Port hal behaalden de kampioenen
een forse winst op Cronjé Shots.
Zowel voor de heren als de dames
en de junioren wachten nu de
promotiewedstrijden naar een
hogere afdeling. Deze beginnen aan-
staande zaterdag.

Lions—Cronjé Shots
Cronjé Shots had zich bij de vorige
ontmoeting een gelijkwaardig tegen-
stander getoond; Lions had slechts
in de slotfase de winst kunnen
grijpen. De Haarlemmers zien zich
graag in de kop van de ranglijst,
zodat /.ij volgend jaar kunnen
meespelen in de nieuw te vormen
derde divisie. Voor de leeuwen
stond eigenlijk weinig meer op het
spi-l. De promotiewedstrijden naar
de tweede divisie wachten de vol-
gende weken. Een niet voltallig
Lions heeft echter niet gefreewheeld
tegen Cronjé Shots.
In de eerste minuten, met de basis
S t i p li o u t - S c h ö n - T e r m e s -
Visscr-Brandse was het richtingsge-
vi>_i'l naar de basket nog niet geheel

zeker en balverlies bij de Haarlem-
mers bracht vooralsnog geen hoge
stand op de borden, na 5 min, 9-3.
In de daarna volgende minuten kon
Cronjé Shots dankzij van Kampen
en de Vries de balans in evenwicht
houden. Na 15 min, 28-26. Daarna
was het duo Süphout-Schön warm
gedraaid en goed gesteund door de
medespelers werd de ruststand
43-32 bereikt in het voordeel van de
Zandvoorters. In de tweede helft
maakte Lions vakkundig het karwei
af. De verdediging van Cronjé
wankelde. Zij gingen volledig ten
onder. Eindstand 97-68.
Topscores Lions: Schön 41-21, Stip-
hout 14-10.

Promotiewedstrijden
A.S zaterdag 15 april voor Heren l
promotiewedstrijd tegen Hoppers uit
Hoorn, aanvang kwart over zeven in
de Zandvoortse sporthal. Dames l
speelt haar promotiewedstrijd in
dezelfde sporthal om halfnegen
tegen het damestcam Zeemacht uit

Den-„Helder. De twee geplande
wedstrijden tegen SDP resp. Excer-
citia worden verschoven naar de
maandag daarop, 17 april, om kwart
over zevon ook in de Pellikaanhal.

Voor de jongens-junioren A staat
•zaterdag de beslissingswedstrijd om
het kampioenschap op net program-
ma. Tegenstander is Lisse-A, om
13.00 uur in de Kcnnemcv sporthal.

Toernooi
De jeugd van Lions heeft zich
zondag volledig kunnen uitleven in
een uitstekend georganiseerd toer-
nooi voor welpen, aspiranten en
kadetten. Hieraan werd door niet
minder dan 24 teams deelgenomen.
In deze derde van de serie van vier
Lions-toernooicn liet de organiseren-
de vereniging alle eerste prijzen aan
gastteams. De eindstanden waren:
Jongens Welpen: 1. Exercitia, 2.
Onze Gezellen, 3. Sea Devils, 4.
Lions.
Meisjes Aspiranten: 1. Egmond, 2.
Exercitia, 3. Lions, 4. Onze Gezel-
len.
Meisjes Kadetten: 1. Hoofddorp, 2.
White stars, 3. Akridcs. 4. Lions.
Jongens Kadetten B: 1. Buitoni, 2.
Lions, 3. Hillcgom, 4. Exercitia.
Jongens Kadetten C: I. Rac. Bever-
wijk, 2.S.D.O., 3. Lons, 4. Players.
Het laatste toernooi, voor welpen en
aspiranten, is op zondag 23 april.

Van Heuven Goedhartschool
weer kampioen

De Kampioen

ZANDVOORT - Gezien de positieve
reacties werd ook dit jaar besloten
het schoolvoctballoernooi te laten
verspelen in de vorm van een halve
competitie. Voor hel eerst sinds
lange lijd ontbraken dit jaar de
Aerdenhoutse scholen. Zij deden
mee aan een door Bloemendaal
georganiseerd toernooi.
Zo startten op dinsdag 4 april de 7
Zandvoortse scholen met de eerste
speelrondc. Ondanks de lage tempe-
ratuur en de harde gure wind was
de publieke belangstelling groot. De
kampioen van vorig jaar. de mr. G.J.
van Heuven Goedhartschool, diende
zich meteen aan als favoriet door als
enige ploeg de volle winst te
behalen.
Donderdag 6 april werd de Iweode
ronde verspeeld. Ook nu behaalde
di> Van Heuven Goedharlschool
weer twee overwinningen, zodat de
kaarten al een beetje geschud leken.
De Beatrixschool maakte al duide-
lijk aanspraak op plaats twee. De
slrijd om de derde en vierde plaals
bleef nog geheel open. Ook nu was
er weer vei'l publiek, ondanks de
nog koudere wind.
Op de laatste wedstrijddag, vri jdag 7
apri l , leek het aanvanke l i jk eens
lekkrr weer te worden. Maar ook nu
trokken legen vier uur de wolken
zich weer samen en stak de wind
weer op, zodat de weersomstandig-

heden haasl traditioneel werden.
Door de harde wind deden zich op
de velden soms de moest bloedstol-
lende taferelen voor en werden weer
de wonderlijkste doelpunten ge-
maakt.
De Van Heuven Goedhartschool
maakte direcl aan alle spanning een
einde door de voorlaalsle wedstrijd
tegen de Oranje Nassauschool met
4-0 te winnen. Toch werd de laatste
wedstrijd tegen de Beatrixschool
nog een spannende aangelegenheid.
Lange tijd hielden de Beatri.xen
stand, maar uiteindelijk won de
ploeg, die het meeste recht had op
de titel toch met 2-0. een schitte-
rend resultaat; di> volle winst uit 6
wedstrijden. Bij de prijsuitreiking,
die snel moest verlopen vanwege de
kou, dankte voorzitter R. Weidema
achtereenvolgens de V.V. Zand-
voortmeeuwen voor het ter beschik-
king stellen van de terreinen, de
scheidsrechterds dhr. van de Kroon,
Stokman en Luykx voor hun belan-
golo/'e medewerking, de mensen van
de E.H.B.O. en de familie Van
Duyn voor het vele werk dat zij
deze dagen hadden verricht.
Vervolgens konden de aanvoerders
van alle ploegen hun prijs in
ontvangst nemen. Dr Manaschool,
dit' als laalsto eindigde, kreeg de
door de K.'NA U. beschikbaar ge-
stelde spelregelboekji. De winnaar

ontving naast een beker voor de Ie
prijs nog de wisselbcker en iedere
speler van het winnende team kreeg
een K.N.V.B.-herinneringsspeldje.
Hierna kon iedereen tevreden huis-
waarts gaan.
UITSLAGEN:
Oranje Nassau-Maria 6-0
Plesman-Van Heuven G. 1-3
Nicolaas-Hannic S. 0-1
Oranje Nassau-Beatrix 0-0
Maria-Plesman 1-2
Van H.G.-Nicolaas 5-0
Hannie S.-Bealrix 1-1
Or. Nassau-Hannie S. 0-1
Maria-Van Heuven G. 0-6
Nicolaas-Beatrix 0-1
Plesman-Bealrix 0-5
Van Heuven G.-Hannic S. 3-0
Maria-Nicolaas 2-2
Plesman-Or. Nassau 0-0
Or. Nassau-Van Heuven G. 0-4
Maria-Hannie S. 0-4
Or. Nassau-Hannie S. 2-1
Maria-Bealri.x 0-2
Bealrix-Van Heuven G. 0-2

KINDSTAND
1. Van Heuven G.
2. Bealrix
3. Hannif S.
. Or ASassau

5. I'lesman
6. Nicolaas
7. Maria

6 12(23- 1)
6 8 ( 9 - 3 )

8- 6)
5)

1(
6(
Ö (

9-
7-12)

Kerkdiensten
ZAVDVOOKT • Hervormde kerk,
kerkplein:
10;30 uur: Ds. C. Mataheru (Crèche
aanwezig).

Jeugdhuis achU'r de kerk:
10.30 uur: Jeugdkapel, onder le id ing
van Mevrouw M. van der Meulen-
Heijink.
Gereformeerde kerk, Julianawpg 15:
l O en 19.00 uur Ds. P. van Hall.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 155:
Prof. Dr. A. van Bicmen van Bentveld
(Ned. Herv.).
Rooms Katholieke Kerk:
Parochiekerk St. Agalha, Grote.
Krocht:
Zaterdag 15 april: Eucharistieviering
met orgel en samenzang. Aanvang
19.30 uur.
Zondag 16 april: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.15 uur:
Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kcrkkoor. (Pfaog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur: en 16.00 uur: woensdag 20.00
uur, diensten in gebouw Madoera-
straat l, Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Maandagmiddag 17 april, 3 uur:
samenkomst in huize „Phiël", Zuider-
straat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in
gebouw Voorstraal 100, te Katwijk.

Weekenddiensten
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
•Mol, Ridderbos. Arts: F.N. Ridder-
bos, Emmaweg 5, tel. 2633.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 2058;
Drenth tel. 3355; Flieringa, tel.
2181; Zwerver, tel. 2499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. E. Poldervaart-
Spaans, Distelstraat 21, Nieuw Ven-
nep, tel. 02526-6495.
Apotheek: Teestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437, b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-242240. Week-
cinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van da
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienst
te Haarlem, tel. 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7641.
Politie, tel. 3043. .
Brandweer: tel. 2000.
Taxi, tel. 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstr. l, tel. 3459
(b.g.g. 320899 of 320464). Sprcck-
uur op werkdagen van 9.00-10.00
uur; maandagavond van 7.00-8.00
uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Haarlem, tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereik-
baar dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpvcr-
lening, geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nr. 7373 in Zandvoort van
ma. t/m. vr. van 11.00-12.00 uur en
iedere zondagmiddag van
16.00-17.00 uur. Ook schriftelijk via
Postbus 100, Zandvoort.

programma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag 15 april
C-Junioren:
D.C.0.1-Zandvoortm. l 14.00 u.
Zandv.m. 2-Geel Wit 2 12.00 u.
A-Pupillen:
D.S.K. 3-Zandv.m. 6 10.00 u.
Zandv... 5-D.l.O. 4 uitg.
B-Pupillen:
D.C.O. 4-Zandv.m. 3 11.00 u.
C-Pupillen:
R.C.H. 2-Zandv.m. l 10.30 u.'
Zandv.m. 2-Corja l 11.00 u.
Ripperda 2-Zandv.m. 3 11.00 u.

Zondag 16 april
Zandv.m.-Stormvogcls 14.30 u.
Zandv.m. 2-T.Y.B.B. 2 12.00 u.
Zandv.m. 3-O.G. 3 9.45 u.
R.C.H. 4-Zandv.m. 5 12.00 u.
Zandv.m. 8-Geel Wit 8 11.30 u.
D.E.M. 10-Zandv.m. 9 12.00u.

HANDBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 16 april
d.s. Ookmecr 1-Zaanv.m. l 13.30 u.
h.s. A.V.A. 1-Zandv.m. l 14.00 u.
d.j. Concordia 1-Zandv.m. l ll.lOu.
h.j. Bunkert 1-Zandv.m. l 12.20 u.
m.a. Zandv.m. 1-A.D.O. l 12.00 u.
Zandv.m. 2-Y.B.B. 2 11.00 u.
j.a. Zandv.m. 1-Umond l 13.10u.
m.p. Desiree/Odin 1-Zandv.m. 112.00
Dcsirec/Odin 4-Zandv.m. 2 14.20u.
j.p. Zandv.m. 1-K.I.C. l 14. l O u.

TENNIS
T.C.Z.
Zondag 16 april
l). D. v . l./andvoortl y.
/andvoort2-Stort
Zandvoort 3-Festina 2
l'opcye GS 5-Zandvoort 4
/andvoorl 5-Feslina3
Lisse 'l-Zandvoort 6
/andvoorl 7-Bakkum 9
•leiJgdleams
/andvoorl t-droenendaal
liadhoevcdorp 2-/andvoorl 2

De gouden Zeeschuimers.

Veel goud voor Zeeschuimers
ZANDVOORT - Zondag 9 april jl. organiseerden de Zeeschuimers in liet
zwembad „De Duinpan" een Nationale zwem-vijfkamp mei als tegenstander
W.Z. & P.C.-Purmcrend; Kd Vo-Volendam; Het Zwet-Wormer en de Reuring
uit Nrd. Scharwoude. Ondanks het feit dat verschillende ploegen wegens de
enorme verkeersdrukte op de Zandvoorlselaan en do daaruit ontstane files,
te laat in hel zwembad aankwamen waardoor de wedstrijden later moesten
beginnen, kunnen de Zeeschuimers terug zien op een zeer geslaagde middag.

Zoals de speakster bij de aanvang
aankondigde, was het de bedoeling
op deze wedstrijden limielen voor
de Kringkampioenscliappen te halen
en dit is dan ook heel goed gelukt.

Verschillende y.wemmers(sters) slaag-
den hierin, waaronder '\ Zeeschui-
mers, zodat momentcel 7 leden van
deze vereniging alsmede een dames-

«iafetteploeg naar deze kampioen-
schappen zullen worden afgevaar-
digd. Een zeer goed resultaat voor
dozo „jonge" vereniging, mede dank
•/ij de trainer Jos Kras en Agaath de
Goede. De Zeeschuimers wisten in
deze wedstrijd beslag te leggen op
9x goud, 5x zilver en 2x brons.

Hiervoor zorgden: Annette ter riey-
den, lx goud en lx xilver; Rudi

Heeroma, 2x goud; Ellie Bol lx
goud en lx -/.ilver; Carry Wessen-
dorp. lx goud; Ralph Kras, lx goud
en lx brons; Tonja v.d. Heuvel, 2x
goud; Karin v.d. Berg, lx brons;
Baquita Koning, lx üilver en Roy
Warmerdam, 2x zilver. De dames
estafettcploeg bestaande uit: Tonja
v.d. Heuvel, Baquita Koning, Ellie
Bol en Carry Wessendorp, wist
eveneens beslag te leggen op goud
bij de 4x100 m. vrije slag. Voor het
komende weekend staat op zaterdag
15 april een waterpolowedstrijd in
Heerhugowaard op het programma,
terwijl een viertal jeugdzwemmers
mee zullen doe n aan de limietwed-
strijden voor het Nederlands kam-
pioenschap te Beverwijk dit op
zondag 16 april.

Toegangsprijzen van 1948

Jubileum-races: 25 jaar
NA V en 30 jaar Circuit
ZANDVOORT - De races van hel komend weekend op het Circuit
van Zandvoort zullen geheel in het teken .; staan van de
jubileumviering van 25 jaar Nederlandse Autorensport Vereniging
en 30 jaar Circuit van Zandvoort.

Ter gelegenheid van deze jubilea is er een uitgebreid voorprogramma
opgezet met ondermeer een defilé van raceauto's van het eerste uur.
Vele bezitters van raceauto's, waarin in de jaren vijftig op Zandvoort
werd gereden, komen naar het circuit om het publiek van heden hun
raspaardjes te tonen.

De organisatoren zijn er in geslaagd
enkele auto's, die aan de eerste race in
194 8 deelnamen, op te sporen en naar
Zandvoort te halen. Zo komen er
enkele ER A's uit Engeland en wellicht
nogMaserati's.
Coureurs uit 1948, die zeker komen,
zijn John Bolster, Gordon Watson en
Duncan Hamilton, mogelijk ook
winnaar Prins Bira.
Een echte race voor historische sport-
en ronwagens heeft zondagmiddag
plaats om 1-1.30 uur.
Voor dit jubileum-evenment geldon
dezelfde toegangsprijzen als in 1948,
f2,50 voor het duinterrein en f7,50
voor een tribune-plaats.
Op 15 april wordt één race verreden.
n.l. Formule Ford 2000 en zaterdag
16 april zal het publiek zeven races te
zien krijgen. Het race-programma is 7.0
samengesteld dat het publiek races te
zien krijgt die een totaalbeeld geven
van autorensport in Nederland anno
1978.
De spits wordt zondag 16 april
afgebeten door de Renault 5 voor hun

Oude ERA 's
en wellicht
Maserati's
inde, strijd'

eerste race dit jaar. Dat races van
Renault 5 voor spanni kunnen
zorgdragen, is in liet verleden wel
bewezen en rijders als Stam, De Vries,
Van der Ende en Deen staan steeds
borgvoorsonsalie..
Na de Renau l t is de baan voor de Ford
1(500. In lolau! zijn or-!6 mscluijvin-
gen binnengekomen, /.odat in de
training zal moeten worden bepaald
welke 32 coureurs aan de start mogen
komen. Van do Ford 1600 zijn we ook
felle race-gevechten gewend vroor
bepaald is wie nummer één wordt.

Toerwagens
In de Productie Tocrwagens tot 1600
cc. komen 2 klassen aan de start:
0-1300 cc. en 1300-1600 cc. In de
kleine klasse een veld van Simca Rally
2 en in de grote klasse o.a. veel Alfa's
enToyota's.
De Formule V1300 rijdt de 16e ook
voor het eerst dit jaar. Veel is er in de
Vee 1300 veranderd. Diverse coureurs
hebben nieuw materiaal gekocht en de
wagens zijn over het algemeen
genomen sneller geworden. In deze
klasse ook vele bekende goede Vee
1300 coureurs, o.a. Edwin en Theo
Nicolaas, Chris Bergher en vader en
zoon Schippers.
in de race Toerwagens/GT's
groep 2/5 gaat de belangstelling
uit naar de grote klasse boven
2000 cc waar de Porsches in
zitten die in snelheid aan elkaar
gewaagd zijn. Het is dan ook te
verwachten dat Van Oorschot,
Suykerbuyk en de Belg
Bourgoignie weer goed met
elkaar in de slag gaan.
In de kleine klasse van deze
groep wordt altijd een interes-
santé strijd gevoerd, aangezien
hier verschillende automerken
rijden: Escort, Fiat 128, Mazda,
Alfa Sud, Datsun Cherry, Hill-
man, etc. De slotrace is voor de
VWGolfGTI.

ZandvoortmeeuweB Jun. A kampioen

\\D\OOR~l' linoi (vu imliemll 2 1 i'£<~ op conrurrenl Tfrrasuofifls il» de A-junwrcn van
/andioHrlmrcuiirn il< varifil uvck liampiatn van Inin ti/dclinf! jyiron/r;). '/A promoveren'hicrdaor lewns naar de
hoi>is< < afdtliiik "' «*" /"'" ''«" 'i'1' s t i r f l s ro / f t / f HUI
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A.M.C. Melkproducten BV
Postbus 26, 1420 AA Uithoorn

operators
voor de bediening van afvulmachines

een magazijnbediende
jonge mensen ter opleiding
voor diverse funkties in de fabriek

een onderhoudsmonteur
met ervaring in autogeen en elektrisch
lassen.
Naast een goede salariëring (13 x per jaar)
ontvangt u 8% vakantietoeslag en^2% jaar-
uitkering.

Belt u ons even?
02975-61545, toestel 11.

~ amc

De werkelijk1

Het meest verkocht ter wereld/
Xenoah maait alles waar een andere
machine niet bij kan komen. Is le-
verbaar in 4 typen en kan uitge-
rust worden met: Messenschijf
voor gras en onkruid. Getand
slagmes voor taai hout-
achtig gewas. Cirkelzaag voor
zagen van jong hout. Weed-
Eater-kop (maaikop met nylon-
draad) voor het maaien van
gras en onkruid langs obsta-
kels.

Vrijblijvende demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachines o.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers. electromaaiers, tuintrekkers.
zitmaaiers, tuinfrezen, kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meer!

U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

SKIL 1408H

DE SKILL CIRKELZAAGMACHINE VOOR VAK-
MAN EN AMATEUR

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

KMAUS
EBFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

* inruil - financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODERSBERG BV • UMUIDEN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Coöperatieve Vereniging
Verenigde BloemenveiGngen
Aalsmeer (VBA) GA
Wegens uitbreiding van het
werkterrein en door
overplaatsing is bij ons de functie
vakant van AALSMEER

Onze gedachten gaan uit naar een energieke
medewerker, die met een grote mate van
zelfstandigheid in staat is deze functie te
vervullen.
Enige kennis van moderne talen is gewenst,
terwijl hij die een opleiding bewakingsdienst
heeft genoten, de voorkeur geniet.
De werkzaamheden worden verricht in
roosterdienst, waarbij per toerbeurt in de
weekeinden en tijdens de avonden en nachten
gewerkt dient te worden. Hiervoor is in het
salaris een onregelmatigheidstoeslag
verwerkt.
Inlichtingen over genoemde functie kunt u
inwinnen bij de afdeling personeelszaken
onder telefoonnummer 02977-34567.
Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten
aan de VBA afdeling personeelszaken.
postbus 1000 te Aalsmeer.

gratis*

De luchtige en
duchtige

mooi-maaier

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer
dan 20 soorten tuinmachines o.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers, tuintrekkers,
zitmaaiers, tuinfrezen. kottingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken en nog veel
meer!

U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotoronshow!

HOUTBLOKKEN
voor uw open haard

uitsluitend eike -en beukehout.
Per m3 of per z;ik leverbaar.

Ook thuisnozorgd.

Afhalen iedere zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Rijnlanderweg 638
Hoofddorp, inlichtingen 01721-9522.

TE HUUR:
LUXE TOURINGCARS

De Harde's Tours BV
Kinkerstraat 371 - Amsterdam

Tel. 020 -16 22 27

Massief eiken
huis- en

salontafels
in elk gewenst model.
Wij maken ze voor u.

Het
Alléén

Schagelstraat 27, Haarlem.
telefoon 023-327019.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi
neerd als uni.

spicringo
tdirr.oT 178 Hiiic
0?520 IS' 19 Üo

Odg Koopdvnni!

ANTIEKBEURS MIJDRECHT
a.s. zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

REKREATIECENTRUM DE MEIJERT

Oeutwaarderskantoor H. G. B. KEMPER
vraagt voor spoedige indiensttreding

Typiste
minimaal MAVO-diploma, bij voorkeur met
ervaring in de rechtspraktijk. ,

Adm.
Medewerk(st)er

i.b.v. praktijkdiploma boekhouden of hiervoor
studerend.

Inlichtingen en lofsollicitaties:
Eemsstraat 1-3 - Amsterdam
Tel. 020 - 44 84 48 (hr. Van Schendel)

De nieuwste tuinmeubelen uit Engeland,
Italië, Duitsland, Frankrijk en Amerika!

Voor u. Een unieke selectie van vele merken
o.a. Triconfort, Herlag, Darolet, Kettler, Ele-
fant, Kurz, eiken- en teakhouten tuinsets,

exclusieve draion kussens en bijpassende
parasols. Niets ontbreekt, dus wandel eens

binnen en richt uw openluchtkamer in!

U bent van harte welkom op onze door/opende tuinmeubel-
show in het hartje van Aalsmeer! (Ook vrijdagavond open)

HOBBYMARKT J. J. VAN DER ZWAARD
Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer - Telefoon 02977-24329

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorriikosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62.
hoek Kloosterstraat.

illl ALUMINIUM
RAMEN. DEUREN, SCHUIFDEUREN

WAAROM i
ALUMINIUM?
U verbetert Uw woonklimaat
Geen tocht
Geen onderhoud
10 jr schriftelijke garant ie
Aikono 5000 een perfect kwaliteitsprodukt
Op maat gemaakt en gemonteerd

INTERBLINDS

A.M.C. MELKPRODUCTEN BV
Postbus 26, 1420 AA Uithoorn
vraagt voor direkt:

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs voor de bezorging van
melkprodukten.
Naast een goede salariëring (13 x per jaar)
ontvangt u 8% vakantietoeslag en 2% jaar-
uitkering.

U kunt telefonisch meer in-
lichtingen krijgen:
02975-61645. toestel 14. m^ f,

Grafteneerstraa* 32 Hoofddorp
Tel.:02503-14155 >'

ïvendeintormatieoveMhermopan,

[ Naam '• '. ,
l Adres : Tel
Woonpl.; •

iel aluminium l

Gediplomeerd honden-
trimster komt bij u aan

huis
uitsluitend poedels

JETTY MOULEN
Graan voor Visch 13763, Hoorddorp,

telefoon 02503-12108.

AALSMEER

Coöperatieve Vereniging
*Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer'(VB A! GA

Wegens interne reorganisatie en toename van
werkzaamheden, dient het kleine team in onze
typekamer te worden uitgebreid met een

TYPISTE
of
AANKOMEND TYPISTE

.in volledige dienst, hetgeen betekent:
40 uur'per week verdeeld over 6 dagen,
's middags vroeg klaar, vrijdag- en
zaterdagmiddag vrij.

Vereisten: liefst mavo-opleiding, enige
ervaring en uiteraard een type-diploma.

Sollicitaties te richten aan de afd.
personeelszaken van de VBA, postbus 1000,
Aalsmeer.
Voor telefonische inlichtingen 02977-34567,
toestel 3164.

OEN PRESENTEERT DE CX INFORMATIE
Alles wat u over de Citroen CX wilt

weten, kunt u nu bij ons zien, horen en
ervaren tijdens een unieke expositie:

De CX In ̂ Formatie.
De meest complete

CX presentatie die wij u
kunnen aanbieden.

I s de 2000 net zo veilig als de duurdere typen?
Wat is het verbruik van de nieuwe 2500 diesel?

Mag ik de acceleratie van de CX CTi eens uitpro-
bcrcn?...

Allemaal vragen die u kunt stellen. Allemaal
wensen die u kunt uiten. Want alles staat bij ons in
het teken van de Citroen CX. Dat betekent dat wij
u een compleet overzicht geven van liet uitgcbrci-
de scala van CX uitvoeringen. De Confort, de
Super, de follas, de GTi, de Prestige, de Break, de
Familiale... alleman! staan ze er.

Met benzinemotor al of niet met clcktro-
nischc inspuiting en als diesel. Met mechanische
•Ivcrsncllingsbak, SversncllingsbakofmctCMatic.
In alle verkrijgbare kleuren. Met of zonder clck-
trisch te bedienen schuiklnk, leren of stoffen bckle-
ding, airconditioning, sttiurbekrachtiging...

Bovendien ligt er documentatie over de CX
en vooreen kennismaking op de weg overhandigen
wij u graag het contactslcutcltje van die CX wnnr
u graag in wilt rijden

Vrijdag 14
en zaterdag 15 april

van 10 tot 18 uur
CX In ̂ Formatie.

Autobedrijf Hoogeveen b.v.
Grijpensteinweg 10, Haarlem.

CITROEN
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GARANTIE

Autobedrijf

Pakveldslriiat 21, Zanclvoon,
Telefoon 02507-2345. Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.

Alle voorkomende bouwkundige werken kunne n door ons eigen
bouwbedrijf worden verzorgd.

Kom 's een
kijkje nemen in
onze kollektie
sportieve
kostuums, b.v.
in combi-mode
van tweed en
flanel of helemaal
in corduroy. Prettig om
te dragen en perfekt
afgewerkt. Voor mannen
met een „jonge" smaak.

4S-occasions in vele merken

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend VÜH 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

Mode voor mannen
met een eigen stijl.

WANDVERF
in enorm leuke
vooreen fleurig interieur

SCHILDERSHAL
KERKSTR.20 • TiL:313ê

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT

TEL. 02507 5845 *
Hofdijkstraat 24, telefoon 2206

uw adres voor
planten en bloemen

is natuurlijk:
GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

SPECIALITEITEN
HOTEL BOUWESAUG.v.d.MIJE

Marisstraat 13a - Zandvoort
Tel. 51 86

SCHILDERS-en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD otc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
zandvoort
Voor leden komen beschikbaar
1. de bejaardonwoning Gasthuishofje 25
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche,
zolder. Huurprijs f 142,90 per maand.
Deze woning zal worden toegewezen aan een gezin
waarvan èôn van de huwelijkspartners de leeftijd heeft
bereikt van 55 jaar.
2. do flatwoning Van Lennepweg 32-4
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche.
Huurprijs f 165,65 per maand.
3. do souterrain-woning Van Lonnopwog 42 hs
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, douche, ber
ging. Huurprijs/ 112,- per maand.
DB to*Hvijrnfl v»n woningen on garngTos geschiedt op hel lirfniaotschap
nummm van do vcrcniginp. Het Ijostiiiir vorvt'Ckt enn tMvcidvofU.iNnn
De beoordeling VOO' hpt vorVfitgcn von oen ivoonvoiyunninfl t)c<tuüt b'|
hot collopr; v,in Iiuf;|0riofl5tci on vveti>ouc1oiH von do Qcineonte ZontlvoO't
De inscnnivina dn>i>t schrittnlijk voor dinsdag 18 april 1978 om l'J 00 uur
10 oeschitxJon aan hot kantooi van do voicniging Thomconsliaat 1. onder
vermolding von HdmBBt&chBpnummor en goboorted&tum.
Dr! uitslag van de voorlopige tomvi|;ing tal eerst np dondcrdagmrddap
20 april 1978 om 11.00 uur m het ocvc!linst|0 aan hol kantoor Thomjonstrool '
worden gcpubliccoid.

Groenten-
en bloemzaad.
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093.

J. W.
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT
Brederodestraat 61 - Zandvoort

Tel. 26 56
Administraties

Invuflen van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

MIELE WASSALON

Modellen-collectie 1978

JAPONNEN
alléén maat 36.. 89,

BROMET
Geopend; dinsdag t uizatetdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 7878

WASSEN 5 kilo

STOMEN b.v. PANTALON.

4,75

• STOMEN b.v. JAPON...
LAKENPAKKETwasserij
Snel. Utrecht ...........

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

4,95
7,25

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417.

DAGELIJKS DINER-DANSANT
(behalve op maandag) met een fijn orkest. Kompleet
3-gangen menu reeds vanaf f 25.-. Elke zondag malinee.
Unieke accommodatie voor congressen, feesten en partijen.

[Waag een kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(naspoor! of ri|hpwijs niet vergeten).

In Bouwes Palace kunt u in het
Panorama Restaurant op 70 rn hoogte
voortreffeli jk eten en tegelijk genieten
van een magnifiek uitzichi. Ook rdeiiül
voor recepties e. d. 2 en 3-kamer
appartementen beschikbaar mol spe-
ciale winrerldrieven.
In de grote feestzaal in western stvle
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat guslnugde personeels of
vcrcniijingsavoiul

BOUWES ZANDVOORT, telefoon
02507-2144.
Vraag onze speciale weekend

itarieven.

^golden"
iuliphotels

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJESTRAAT 14

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Benncbrockcrlaaii 19h, lelet'oon 02502-6.W

klasse apart

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw ^akondineis, recepties enz.
Resorvcron gewenst.
Ruimt' parkeurgt'leijenheid.
's Miiandags gesloten.

zarï3voort

Wo.. do., vr., za. 10. geopend van
11.00 20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

B I STRO
'LA BERGERIE'

Menu a/ 35,-
Moussc de poisson

iMUIlICViMlUMIsSC.

Consommé Henri IV
heldere grocntcbouillon

Noisettes de porc aiix
champignons

liVincnsüli' '•Li. UIOCIIIL', r iJM L'H .i;inl,i|i

Parfait de la Maison
/

l kuni hu. ui- n.iimirlnl, i>nk .1 liu-.iiu- iliiK-n-n
l);i(!L'liikM.'Cinx1iu!\;iii.il l" 'O HUI.

Ki-rkpK'lll K'. lllnciiK-ni.lii.il. Iel. IC.' :<"Vi
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Hoe is het mogelijk!!!
KOPRA DAMES-

EN HERENFIETSEN
voor maar f 299,-

{en dat voor een
Gazelleproduct)

Versteege levert 'm.
Kopra Versteege

Holtestraat 18,
Zandvoort,

telefoon 02507-4499.

Jonge vrouw met
zoon zou graag aan
zee willen wonen.

Wie heeft een etage of
iets dergelijks

beschikbaar? Eventueel
woningruil mogelijk

(bovenduplex met tuin
en schuur in Uithoorn)

Telefoon
02975-61529

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

Kwekerij
De IMotedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Te koop:
Weinig bereden

brommer

Sparta Lucky
Telefoon 5524

2e HAftSDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u

o p de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

HUISHOUDELIJKE
HULP

gevraagd, 3 uur per
week. tijd n.o.t.k..

Mevr. Hogerhuis,
Trompstraat 3-5.

telefoon 4147

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WUVERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 6658

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

CHRISTIEN
1/ERSTEEGE-THIELEMAIV

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. hellen

na 19.00 uur.

KAPSALON
RES\SÉ£

voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
huc ux-i spocialib

sinds 1955.
v. Ubtadestr. ^b

(bij de Koninginne-
weg), tel 5626.

Hondctï kun **n
gehaald en gebracht
worden togen klp'ne

vergoeding.

„SMURïEN"
PLACEilAïS
31 x47cm, 5570 katoen, 4570 polyamide
in 4 verschillende kleuren en met
4 verschillende ORIGINELE
SMURFEIM. Leuk voor de kinderen

VOOR
MAAR

120 cm breed, geplastificeerde
houten latten, wit of oranje.
Waarvan 4 in de rug en 6 op de
zitting, dus daar zit u goed op!

BAMBOE DEURONDANKS B.T.W. VERHOGING:

ESSO MULTIGRADE

28 strengs, dus voor
niet teveel inkijk.
195 cm lang, naturel
kleur, voor thuis of
in de caravan

U ziet ze wel eens goedkoper,
maar dan is het geen aluminium
en dat is die f 5r best waard! in die

handige

VERGELUK: B VERGELUK:

BOTÏBHAM- i HUISVUIL
ZAKKEN

LETOPDEPRIJS:

biologisch inweek
en voorwasmiddel LEEUWEZEGEL

KOFFER 2000 gr

^'S^Hikeara
bent

pakje 250 gram

GËÉN/TS^MAAR

ELKE DAG ELKE DAG:

(Souöas (glorie
ROOMZACHTE

rüilES alleen in kippe-
of tomatensoep

2zakjes
voorin handig EMMERTJE

VERGELUK

die moet u geproefd
hebben: zuiver fruit
en suiker

^01120 m/.
Hr. 5

9oed voor

ELKE DAG:

ROODMERK
sinas- of frambozen-

smaak, in die handige
wegwerpfles, dus

geen statiegeld meer!
lekker om te bakken
of op de boterham
BLIK 200 GRAM

extra pittig
vacuüm verpakt
snelfiltermaling '̂̂ ^«ineerdj

K.°,*e'fW«vondePAK 4 STUKS

supermarkt!
heerlijk voor de sla

flacon 0.5 liter
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven ±200

PARKEER-
PLAATSEN

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG; Dennenl.ian 19'a
HOOFDDORP.Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthol)
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Casino's stonden honderd miljoen rood

astin^aansla
ZANDVOORT - Het was eind vorige week even een schok voor :le
vaste klanten van de Nederlandse casino's, toen bekend werd, dat de
Nationale Stichting Casinospelen een schuld van 100 miljoen gulden
bij de regering had. De regelmatige gokkers, alleen in . Zandvoort
zijn dat er nog steeds duizend per dag, zagen zich alweer uitwijken
naar clandestiene speelholen of naar casino's in het buitenland. Maar
nee, de catastrofe van een bankroet werd afgewend. Den Haag
besloot de miljoenenschuld kwijt te schelden en zo kan het
roulette-balletje rustig doordraaien. Ook de vijfhonderd personeels-
leden in Zandvoort en Valkenburg konden weer opgelucht
ademhalen, evenals de driehonderd, die voor Scheveningen op de
nominatie staan.

te laten worden van fouten, die
er duidelijk zijn gemaakt. Er zijn
nu wettelijke maatregelen in de
maak, die herhaling moeten
voorkomen".

wel duidelijk, dat in de komende
wetswijziging nit alleen het belasting-
systeem op de helling gaat. Tegelijker-
tijd zal het zogenaamde grof gokken
worden beperkt. Verwacht wordt, dat
de maximale inzet in de Nederlandse
casino's zal worden teruggebracht
naar f 255,--. De winstmogelijkheid
per inzet zou als iiovoty. daarvan

worden geminisccrd tot f9000,-.
„Dat zal de belangstelling van de
spelers waarschijnlijk niet nadelig
beïnvloeden", vond men in het
Zandvoortse casino. Denk overigens
niet, dat hier alleen maar grote jongens
komen. Heel wat mensen komen hier
zo nu en dan maar eens. Voor de
aardigheid."

Zogenaamd
grof gokken
zal worden
beperkt

Kandidaat Stedebouw-
kundige

Het is middag en liet parkeerter-
rein voor liet casino staat al weer
vol. De draaideur van de ingang is
veelvuldig in beweging, de eerste
honderd roulettéurs en black
jackers zijn al weer binnen. Deze
„home ludens" is niet te stuiten.

Daar zal geen enkele inzetbe-
perkende bepaling van de over-
heid iets aan kunnen doen.

Lijst Roselaar
ZANDVOORT - Arthur Roselaar, die
enkele weken geleden uil de V.V.D.
stapte en in de gemeenteraad bl i j f t
zitten als "onafhankelijk liberaal", zal
met een eigen lijst aan de komende
verkiezingen deelnemen. Op de "Lijst
Roselaar" komen behalve de lijstlrek-
ker nog voor: 2. A. Hoekcma en 3.
mevr. K. Janssen-Groot.

LANGS DE VLOEDLIJN

Laster lokt uit tot tegenspraak en
die tegenspraak mcestcl weer tot
grotere laster.
Jean de Boisson, (geb. 1918).

De oorzaak van de opschudding
blijkt te liggen in een fiscale
misrekening op het Ministerie
van Financiën, een administra-
tieve blunder bij de opzet van de
winst- en belastingregeling van
de speelhuizen. Een zegsman op
het betreffende Ministerie was
nogal bescheiden in zijn com-
mentaar. De vorige regering zou
de financiële perikelen van de
kansspelbelasting niet in de
huidige proporties hebben be-
oordeeld. „Invordering van de
100 miljoen zou uiteraard
sluiting van de casino's tot gevolg
hebben en dat alleen al moet ten
gunste van de werkgelegenheid
worden voorkomen. Het zou
irreëel zijn de Stichting de dupe

Dat nieuwe wetsvoorstel zal moeten
verhinderen, dat de Stichting Casino-
spelen nog eens een aanslag krijgt, die
hoger schijnt te liggen dan de tot nu
toe gemaakte winst. Van die winst-
marge is overigens op dit moment nog
niets bekend. Directeur NicodeRooij
deelde mee, dat een financieel rapport
over de casino's overenkelc weken zal
verschijnen. Hij wijt de gemaakte
fouten aan gebrek aan kennis van
zaken in de nieuwe materie. „Het was
ook moeilijk om juiste berekeningen
te maken". Hij' beklemtoonde nog
eens, dat de Nederlandse casino's in de
grootst mogelijke openheid opereren
en dat alle inkomsten en uitgaven
onder controle van de overheid staan.

Miniseren
Bleek het dreigend faillissement van
de casino's door een snelle manoeuvre
van de regeing slechts een min of meer
loos alarm, uit de commentaren werd

ZANDVOORT - Zoals bekend zal dr.
ir. C.Th. Nix met ingang van l mei zijn
werkzaamheden als stedcbouw-
kundige van de gemeente Zandvoort
beëindigen.
Om in de vacature te voorzien, zijn in
overleg met de raadscommissie vijf
stedebouwkundige bureaus voor een
nader gesprek met het college van Ben
W uitgenodigd; Nog in een later
stadium werden drie van deze bureau's
voor een presentatie in een gecombi-

Uitstapjes
ZANDVOORT - Door de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen in Zand-
voort wordt op dinsdag een uitstapje
georganiseerd naar „De Koningshof"
in Bentveld. Vertrek 9.36 uur met bus
81 vanaf Busstation Zandvoort-C. Op
woensdagmiddag om 14.00 uur zal er
in het Gemeenschapshuis een Olifant-
i'nfilm van het wereldnatuurfonds
worden vertoond. Het commentaar
hierbij zal worden verzorgd door de
heer Van Zalinge.

neerde commissievergadering uitge-
nodigd.
Overeenkomstig het advies van de
overgrote meerderheid van de com-
missies van advies en bijstand voor
algemene zaken en publieke werken
wordt nu door het college voorgesteld
een,overeenkomst aan te gaan met het
bureau Van Hezik Partners BV te
Rotterdam.
Het college stelt de raad voor om met
dit bureau een overeenkomst aan te
gaan om Van Hezik Partners BV te
laten optreden als sledebouwkundig
adviseur.

Parkeermeters
ZANDVOORT - De parkeermeters
met de regelmaat van de klok
verdwijcn in de avonduren, blijkt
opnieuw bij lezing van de politiera-
pporlen. Opnieuw verdwenen in de
nacht van maandag op dinsdag tien
parkeermeters, nu van de Paulus Loot
Boulevard.

Binnenkort ook in Zandvoort: lagere inzet, minder winst.

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
April doet wat ie wil. Maer tol nou
loe wil ie nog niol erg.

<Adv. Ingez. Me'jcd.)

Hotel - Café - Restairant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29 - Tel. 27 81

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
D l N S D AG G ES LOTEN

TUINHUISJES
Ook op maat gemaakt.

Snelle levertijd.
Vanaf ftSO.:.

Verder hekken, kweekkititjea en wa«
u Op maat voOr uw tuin gemaakt wil

hebben.
Kom kijken naar ons showterrein.

BLOEMSMABV
Lóuwersweg 77.

AMSTERDAM-SLOTEN
Tel. 020 • IS 70 43 of 15 66 53.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Burg. Engelbeftstraat 11.
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Bredorodcstraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

Gardeniers e o

Wij geven u
deskundig advies bij
de verkoop van uw

huis
MAKELAARSKANTOOR

van Randwijk bv
Zandvoorterweg 67. Aerdenhout,

telefoon 023-241224.

Minister Gardeniers in gesprek met Circuit-directeurJo/ian Beerepool en CENA V-commissaris Wessel.

Toeristenbelastin
volgende week

ö
ZANDVOORT - Burgemeester en Wethouders van Zandvoort willen
de zogenaamde toeristenbelasting die de vermakelijkheidsbelasting
moet vervangen, per l januari 1979 laten ingaan. De raad van
Zandvoort zal hierover volgende week dinsdagavond tijdens de
maandelijkse raadsvergadering een beslissing nemen.

Het kollege heeft zich alvorens het
voorstel over die loeristenbelasting in
te dienen, uitvoerig laten informeren
door een kommissie ad hoc die de
haalbaarheid van die belasting in
sludic nam. De uitkomsten van die
studie geven b. en w. van Zandvoort
voldoende aanleiding de locrislenbc-
lasling in te voeren. Zoals bekend
heeft het bedrijfsleven laten weten
tegen de invoering, van die belasting te
zijn. Ongerustheid bestaat namelijk
over allerlei prijsverhogingen voor het
publiek.
De kommissie ad hoc had zich volgens
het eindrapport gebogen over toerist-
enbelasting op het volgende: op
alcoholische dranken, toeristcnkaart,
parkeerplaatsen, strandstoelen en ver-
vanging van de vormakelijkheidsbi.;-
lastingdoor looristcnbelaslingdan wel
vormakelijkheidsrolribuüe.
Uit verschillende passages van dat
eindrapport valt nu af te leiden dal de
komniissic pleit voor twee vororde-
ningen. Eén voor hel zogenaamde
nachtverblijf en óón voor de dagrecre-
alie, of zo men wil voor verbl i j f in
gebouwen of op terreinen waar
evenementen worden gehouden. De
meerderheid van de kommissie was
voor een gelijktijdige invoering van de
verschillende belastingen. In principe
wilde men die belastingen al per l
januari 1978 invoeren, maar om
verschillende redenen heeft hot kol-
lege die ingangsdatum niet kunnen
realiseren.
Men wil nu de invoering stellen op l
januari 1979, mede omdat dan ook de
vi'rmakelijklu'idsbolasting wordt afge-
schaft. Hierdoor worden ook gi'lijk-
lijdigo lu'ffingiMi voorkomen. Hel
kollege vindt dal het tarief van f 0,50
per overnachting gehandhaafd moot
blijven, waardoor een opbrengst blijfl

van rond f - l 17.000,-. Invoering van
looristi'iibclasUng op het parkeren ziet
het kollege niet zitten, wel wil mei dat
de rekreant per auto komt een
redelijke bijdrage betaalt in de kosten.
Men donkt aan hel plaatsen van
park eermeters op de- Zuid boulevard
en aan de Brederodestraal. Aan hot
einde van het seizoen wil men
bekijken of de opbrengsten ovoroen-
komen met hot uitgangspunt van de
toeristenbelasting.
Op bezoeken aan het circuit zal geen
toeristenbelasting worden geheven,

dat ral op privaatrechtelijk terrein
worden „uitgevochten". Het heffen
van loeristenbelasting van bezoekers
aan het casino vormt technisch gezien
geen probleem. Momcnlcel wordlvan
elke bezoeker van het casino f 0,84
vermakelijkheidsbelasting geheven.
Ken verhoging van f l,-- per bezoeker
per l januari 1979 acht men

aanvaardbaar. In de toekomst zal die
verhoging f 1,50 worden met een
ovvrbruggingsregfiing. Op een hef f ing
voor een bezoek aan hel Dolfirama wil
het kollege zich op een later tijdstip
beraden omdat er in verband met do
tarieven problemen voor de dag
komen vooral met betrekking tot
ingezetenen en nict-ingczctcncn. Voor
leges van kampeerterreinen zal nog
een ontwerpregeling komen.

fTAXI SC
L TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
^Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

ZANDVOORT - Het afgelopen
weekend stond in het teken van
een dubbel jubileum in de
autosport. De Nederlandse
Autorensport Vereniging be-
stond 25 jaar en het Circuit van
Zandvoort werd 30 jaar geleden
geopend. Het bestuur van de
N.A.V. recipieerde zaterdag-
avond in Hotel Bouwes, waar
vele promintenten uit de race-
wereld hun gelukwensen en
cadeaux aanboden.

Een verassing was de komst van
Mevrouw Gardeniers, Minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. Ook de bewindsvrouwen, zelf
licfhebsler van de autosport, leverde
haar felicitaties af en onderhield zich
enige lijd met de kopstukken van
CENAVcnN.A.V.

Korpschef Van Maris roemde de
prettige samenwerking mol do mensen
van do Aulorensport Voreniginu on
ook do hoer Schaap van do Reserve-
polilio sprak in dezelfde trant.

Hoogtepunt van de receptie was
ongetwijfeld do u i l r o i k i n g van oon
goudon spold aan oon t ion ta l oudge-
diendon uit do worold van do
autosport. Ondor hou waren do horen
Hans Hugrholtz on Maus lialsonidos.

CF.NAV-dirocteur .lohan Koerepoot
Offroordo hol bes tuur oon fraaio
N.A.V.-vlag. (voor do jubi leum-races
zie de sport pagina)

Amsterdam, Berkel (ZH). Beverwijk,
Ede. Heerenveen. Hengelo (O).
Oislerwijk. utrecht, Vdikenburg (L)
en Zuidlciren.

Beverwijk, Parallclweq 100. tel. 021310-26923
mat/m AI ')-l8uur
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Dne; ntvoc nn< icn de Hor i;:on L S een verinssende visie op de auto, met een
de nog luxere G! en de eindeloze 'r ionzon revuiutionaire techniek Meer zeggen we
GLS Drie uitvo'T;:inen,cen concept met Een proeint zal vculzeggender zijn

CHRYSLER SIMCA HORIZON LS,GL EN GLS.

vanaft 13.995,-
(incl BTVv; af imporiear»

Kom eens kijken b:j Uw Chrysier Simca dealer

Autobedrijf Versteege BV
Pakveldstraat 21 - 2042 KD Zandvoort - Tel. 02507-2345

CHRYSLER
SIMCA

damesondergoed

Hollandia
herenondcrgoed

Hollandia
kinderondergoed

Hollandia

KROON
Haltestraat 55,

Zandvoort.

BADKAMERKAST
160x35x30-hxfaxd

139.-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7757.

Zandvoort.

7 (KINDER)-
WINKELTJE
Buuroweg 1-3.

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

Te koop amgeöoden:

OPEL
CARAVAN
Nammb«71.i4jt
Ga* hmfan, gwd

onteta*n.noOO,-.
fnfcfitfeipon:

telefoon 02508-1280.

Te koop aangeb.
: EIKEHOUTEN

SALONKAST
in goada staat.

Koninginneweg 36.

Betaal niet f e veel!

geen 89,95
maar

geen 94,95
echt leder
maar

HARMS SCHOENEN
Diaconiehuisstraat 5a • zijstraat Haltestraat: Zandvoort.

AUTOBEDRIJF

IZANDVOORTl
Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

SUPER
BENZINE

DIVERSE OCCASIONS

ct. korting

NORMAAL U ct. korting

4DIESEL 1 ct. korting

Het
één

Dat !.•> t verschil tussen laten
schilderen en maar u eer uit.itcl-
len.T'ussen moot en lelijk Tussen

beschermd en onverzorgd
Dus bel ons ei'cn H i'

komen graag langs
* voor oierleg

KEUR Efy ZOON

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

h VERF-GLAS-BEHANG

Winkelverkoop:
Paradijsweg 2,
Zandvoort,
telefoon 02507-5602

IHibltkulu van hi t Bi dnif'Ch ip >thildi>ishi dnif t. Hn-uiik i /l l

HU GROTE KOÜ.EKTIE BOEKEN

KANTOORBOEKHANDEUSIGARENMAGAZIJN

Grote Krocht 17, Zandvoort, telefoon 02507-6033.

BOEKEN - KINDERBOEKEN
STRIPBOEKEN - TIJDSCHRIFTEN

KRANTEN - REISGIDSEN
KANTOORBENODIGDHEDEN - ANSICHTKAARTEN

WENSKAARTEN - VERJAARSKALENDERS
ROOKWAREN - LOTTO

TOTO - STAATSLOTERIJ

TUINLAMP
met grondveer

hoog 130 cm,
volkomen waterdicht

44,50
J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort -Tel. 52 04

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoorl
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

"SS&SL
Origineel ENGELS bovengistencl

In eenmalige verpakking

FLESJE

VOOR:

ionaejsnever

voor 30 apnl
de koninkli|ke
leestdrank

WEES BLIJ MET BLIK

HINKEN

3-fSOlA
DELIG LOUVRE'
CRISTALd'ARQUES 3-ESUP
ËLASSERVIES

heeft alle dranken!
Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

PAPENDRECHT Brederodeplein 6
SCHICDAM 'i
ROTTtRDAM M»ltim»mt»fg 21
ROTTERDAM G J Muldentuat 12
OVERSCHIE Burg Bjumjnnt»»n 115-117
HARDINXVELD/CIESSENDAM

nittjjl 170 (Ountnurlriort).
Mui Zi|l|itcin3 (Geo^envrldl
Lommetwrg l (b«| rlr Hadile

Litnh.iflruqtjehl 33 (Jorda^n).
Slotcrkddr 124 Ibi)
K*mperto*tinvfg 13 (Noord)
Moinrt"»de 10 tNootd bij de M

ZWANCNUURG/HALFWEG
ZANDVOOFIT Buro IngclbertiilNJi 21

foureau
OR®EMESIEBN

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren

per paar 2,95
4 paar voor 10,-

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

| TEL. 02507 5845 *

Binnenkort f eest elüjke opening
van onze showroom

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort

showroom: passage 14
tel. 02507-4556

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Op verzoek zonden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst.

Cor Severijnse
Vooral uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15r

Haarlem
Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.
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Anneke Dekker behandelt in
praktijk liever kleine huisdier»

ZANDVOORT - Gebo-en en
getogen in Zan^voort, vindt
Anneke Dekker-Lukkassen (26)
het heerlijk dat zij zich de eerste
Zandvoortse dierenarts kan
noemen. „Vooral zomers wonen
de Zandvoorters min of meer op
e?n eiland. De toevoerwegen zijn
dikwijls vol files, en wanneer je
dan met je huisdier naar de
dokter wil gaan vergt dat veel
tijd. Nu is het voor de
Zandvoorters veel eenvoudige
vergt dat veel tijd. Nu is het voor
de Zandvoorters veel een-
voudiger wachten voordat men
besluit met een ziek dier te
komen, want bij iedere ziekte
geldt: wees er vroeg bij", aldus
een zonnige An^eke die trots
zetelt in de behandelkamer van
haar zojuist geopende praktijk.

Ervaring
opgedaan in
Amsterdam
De praktijk is gevestigd aan de
Thorbeckestrant 17, en op het bord
dut meldt daf er een dierenarts
gevestigd is, staat met duidelijke
letters „achterom". Wanneer je
„achterom" gaat, begrijp je meteen de
logica hiervan.
De praktijkruimte is namelijk ge-
vestigd in hè', souterrain van het pand.
Behalve een ruime wachtkamer, is
daar de behandelkamer, de ruimte om
de dieren te laten overnachten, of
bijkomen na een operatie, en de trap
naar de bovengelegen woning, die
Anneke één dezer weken zal be-
trekken met haar echtgenoot.

,,Wanneer je eerst met een ziek beest
door het hele huis moet lopen, maak je
het beest nodeloos banger dan het al
is, alhoewel wanneer wij boven wonen
kan men niet het zieke dier i n
n oodgevallen door het huis", zegt ze.
Anneke behandelt het liefst de kleine
huisdieren, omdat het dan daarnaast
mogelijk is gezin en praktijk lo

•"combineren. Bovendien" vindt ze-

grotere dieren ook een bezwaar omdat
daar veel mankracht bij te pas komt.

Amsterdam
Nadat zo haar studie in Utrecht
succesvol afsloot heef!, ze zo'n
anderhalf jaar geassisteerd in een grote
praktij!; voor kleine huisdieren in het
hartje van Amsterdam. Te zamen met
haar man, die haar assistent is
gedurende de avonduren, vertelen ze
graag over de meest wonderlijke
dieren die daav op het spreekuur
kwamen.
Zo werd zij eens midden in de nacht
gebeld door oen angstige Amstcr-
damse mevrouw die meldde dat haar
poes de goudvis had aangevallen. „Wat
moet ik nou"? Mevrouw Dekker zag

Anneke Dekker bezig in haar praktijkruimte.

het nu ook niet /.o zitten om voor die
goudvis door donker Amsterdam te
dwalen. ,,lk heb de dierenbescherming
al gebeld en die zeiden spoel 'm maar
door de W.C., ja maar dat doe ik niet
hoor", aldus de verontwaardigde
mevrouw.
Anneke Dekker heeft toen telefonisch
het advies gegeven de goudvis te laten
zwemmen in oen glas water met een
licht verdovend middeltje tegen de
pijn. Volgens Aii"cke leeft de goudvis
nog. Ook een jongen die op het
spreekuur kwam met een paar
levensgrote slangen in een boodschap-
pentas, vond ze op zich. een
bezienswaardigheid. „Je moet de
mensen gewoon duidelijk maken dat
zulke beesten, er niet zijn om als

huisdier te worden vertroeteld, want
heus je maakt in dit opzicht de
vreemdste dingen mee".
Zo herinnert zo zich een Italiaans
echtpaar dat binnenstapte met een
grote Ara op de schouder en oen
wasbeertje aan de lijn. „Gelukkig
hebben wij een dieet gevonden voor
dal beertje, maar vreemd blijft het".
Neen. dan vond ze hel leuker te helpen
met de olifanten van circus Boltini.

Praktijk
Overigens is cieze dierenarts van
mening dat gedurende de opleiding te
weinig aandacht wordt besteed aan de
gewone huis-tuin eiv kinderziekten.
Ken gcwQiro (Verkoudheid bij'dieren.~
dat leer je aöo'r dé praktijk.

Jo Pas van 'Zandvoortse Belangen9

9 gf^ ^C "̂P"P

Prettig is de samenwerking met
dierenarts Kas uit Heemstede. Het is
nu mogelijk om daar ronlgenfoto's te
laten maken en ook daar te assisteren
met grote operaties. „Vor kleine
operaties heb ik hier wel de ruimte. Ik
heb een afgestudeerde vriendin die
momenteel nog geen werk heef t
kunnen vinden, zij komt mij één dag m
de week assisteren, dat is voor zowel
haar als mij bijzonder nuttig".
Verwonderd is Anneke Dekker ook
wel een beetje dat de mensen zo vaak
bij haar komen met de mededeling:
„Mijn poes is ziek en heeft (vul
maar in). Men stelt '/elf een diagnose
en men is dan later heel verbaasd dat
de arts" toch' een -anderr- ziekte
constateert.

Voorlopig is het noy netrekkelijk
rustig in f»e praktijk. Veel
toeristen en badgasten brengen
echter hun huisdieren mee en ze
verwachten 'lan ook een aan-
merkelijk drukkere werkperiode
voor de/.e zomer.

belastin casino
ZANDVOORT - üe aanvoerder
van de nieuwe plaatselijke
groepering „Zandvoortse Be-
langen" is geen nieuwkomer in
de gemeentelijke politiek. Hij
bezette al eerder een zetel in de
raadszaal, eerst namens „Alge-
meen Zandvoorts Belangen",
later namens „Bevordering Toe-
risme en Verkeer". Beide clubs
zijn ter ziele gegaan, rnaar JoPac,
gaat onverdroten voort. Hij heeft
een nieuwe £roep opgericht, die
„Zandvoortse Belangen" gaat
heten. Deze dagen heeft hij de
hoofdlijnen van zijn verkiezing?-
programma bekenclgema.-kt en
tege'ijktijd zijn secundanten in
de politieke strijd gepresenteerd.

J.J. Pas blijkt een aantal markente
figuren uil de Zandvoortse samen-
leving om zich heen te hebben
verzameld. Als nummer twee fungeert
Kon Schouten en verder komen op de
lijst voor: 3. Cor de Krijger. <\. Henk
O o n k , 5 - m e v r o u w
Martha Koper-Koper, 6. Cecs B uijs. 7.
C.W. ,Epkr. Uit de naam van zijn
partij wordt volgens Pas al duidelijk
wat men wil. Men wil zich inzetten
Voor puur Zandvoortse belangen, zich
niet op hè', terrein van de grote
politiek begeven, maar alleen na-
streven, wat voor de gemeente hout
snijdt.

In dat verband heeft hij geen goed
woord over voor de dreigende
'ogeerbelasüng. „Het zou jammer en
onnodig /ijn, als men die er
dinsdagavond in de raad doordrukt.
Ue gelden liggen elders voor hel
grijpen".
Pas klimt dan weer op zijn stokpaardje
en wijst op datgene, wat hij onlang!-, in
•fit uitvoerig mgc/ondcn s t i / k aan het
volk heef', voorgehouden. „Het grote
alternatief / i l in l iet casino. Daar had
de ge'neente veel meer geld uit moeten
halen rn er / i jn nog steeds mogelijk-
hed'-n". Over de "lanier waarop huil
tl' Zandvoor.sle Belangenman /.ich in

een mysterieuze glimlach. Als h i j in de
raad /.it -hi; rekent op tenminste twee
zotcl'i- /.al hij zeker z'n woordje- doen
over di'^ lonkende meerdere revenuen
van het speelhuis.

Recreaiiebad

„Het circuit moet <:eliaiidhiiafd
blijven", vindt de volledige poli ntie'l •
fractie van uas. „Het maakt Zandvoort
over de hele vve'eld bekend en zowel
het bedrijfsleven al:, de gemeente
kunnen de inkomsten niet mii-.sen. En

•'e geluidsovv rlast op die paar
ra'-edagen v a l t best mee". Waar wel
iets aan moei veranderen volgens
„Za-voortse Relingen' is het /.wem-
bad ..De Duinpan". „Da1 moei
lorden omgebouwd in een echt
ecreatiebad. dat ook in de win ter

gasten t rek ' , waardoor het cm-rnie
exploilalieverlies drastisch kan vvord-

en teruggebracht". Jo '"as heef t voor
i'en event'U-le andr re en me'<r

van De DuMipan al
een event
moderne op/el

JoJ. PJS • ,,<>p c/c brt's voorptKir-ZandvtmrtM! /X'/,;m/<v;".

ve-garnde plannen ontwikkeld , go-
basenrd op uitbreidc observaties in hei
bui tenland. Solaria, suana's "n allerlei
;mr|ere nevriiattracties zouden nodig
zijn. „Het aai'leggen "un een speel tu in
helpt niet".
Een nieuwe weg naar Zaï'dvoort "iet
ook Pas niet zit'.en. De vroegere
slri'der voor nog een aan- en
afvnerroule "uur de badpl.iats moti-
veerl zijn huidige ' imiditeit met de
opmerking dat een bestuurder, die op
provinciaal n ivea i ' nogal wal lakens
uitdeelt, .'.ou hebben gevegd: „Ken
nieuwe weg'? Al-en 'nrer mijn l i jk" .
V'in'.'aar. Ov"r weg'-n gesproken

vinden de mense-i van de n i euwe
groepering vvv'. dat Zandvoort-N'oord
moet worden ontsloten door middel
van doortrekking van de Heijermans-
wc;;. In het hoofdstuk van het verkeer
staat verder nog de wens voo- een
bushalte hij Hui '.a Koslverloren.

Sociale- en eigen woningbouw zou
volgens Pas en de Zijnen kunne11

plaatsvinden in lie' plan De Zeereep.
Het terrein aan de kop van de Van
U'iinepvveg zou volgens de l i js taan-
voerder moe ton di.'iien voor liet
uilvoeren van grotere plannen. Ge-
dacht /.ou ook moeten ".orden aan
woningbouw voor alleenstaand' n en
werknemers.

Al', een typisch Zandvoorts belang /.iet
de ".roepcimg ook het voorzien in de
behoefte aan accommodatie voor de
operette- en toneeluitvoeringen. „Dal
is nu een schande", v indt men en daar
zou in eersle instantie iets aan moeten
gebeuren door modernisering van
gebouw De Krocht. Ook de opvang
van de jeugd moet heler worden
geiegeld en dal /ou bijvoorbeeld
kunnen door ei n ^ubi . i ihe voif
n i e u w b o u w van vv i j kccn lu im ' l Stek-
kie.
Dat v v a i c ' i /o de p u n t e n , die Ju Pasen
/,ijn medestanders m eerste termijn
v v i ' d e n elaleien. „Het / i jn de hoofd-
/.aken", aldus de l i js taanvoerder . „Het
vo l l ed ige 'vogramma wordt zo
spoedig mogelijk ter kennis van de
bevolking gebracht".

Auôi
0000

GARAGE

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

Te l. 02507 -45 65

Werkloos ?
Nu, voor mij geldt dat a l l e imins t . Hel
spijt mij dan ook dat de in t e rv i ewer
van hel Zandvoorts Nieuwsblad (zie
de kranl van donderdag G april j l . ) een
verkeerde in t e rp re t a t i e aan mi jn
woorden h e e f t gegeven. Ik ben ei wel
degelijk o n l / e l l e n d un ivv ig om. dat ik
geen baan kan v inden (om in de
termen van de in te rv iewer te spreken),
maar ik ben b l i j cl . i t ik als vverk lo /e
t enmins t e nog de kans kr i jg iets op
mi jn vakgebied Ie doen: een proef-
s c h r i f t s c h r i j v e n en als s t a t e n l i d gaan
f u n k l i o n e r e n .
De/.i' kansen krijgen de meeste
werklo /en met . Ik v i n d hel erg lammer
dal /o, de waarschi jn l i jK niet be-
doelde, indruk gewekt wordt, dat je na
/even jaar studie en ruim drie jaar
onderzoek, voor je ple/icr werkloos
bent. Ik moei de werklo/e bioloog nog
legcnkomen. die b l i j is mei de hu id ige
(a inehik u i l / i c h l s l o / e a rbe idsmark t ,
waar |e een van de 100 ,i lo t )
s o l l i c i t a n t e n beul
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Bevorderd
All11 t e r u g w e r k e n d e k r a c h t \:m l
apr i l j l . ; i l / i j u de brigadiers b i j ons
Z . i i i d v o o i t ir p o l i t i e k o r p s ' J Zi jp i ' i i
(!. Pols benoemd Int ad judan t . Hel
word l /o lang/ .ani r rhand een gros-
sii r d e n j i n . u l j uda i i l en l ) i j f le
Z a n d v o n r t s c uemce i l t epo l i t i e . Na
In l ove r l i j den v a n a f l j u d a n t H.
Sandbergen werden achtereen-
volgens in de/t ' hoogste onder-
off ic iers ra i ig benoemd de heren
Brockhiis. de Hoop. I 'opkema.
Mei'Ilis en nu bovengenoemde l wee
l ieren . Ook / i j behoren tol de oude
Harde en hebben de meeste' jaren v a n
hun dienst t i |d erop /.ilten. W i j
gunnen hen heiden de/e mooie
promotie \ j i n harte . Zij hebben het
/ckcr ten volle v e r d i e n d . On/e
har teh |k ge lukwensen .

Kinderoperette
Dr k indorope re l t cvc ren igmg ..Jong
Zandvoort" «erft in het vcremgings-
gebouw ,.I)e Krocht" zondagavond
23 april haar jaarl i jkse u i t v o e r i n g .
Opgevoerd /.al worden , ,Kablo en de
ezelin". Het is en b l i j f t a l t i j d een
genoegen het enthousiasme* \an de
jeugd elk jaar opn ieuw te zien en te
beluisteren want aan de/.e u i t -
voeringen wordt altijd de grootst
mogelijke /.org besteed. Dat zal
stellig ook nu weer het geval /ijn en
daarom kunnen wi j u een bezoek
aan de/e voorstell ing van harte
aanbevelen. Kr zijn nog enkele
plaatsen aan de /.aal vcrkr i igbaar .

Torenklok
Verscheidene inwoners van on/.e
gemeente hebben mi| gevraagd,
wanneer hel uurwerk m de toren
van de Hervormde Kerk weer /al
worden aangebracht, nadat het nu al
geruime tijd in reparatie is. De fraai
verlichte toren slaat er nu een beetje
zielig bij. Ik weet waar l i jk met.
wanneer , het uurwerk weer -/al
worden gemonteerd. Hopelijk /al
dit nu niet al te lang meer duren. We
hebben y.elt's een stille hoop, dat dit
zal gebeuren vóór de herdenking
„Zandvoort 150 jaar badplaats" een
aanvang neemt. Dat /al / i jn op 'M
april a.s. Het /.ou mooi / i jn , als hel
algeheel herstel van ons to re i i -uur
werk vóór die t i j d zou /.ijn vol tooid.
Kn /ou vóór die ti|ri ook de
vvij/.erplaat van het uurwerk aan de
kant van het Stat ionsplein niet
kunnen worden hersteld'.' Dat is
eveneens te hopen, want die /.it nog
steeds in de pleisters. N.S. doet uw
best!

Vuilnisbakken/
Vuilniszakken
Men ver /oek ons. er eens op Ie
w i l l e n a l t e n d e r e n , da l er v u i l n i s -
emmers, uiilnis/.akken en v u i l n i s -
bakken bestaan. Het wordt de
laatste t i j d meer en meeraewooiut*.
dat men hel h u i s v u i l , dat voor
emmers en zakken bestemd is.
deponeert m <U* gele vuihusbitk'es.
die bi| ol voor de woning op de
t r o t l o i r b a m l /.ijn aangebrach t , met
het gevolg, dat de/e bakjes al gauw
overvol /.ijn en er rondom veel
ongerech t igheden op str.ial t e r ech t
komen. Met doel d i t v v a a r s c h i i n h j k
u i t gcniak/ .ucht, ol om een v u i l n i s -
/ak uit te sparen. .Maar de/.e bakjes
/ i j n n ie t bestemd v o o r l i e t hu i svu i l .
'/.\\ dienen om klem v u i l , als
pat . i t /akjes e.d. er in Ie gooien om de
s t ra ten /o schoon mogelijk te
houden. Voor de dienst I 'ubheke
Werken brengt het deponeren van
h u i s v u i l in de/.e bakjes ex t r a /o rg en
moeite. La.it ons al len meewerken
om de opcnbaic unlnisbakjes aan
hel doel te l . i t en he.inl u oorden en
werp er daaiom uw h u i s v u i l met m

Opening;
Feestseizoen

Naar w i j v e r n e m e n /al de feest-
v i e r i n g rondom „Zandvoor l 150

( \ch Im-iv Mcilf j i

l.iar badplaa ts" w o r d e n ueopei id op
/ond.i;' 30 apn! Ui t / . i l gesi lued i n
in de l l e r v o i n i d e Kei k a.m hel
K e r k p l e i n , a a n v a n g e n d om 8 u u r .
Hel Toonkunst Ora to r iumkoo i
„Zandvoorl" /.al daar mei orgel en
piano-begeleiding en een v i e r t a l
solisten, waaronder enke len , die
ook aan de u i t v o e r i n g van 11 ap r i l jl.
medoue rKten , onder l e i d i n g van
Lourens S lu i fb" rgeu het Kv rie en
C.lona van Joseph Hav dn u i t v o e r e n .
Voorts /.al ook Zandvoor t s Chnste-
h jk k inde rkoo r o p t r e d e n . Ken
hcrdcnkingsvvoord /al worden ge-
psroken door de v o o i / i l t e r van hel,
Comité . .Zandvoort l f > 0 jaar bad-
plaals", wethouder K.C van der
Miic P/n. H'1! be loof t een b i j /onder
s t i j l v o l l e gebeur lems t e w o r d e n . He t
geheel /al ongeveer a n d e r h a l l u u r in
beslag nemen. De leeslv l e n n g /a l
daarna worden v o o i l g e / i l op
maandag l tne i met ei n u i l g e b n i t l
fees tprogrannna rondom K o n i n g -
innedag. In ons n u m m e r van
volgende week hopen w i | op een en
ander nog mtg i bieid l e i u g Ie
komen

40 jaar toneel
In hel kader van bovengenoemde
lee.stvlering /.al d o M o n c e i v e r e n i g i n g
„Op hoop van /.egen" /oals reeds
eerder gemeld, op vr i |dag 21,
za te rdag 22. zondag 23. donderdag
27 en v r i j d a g 28 apr i l opvoer ingen
verzorgen van hel toneelspel „Me-
clai l l is v , i n een oude vrouw",
geschreven door James M. Barrie.
Daarna breng t -nen op v r i j d a g 2(5 en
/ a t e i d a u 27 mei u i t v o e r i n g e n van
hel bl lispel. „Di lach erom"
geschreven door Noel Covvard in het
verenigingsgebouw „De Krocht".
De u i tvoer ingen van hei ccrslge-
noemde toneelspel z u l l e n plaats
vinden in het Cultureel Centrum"
aan hel Gas thu i sp lc in . Het word t
een experiment waarvan „Op hoop
van /.egen" grote verwacht ingen
heeft. Aange/ien per voorstelling
ruim honderd personen slechts een
plaats kunnen krijgen, vraagt de
organisatie ervan veel voorbe-
reiding. Hel, wordt passen en meten
om iedereen een plaats te verzeker-
en. vandaar dal men ook vijf
voorstel l ing geeft . Maar er is nóg
iets. De hoofdrol van de oude vrouw
wordt v e r t o l k l door Jo Bisen-
bergcr-Krombout. die daarmee
levens het l'cit herdenkt, dat / i j
veertig |aar op de planken staat. Ken
uniek jubi leum in de amateur-
loncelwerelcl. We hadden een dezer
da;en een in te rv iew met de
Uihilaresse. die zich erg op dit fe i t
verheug! . „Op hoop van zegen"
werd opgericht m februar i 19.'!7.
Hel was w i l l e n oud-we thouder v ,m
der Moolen die er de stool toe gal'.
Oorspronkelijk was he| een ar-
beiderslonei ' lverenigmg die alleen
m e d e w e r k i n g af aan de l -mei-
v i e r i n g in theater Monopole. Jo
liisenberger. thans 63 jaar oud,
speelde toen de hoofdrol m
„Lcvcnsdraden" van A.M. de Jong,
da! was op l mei 1937. Het werd al
direct een groot succes en de
veren ig ing groeide daarna als kool.
In de loop van de jaren v e r v l a k t e
meer en meer de idee van
arbcidei 's loncelverenigmg, w a a r v a n
thans nauwvl i iks iets ol beter ge/egd
niets meer merkbaar is.
Jo Bisenberecr was een b e i j v e r a a r -
ster en propagandis te voor het
amateur toneel . Aan haar hee f t de
v e r e n i g i n g uit / .onderh|k veel Ie
danken Met h a i l en / iel w.is / i j het
toneelspelen toegewijd en volgde in
de loop der i.iren dlv'eise cuisussen
onder l e i d i n g van heroeps-toneel-
spelei'i en speelslei's '/.\\ o n t w i k -
kelde ,'ieh dan ook lol een
u i t / o u d e i l i | k goede k i . i e h t op d i t
gebied en s tak mei kop en schouders
boven de anderen u i l . \ ol e n t h o u -
siasme ver te l l /i| mi| van de fiine
laren die /.ij lol nu toe hi| het
a n i a t e u i toneel beleefde. \ \ i inncer ik
ha.ir vra . ig naar s t u k k e n , die haar
a l t i j d ,'i|n b i jgeb leven en vv . t . i rvoor
/H een 'jrolc v o o r i n Ide had. dan
noemt /i| u) i | onder meel ..De
k i n d e i e n van Kdou.ud". , ( )p hoop
van /egen". „ D u i f en dol ler" . „Het
Kind v.m de biuirv l o u u ". , . l k /ie i k
/ie v v . i l l i j n i e t /lel". ...\rsei n c u m en
(inde kan !" en nu:! v e l i ' . indeie
s t u k k e n . A l t n d Hok d e v c i e n i g i n 1 '

v o l l e , ' ,ilen en had men umot siicci-s
m hel knusse t h e . i t e r Monopoli-,
waa raan / i | t h a n s en dat is
begr i jpe l i jk nog a l t i j d niet een
gevoel v a n h e i m w e e t e r u g d e n k t ,
l l . i . i r l O j a r ig t o n c c l j u b i l c u m /al
th.nis mei „Medailles van een oude
v rmin" worden gevierd en hei
dacht O n g e t w i j f e l d /al daaraan heel
v e e l aa iulaehl w i n d e n beslced W i j
wensen .ld Mise rh i i L ' e r - K i o m h t n i l
nog v e l e j . i i en op de p l . m k i n en v ooi
de komende u i l ' . n i n n g i n h e i ' vee)
siu ces'

K . s i

\ ,Ul . l l l ' t f c ) U
(Op m.LmJ.i£ en ilinxJ.i^ gesloten)
lcicnicniJ.uKeucn ?N H Ux: m end .u

TflelonnO?!
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Vindt u natuurlijk bij

uw speciaalzaak.

Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

Zandvoort-Noord

Minimum leeftijd 17 jaar. Promotiekansen aanwezig
Bel voor een afspraak 02507-4361.

Wal induikt een ;mto een automobiel? lien royaal, door een team van hinnen-
huisarcliilecleii ontworpen interieur. Uil/orulcrlijl. comfort. l:.en discreet
(luisterende motor. Voorbeeldig uegyedray. Gelanceerde techniek en vorm-
gevinu. Na één proefrit u eet u precies wal we bedoelen. Ook leverbaar niet de
unieke 5-cilinder motor.

Audiioo
Het verschil tussen een auto en een automobiel. Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Tel. 02507 - 45 65

VOKVO PEBTEA,
Een nieuw seizoen,
ccn plezierige
Volvo Penta start.

Profiteer nu. u-a n t bij aanschaf van
een Volvo Penta buitenboordmotor
bent U tientallen lentcguldens
goedkoper uit.
Volvo Penta - dé buitenboordmotor
voor Uw zeil-, vakantie- en visplczi er.

De meest logische keus!

Modellen-collectie 1978

JAPONNEN
alléén maat 36. . . 89,-

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18-TEL. 78 78

FROMAGERIE
Kaas- en Wijnspecialisten

JONGE
GOUDSE KAAS
500 gram

ledere dag, ook zondag, geopend.

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507 - 61 41

Ivoor het schoonhouden van
onze verüchtingszaak

2 ochtenden per week
van 9.00 tot 12.00 uur.
f 10,- netto per uur.

Grote Krocht 5 - Zandvoort
Tel. 02507-29 74

Dick Klein ziet alles in Braziliaans Leer
zijn nieuwe
Zandvoort

Na goedkope textiel, konlektie
en radio's uit ontwikkelingslan-
den. dreigt Nederland te worden
overstroomd door goedkope
Braziliaanse leren meubelen.

De Apeldoornse meubel-
handelaar Oick Klein ziet er
zoveel in. dat hij alvast een
order heelt laten plaatsen van
enkele miljoenen guldens,
en bezig is een over heel Neder-
land verspreid dealernet op te
zetten.

De eerste stap hiertoe was de
opening van Meubelkeur7.it-
paradijs/Boutique Brasil aan de
Gevers Deynootweg 83 Ie
Scheveningen schuin tegenover
het Kurhaus. De volgende slap
is het nieuwe filiaal in
Zandvoort, Stationsplein 13-15.

Dick Klein zegt: „Erwordt
nogal eens geschimpt op de
kwaliteit van produkten uit
ontwikkelingslanden. Wal ik
echtervan de Brazilianen zie.
evenaart, zo niet over t re f t het
Europese produkt in kwali teit
en vormgeving. En dat alles
tegen een zeer lage pri|S."

Hij vertelt, dat er in zijn
..Meubelkeur Zitparadi|S'i een
5.000 vierkante meter grote
meubelzaak in Apeldoorn.Ieren
Braziliaanse bankstellen staan
vanaf t 1.995.-
..Nou", zegt hij. „dat is tegen-

.. o v e r t r e f t hel Europese noduM m
Kwal i te i t en vormqcvmp QtCK KLEIN

woordig toch iets ongeloollijKs.
zeker wanneer ie do lanae
transportwen van Brazihe naar
Nederland m aanmerking neemt.

Er s taat ook een zitkombriatie
van vi|f elementen, gemaakt van
lama leer met verzmKbare arm-
leuningen, enz. en dat moet rond
de / 6.000.- gaan kosten.

Dat is stukken goedkoper dan
bi;voorbeeld oen gelijkwaaidig
Zwi tsers bankstel."

Volgens hem kunnen de
Brazilianen hun produklen • ,;o
door de bank genomen - rond
duizend gulden goedkoper op
de markt brengen

Hoe dal kan'1 Volgens hom
helpt ric lage dollarkoers hier
een handje mee De s tat van de

heer Klein kwam overigens heel
toevallig met de Brazilianen in
kontakt.

Zijn zaak had zich de laatste
jaren op zitmeubelen
gespecialiseerd, omdat dit een
weinig arbeidsintensief artikel
is. hetgeen voor de pri jsstel l ing
in de lelie konkurrentiezeer
belangrijk is.

Konkurrentie
Zinnend op nieuwe mogeli jk-

heden - ook alweer gedwongen
door do konkur ren t ie -v roeg
men zich af ol er geen zaken
zouden zijn te doen met landen,
waar de grondstof len • leer en
hout • voor meubelen in
overvloed aanwezig zijn,
Een bezoek aan de Brazil iaanse
handelsattaché in Den Haag
leerde tenslotte, dat er in Sao
Paulo zo'n mogelijkheid was.

Daar opereert een zekere
Oscar Later, een immigrant van
Pools-Russische origine, die
80".'o van de Braziliaanse
meubelexport voor zijn rekening
neemt. Mocht men interesse
hebben dan zou een reisje naar
Londen misschien vruchten
kunnen opleveren, want de heer
Later was daar net een order
voor anderhalf miljoen pond
sterl ing aan het weghalen.

Zo gezegd, zo gedaan
Hol resultaat: De exclusieve
verkooprechten voor Nederland.

..Moet je je voorstellen wat een
zaak dat is", zegt de heer Klein,
..echt leren meubelen voor de
prijs van kunstleer."

Voor deze Braziliaanse, echt
lederen bankstellen kunnen
geïnteresseerden terecht bij:

Meubelkeur Zitparadijs
Boutique Brasil

Zandvoort
Stationsplein 13-15
Telefoon: 02507-6975

Apeldoorn
Europaweg 170
Teletoon: 055-233666
Verkoop en expedilie
Europaweg 172

Scheveningen
Gevers Deynootweg 83
Telefoon: 070-553086
(100 meter vanaf het Kurhaus)

OPENINGSTIJDEN
Koninginnedag. Dag van de Arbeid
1 mei 10.00- 17.00 u
Hemelvaartsdag-l mei 10.00 r<' 00 u
2oPinkslcrdaa 15moi 10.00-17.OOu
Dagelijks van 9.00 • 18.00 uur.
donderdagavond
Koopavond tot 21 00 u
Bovendien:
Scheveningen en Zandvoorl
Alle genoemde feestdagen
geopend (zie Apeldoorn) plus
lePinkslerdag 14 mei 1000 11 00 u
O a d c h j k s v a n O O O - 18 00 u
ledere zondag 10.00-17.00 u.

Ten Cate

Windglider
v.a...1445,-

Mistral

v.a. .1890,-

Ook onder-
delen

Welsuits
Sealmarine

*

Surfjacks
*

Shirts
»

Laarzen
*

Schoenen
*

Truien

Hoofddealer voor Haarlem
en omgeving

(uit voorraad leverbaar)

Roei-, vis- zeilboten, kano's, rubberboten,
zeilwagens, Yamaha b.b.-motoren, zeil-
klading, beslag, touw, olielampen, klokken,

kompassen, verwarming, enz., enz.

Watersport
Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

in enorm ieuke emmertjes ̂ {m
vooreen fleurig interieur ^Cw

SCHBLDERSHAL

Hofdijkstraat 24, telefoon 2206.

Zanriwoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

KeesomstraatGI, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

KEUKENARCHITECTUUR

Voorlichting, planning en offerte - vrijblijvend.
Alle voorkomende bouwkundige werken kunnen door ons eigen

bouwbedrijf worden verzorgd.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

Showroom Paradijsweg 11a, telefoon 02507-2361 of 4163,
geopend van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags.

VLEESWAREN VERS VLEES GROENTE-FRUIT ZUIVEL WEEKAANBIEDING

''AÜNG WORST 150 gram

ACHTERHAM 100 gram .

GEK. WORST 200 gram..

ONTBIJTSPEK 150 gram.

,75
9K
. J

VARKENSFILET 500 gram

HAASKARBONADE kilo .

RIBKARBONADE kilo.

LAMSBOUT 500 gram.

6,98
9.
9,
5

10 Marokkaanse
SINAASAPPELEN 2,
500 gr. verse SPERZIEBONEN . . c-,
Kilo Granny Smitli
fijne HANDAPPELEN
500 gram
HOLLANDSE TOMATEN. . . .

Liter VANILLE VLA

Liter MAGERE YOGHURT

1,39
O,

DIEPVRIES SPERZIEBONEN
500 gram 2,98 nu 1,98

1,!
U9

BROOD
Krat HEIWEKEN PILS
24 f lesjes 11,98 nu ..

BOERENBRUIN 800 gram.

4 GEVULDE KOEKEN. ,. .

1.
1.19

Liter PEPSI COLA.

Liter fles ROSÉ ..

10,62
0,99
2.3
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Wie zag ook UFO's
boven Zandvoort ?
De afdeling Haarlem van het Ne-
derlandse UFOlogisch Studie Sen-
trum (NUsc) houdt zich reeds ge-
durende een viertal jaren intensief
bezig met het op wetenschappelijk
verantwoorde wijze onderzoeken
van vreemde (lichtverschijnselen,
welke zich met name in het district
Kenncmcrland voordoen. Daartoe
wordt geregeld de hulp ingeroepen
van allerlei officiële instanties om
zo mogelijk tot een plausibele
verklaring van het desbetreffende
verschijnsel te komen, wat echter in
.90% van het totale aantal binnen-
gekomen meldingen blijkt te luk-
ken. Dat impliceert echter dat er
nog altijd een aanzienlijk percen-
tagc waarnemingen overblijft dat
na diepgaand onderzoek voorals-
nog onverklaarbaar blijft. Een
dergelijk geval vond begin dit jaar
plaats in de nabijheid van Zand-
voort.

In de vroege ochtend van woensdag
11 januari reed namelijk mevrouw
K. uit Andvoort met haar auto in
noordelijke richting op de boule-
vard tussen Zandvoort en Bloemen-
daal. Ter hoogte van bad Riche
werd plotseling haar aandacht ge-
trokken door drie stel gekleurde
lichten, welke vlak boven de zee
hingen. Elk stel afzonderlijk be-
stond uit en fel rood en groen
gekleurd licht, dat tijdens de gehele
waarneming niet van intensiteit ver-
anderde. Alle drie de lichtformaties
bevonden zich naar het scheen op
ongeveer 125 meter hoogte, terwijl
de onderlinge afstand circa honderd
meter bedroeg. De nogal vreemd
aandoende lichten waren ruim hon-
derd meter van de kust verwijderd
en stonden volkomen stil in de
lucht. Ondanks de korte afstand en
het feit, dat de getuige zeer lang-
zaam reed, kon zij geen nadere

tekcninc vnn do ccotio:; j.-u-ice scholiere L.K. uit Ear.dvoort

Duinpan uitdaging

ZANDVOORT - Met ingang van l mei a.s. is tol directeur van het
Sportfondsenbad „De Duinpan' aan de Vondellaan benoemd Jonkheer J.C.
Mollerus (33).
1> heer Mollerus, sinds enkele jaren inwoner van Zandvoort. heeft al oen
veelzijdige carrière achter de rug. eerst als s tuurman op du handelsvaarl. later in
diverse industrieën. Momenteel verzorgt do nieuwe /.wembaddirectcur de
promotion vooreen hotelgroep.
Als hobby beoefent Molleriis de onderwalersport. Hij is in die sector trainer van
pen Haarlemse vereniging en lid van de bondsraad van de Nederlandse
Onderwatersport Bond.
Qvcr /.ijn n ieuwe func t i e /egt h i j : „Hel is een uitdaging. Er is nog veel te doei: en
«lal hoop ik /.o goed mogelijk te doen".

details onderscheiden, terwijl zij e-
vcnmin enig geluid hoorde. Wel
dient daarbij vermeld te orden, at
het die bewuste ochtend • flink
stormde en het op het moment van
de waarneming nog tamelijk donker
was. Het verschijnsel is daarnaast
ook door anderen waargenomen,
waaronder een scholiere, die het
hele gebeuren vanuit een bus gade-
sloeg. Bij het passeren van de lich-
ten nam deze laatste getuige soorte-
menl T-vormige voorwerpen waar
(zie tekening).
Het NUSC heeft onlangs een ge-
degen onderzoek naar voornoemd
verschijnsel verricht, maar heeft-
evenwel tot op heden geen aannc-
melijke verklaring hiervoor weten te
vinden. Het onderzoek spitste zich
vooral toe op de mogelijkheid van
eventuele op dat moment daar ter
plaatse aanwezige helicopters, doch
uit overleg met zowel de verkeers-
leiding op Schiphol als de kust-
wacht in Scheveningen bleek, dat
dit onmogelijk het geval kon zijn.
Politieautoriteiten alsmede enkele
andere officiële instanties konden
evenmin enige opheldering in deze
zaak verschaffen. Het NUSC heefl
zich dan ook genoodzaakt gezien
om deze melding bij het alsmaar
groeiende aantal UFO-waarne-
mingen in haar archieven toe te voe-
gen.
Er zijn trouwens de laatste tijd
meerdere waarnemingen - met name
uit Zandvoort - bij het NUSC
gerapporteerd, doch deze verkeren
momenteel nog volop in het sta-
dium van onderzoek.
Het NUSC stelt zich op het stand-
punt, dat het UFO-fenomeen enkel
dooreen juiste aanpak ontdaan kan
worden van de mysterieuze waas,
waarmee het nog altijd wordt om-
geven. Het is dan ook van bijzonder
belang, dat een ieder die meent
getuige te zijn geweest van een der-
gelijk verschijnsel, dit voor nader
onderzoek kenbaar maakt. Men
kan zich hiertoe wenden tot het
NUSC postbus 240 in Hoofddorp.

UFO's, dat wil zeggen Unidenlified
Flying Objects (vliegende voor-
werpen die men niet 'thuis' kan
brengen) houden nog altijd de aan-
dacht gevangen van velen die deze
(lichtverschijnselen zo mogelijk wil-
len verklaren.
Van tijd tot tijd .komen .er nieuwe
meldingen binnen. In het begin van
dit jaar overkwam het een inwoon-
stcr van Zandvoort, die met haar
auto op weg was naar Bloemendaal,
dat haar aandacht plotseling ge-
trokken werd door een drietal
lichten boven zee. Fel stralende
lichten zonder enig geluid.
Tot nu toe is geen verklaring
gevonden voor dit verschijnsel.
De afdeling Haarlem van het
Nederlands UFOlogisch Studie
Centrum stuurde ons bijgaand ver-
slag over de. gang van zaken.
De studiegroep wil graag weten of
er nog meer mensen getuige zijn ge-
weest van dit verschijnsel dan wel
een aanvaardbare verklaring kun-
nen geven.

Weekenddiensten
Artsen:
Huisartenpraktijk Bouman, Mol Rid-
derbos.
Arls: G.J.J. Mol, telefoon 5091 en
5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts:

Kerkdiensten
Zondag 23 april

ZANDVOORT
Hervormde kerk. Kerkplein 10.30
uur: ds. K.E. Biezeveld (crèche
aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:
jeugdkapel onder leiding van de heer
C. Spaans.
Gereformeerde kerk. Julianaweg 15,
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur :
ds. J. Dijkstra van Bennebroek.
Nederlandse protestantenbond, Brug-
straat 15, 10.30uur: ds. S.L. Verheus,
doopsgez. pred. Ie Amsterdam.
Rooms Kalholieke Kork
Parochiekerk Si. Agalha. Grote
Krocht, zaterdag 22 npril 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 23 april 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur: eerste
communiefeest.
Nieuw Aposlolisclie kerk: tot nadere
aankond ig ing zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur:
diensten in gi-buuw Maduerastraul 1.
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 24 april
drie uur: samenkomst in hui/.e
,.1'niël". Zuirlerstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9. 15 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

BijJAMIN
deze week

leperse bonbons
250 gram van 4,80 voor ..

Kersebonbons
250 gram van 4,25 voor .

Kersebonbons
150 gram van 2,65 voor .

3.95
3,50
2,25

Utrechters gepakt Or an j er ally

Nieuwe naam voor bejaardenbond
ZANDVOORT - Sinds 12
november 1977 is de Algemene
Bond van Bejaarden, afdeling
Zandvoort een fusie aangegaan
met de bond voor Staatsperio-
nering. De naam van de nieuwe
bond is geworden „Algemene
Nederlandse Bond voor Ouder-
en". De tot dusver gehanteerde
aanduiding „bejaarden" is dus
vervangen door „ouderen", het-
geen een veel meer omvattend
begrip is. De leeftijd waarop men
lid kan worden is verlaagd tot 50
jaar. De toekomst zal moeten
uitwijzen of het inderdaad
mogelijk is om mensen, jonger
dan 60 a 65 jaar, als lid aan te
trekken. De naam van het
maandblad „Op Weg" zal voor-
lopig worden gewijzigd in
„Samen pp Weg", namelijk naar
vernieuwing, verbetering, aange-
past aan gewijzigde omstanclig-
heden en mogelijkheden voor de
ouderen.

Aanhouding
ZANDVOORT • Een Italiaan wiens
aanhouding was verzocht door het
bureau Interpol, wegens gewapende
overvallen gepleegd in Duitsland, is
door de Zandvoortse politie zaterdag-
avond aangehouden. Omdat de man
als gevaarlijk bekend staat, droegen de
agenten bij de aanhouding kogelvrije
vesten.

Raad
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 25
april 1978 zal om 20.00 uur in het
raadhuis van Zandvoort de maande-
lijkse gemeenteraadsvergadering wor-
den gehouden.

ZANDVOORT - Op woensdagavond
26 april staat er voor de leden van de
Nederlandse Christen Vrouwenbond
een interessante avond op het
programma. Mevrouw van Hees-Cino
uit Amstelveen zal dan een voordracht
houden over de Nederlandse kleder-
dracht. Bovendien zal zij tachtig
poppen meenemen ter illustratie van
de voordracht.

Telefoon 023-313233.

Wijkverpleging:
Zr. A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofjc 27, telefoon 2791.
Apotheek:
Zandvoortse apotheek, H.B,A. Mul-
der, telefoon 3185.
Verloskundige:
mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, Hat 2, Zandvoort, telefoon
02507-!-137, b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst:
telefoon 023-2-13340. Weekeinde van
vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00
uur.
Dierenarts: •
Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem,
telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
76-11.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2000
Algemeen Maatschappelijk
Zandvoort
Noorderstraat I, telefoon 3-159 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 lot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 lol 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijk en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens?.00uur.
Centrum voor Vrijwill ige Hulpver-
lening.
Gi'i'ft advies, hulp on informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur.) ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoorl.

Werk

Hoewel dcontspannigsactiviteiten van
de afdel ing Zandvoort een groot
aandeel vormen; wij denken onder
meer aan: zwommen, bridgen, klaver-
jassen op de soos (deze afde l ing kan
nog steeds nieuwe leden gebruiken) ,
liet bcjaardenkoor. weer goed op dreef
met de nieuwe dirigent, busreix.cn en
welfarcwerk voor het Rode Kruis,
waarschuwt de secretaris in zijn
jaarverslag ervoor dat men niet uit het
oog mag verliezen dat volgens de
statuten van de bond men /.icli ten
doel stelt de oude en ouder wordende
mens een volwaardig lid van de
samenleving te laten blijven.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - Het programma van
„Vrouwen van Nu" vrmeldt de
volgende activiteiten voor de komen-
de weck.
21 april mevr. Ten Hagen-Verduyn
geeft lezing met dia's over China.
Degenen die op de vorige avond
aanwezig waren wetn dat zij ons heel
veel kan en gaat vertellen over deze
reis. Aanvang M.00 uur in het
Cultureel Centrum, Gasthuisplcin 9b.
Zandvoort.
23 april Koffie-Cabaret. Steini van der
Eng en Han Wellerdieck zingen en
spelen samen hun programma „Twe-
persoons". Zij begeleiden hun veelal
zelfgemaakte teksten op piano en
gitaar. Aanvang 11.30 uur. Koffie v.a.
11.00 uur entree f 4,50.
24 april Vertrek voor de reis naar
Parijs. De bus zal bij het e indpunt van
de N.Z.H, staan t/o het Gemeen-
schapshuis. We vertrekken om 7.30
uur. Adres in Parijs is: Hotel Univers
Nord, 12 Uro Chaudron. Paris X tel.
0933-1-6075375. Thuiskomst 28 april
ongeveer 21.00 uur. Neemt u s.v.p.
niet meer dan één middelmatige
koffer mee!

Vernielingen
ZANDVOORT - Er is een melding
binnengekomen van vernioh'ngen op
het kampeerterrein „De Branding".
Wasbakken, consoles en toilet ten
werden vernield.

Val van balkon
ZANDVOORT - Op onverklaarbare
wijze is een 15-jarig meisje zondag-
avond van een balkon aan de
Klemingstraat gevallen. Ze werd
overgebracht naar een Haarlems
ziekenhius, en bleek eenhersenschud-
ding, een verschoven nekwervel en een
kwetsuur aan haar nieren te hebben
opgelopen. Het meiske was op een
balustrade gaan zitten van een balkon
op de derde etage en verloor plotse l ing
haar evenwicht met het noodlot t ig

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - Ue t i jden van
hoogwater zijn voor de volgende
week: donderdag 20 april 2.32 *
14.49 uur ; vrijdag 21 april 3.10 *
15.27 uur ; zaterdag 22 april 3.-I5 *
16.05 uur; zondag 23 april 4.22 *
16.42 uu r ; maandag 24 april 5.01 *
17.21 uur ; dinsdag 26 april 5.38 *
18.01 uur; woensdag 26 april 6.17 *
18.42 uur: donderdag 27 april 7.02 *
19.30 uur.

GEBOREN: (buiten de gemeente)
Licndo Jan, /.v. ,1. Hos LMI S.C.
Marteveld.

ONDERTROUWD:
A. van Duijn en I. Blok; A.C. Li'degang
en A.W. llofliezer;R.ll. Hanskampen
A.M.E. Copplestone.

GEHUWD:
A.G. Cops en B.J.K. Vogt; J. Roest en
C.H. van der Klok; A.D.A. van der
Meer en W.J. lleierman.

OVERLKDEN:
Bcnno Jacobs, 71 jr. (Boulevard
Paulus Loot 55); Cornclia Th. W.

Haanappel, 88 jr, (Hel huis in de
duinen).
Overleden buiten de gemeente:
Sophia M. Kramer, 81 jr, geh.gew.ni.
W.J.M. Snieder: Mathilda de Vries, 77
jr, (Het huis in do duinen): LU kus
Remmolts, 71 jr. (Het huis in de
duinen); Ada Wijsman. 74 jr,
gch.gew.m. H.G.Ccrko.

/ANDVOORT - Maandagavond wcrd-
en, met ass i s ten t ie van de Haarlemse
politie in Zandvoort twee Ut rech te -
naren aangehouden . De knapen
werden door de pol i t i e van Ut rech t
ge/.ocht in verband niet d i e f s t a l ,
he l ing , geweldpleging en andere
delicten. Omdat, ze als „vluchlgcvaar-
li jk" in po l i t i ekr ingen bekend staan
werd de assistentie verleend.

Geen kraak
ZANDVOORT • Omwonenden waar-
schuwden de p o l i t i e , toen / i j in hel.
oude hu i s van Piet Hio r inga aan dr
lirodcrodestraat een aanlal onbekend-
en zagen rondwandelen . Dr m e l d i n g
was: „Muis I- ' l icringa gekraakt".
De gearriveerde p o l i t i e cons ta teerde
echter dat hel slechts be langs te l l enden
waren, die he t / i j hel hu i s wilde kopen
of huren.

ZAND VOORT - [)e au tospor tvero-
n i g i n g ' Sandevoerde I r Zandvoorl .
organiseert, ook d i t . jaar weer haar
t r a d i t i o n e l e Oranjera l ly w e l k e gehou-
den /.al worden op / .alerdag 29 april
a.s.
Het is een rou tebeschr i jv ing in de
Gom. /andvoorl over 25 km.
Inschr i j f ta fe l geopend vanaf 19.00
uur ; Start, eerste deelnemer 20.01 uur ;
inschr i j fge ld voor leden A.S.V. Sande-
voerde i' 9,--: voor n ic t - lodcn f 10.--. Er
kan ingeschreven worden in de Klasse
A-B-C.
Tevens is er een speciale K-klasse voor
niet ervaren r i jders . Start, en finish-
plaats : ( ' lemeenschapshuis. Louis Da-
vidsstraal te / .andvoort.
I n d i e n moge l i jk /.al de p r i j s u i t r e i k i n g
worden verr ich t door de Burgemeester
van /andvoort samen met on/c
v o o r z i t t e r de heer ,\'. Paap. I n l i c h t i n g -
en; Spor tsecr i ' t a r iaa t . v . Os tades l raa t
19, /andvoort . t e l . 02507-6 101! of

Visrestaurant Schut geopend

'/.ANDVOORT • De Kerkstraat in Zundvoorl is weer cru gezellig restaurant
rijker. Dit maal hel Visrestaurant Schut. Op de drukbezochte receptie, (erkon
op een gegeven moment niemand meer in of uit) wan hel echtpaar I.o en Lenie
Ilalledux, hel stralend middelpunt.
De verbouwing van de zaak was bijzonder snel gegaan. Binnen drie weken had de
vroegere viswinkel een ware metamorfose ondergaan. Ilijzondcr sfeer-en
smaakvol is hel bij de fa mi He Bal led ux gcivordcn.
Al met de l'uaxlagcn ontving men de eerste gasten, doch de receptie werd enkele
dagen later gegeven.
De viswinkel van de familie Schut bestond vorig jaar zes/ig jaar; maar speciaal
mevrouw Bul/cdux zag niet nóg eens zcislig jaar beslaansreetl voorde winkel.
„ Vijfcn-e.cn-ha.luc gulden voor een onsje, garna/en, dul zijn prijzen waardoor je
met plezier in een winkel verliest. Vroeger hadden wij een bescheiden restaurant
achter de winkel, maar dit is toch veel beter" zeg t ze t fiii/s. Terecht overigens.
Voorde visliefhebber nog een pluspunt, het restaurant blijft ook gedurende de
wintermaanden open.

Vrijetijdskledin» "Yoimg Fashion"
- Sinds kort hebben l'im en Rilta Crouwel hun zaal; op de.

lii'ote Krocht gcupeiid. Ken groot assortiment van vrijctijdskleding,
waaronder hel bel;en<le merl: I.evi, de grootste plaats inneemt. De.
spijkerbroeken :ijn er in a/Ie modellen, zoals „free-time", „bcH-boltoms'\
.Jong Icgs" c/c.
Ook brengl het huis ooi; de bekende I-'lowcr -Icans, een merk dat vroeger
oo/; i'n Modeliuis l/enn\ ^ocd werd verkocht. Hovend icn ziin er dan de
„tops" van de bekemlstc merken, veel l-'ranse namen, onder andere „Isèr"
f / ie /ie/ juiste modebeeld garanderen, i'ruaie bloiissons met wijde
v/indcrinoiiii'en. blazers, bmidplooi broeken voor dames, de imtiase mode
me! speciaal voor de kleintjes geborduurde kleding is hurl veroverend.
„Yoiing /•'asliinu" inderdaad, ivanl vanaf de klcutcrmuut i«i tot e» met de
damcsmuul •/~, en hcrcnmalcn t/m .>>'/.>/. garanderen vriietijdskleding voor
het hele aczin.

Handwerkspeciaalzaak 't Luifeltje
/.•\\I)\'OOItï' - Hii tic eele nicuiii' zaken die in /andvoort ironlcn
geopend, nu eens een zaak in een geheel ander genre .It'ncircl ile iiuam
"liandwcrkspcciuulzauk" herinneringen oproept aun een echt ouderit'ctsc
~ad /.' met ceel /(«///r.1-, en bn ri>otl;etir tti'cc atnlf dan'iCs mei een
Iwiiku'crkjc, is de handiverkirinkel van l'aula de lïi>cr speciaal voor de
krealieve vrotnr/man ca n de.:e tijd. Veel ivandkleilen, sm\rini- en ander
linoopirci k, borduiirpulronen en natuurlijk de te vi-riitichlen brei mode.
Opmerkelijk vindt l\nil<i hel ilal :e zoveel longercn in haar ;aak krijgt die
eeilijk bekennen geen steek Ie kunnen breien. Desondanks Inkt hel de
meeslen om ren modern eest. een gonlim jasje, o/ ii'al dun ooi: met huur
hulp Ie. vervuilt digcn.
t'hinnen zijn er om in hel imiaai de zaak uil Ie braden met die artikelen
die nodig zim voor hcihlentnbeid. /.elf een goed tccc/stcr en spntsler, teil
l\iu/a ook ilcze iiitikelen gaan brengen Ie zumen mei kiaulljes, ringen,
louic, macnnih', zotltil veel /.undvourlers. en misschien eer daar buiten, zich
deze U'in/cr op ttczc vol in van vrijetijdsbesteding kunnen toeleggen.
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Opzaterdag 29 april hopen onze ouders

K. Flatje
' en

B. Platje-Stokvis
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-17.00
uur in de Calvijnzaal van de Gereformeerde
Kerk, Emmaweg 22, Zandvoort.

DANKBETUIGING

Hiermede betuigt

H. J. Schutte

zijn dank voor de blijken
van belangstelling bij zijn
ziek zijn, aan cliënten,
vrienden en kennissen en
allen die hij mocht zijn
vergeten.

Zaterdag 22 april word ik
65 jaar.

Ik veroorloof mij die dag gesloten te zijn.

Maandag 24 april zeggen wij dan weer:

'k maak brillen tot behulp gevonden
van die niet scherp meer kijken konden

maar waar men door de vingers ziet
gebruikt men onze brillen niet!

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAN
Erkens fondsleverancier- Meester-opticien

OOGMETING
Haltestraat5 -Telefoon 2174.

Helenq Rubinstein
speciale aktie•• • >• .«"=-

Een schoonheidsspecialiste van
Helena Rubinstein is van
25-29 april bij ons aanwezig om uw
speciale vragen over huid-
verzorging te beantwoorden.

U krijgt een nagellak en lippen-
stift naar keuze kado bij f 25,-
verzorgingsprodukten.
Zolang de voorraad strekt.

Helena Rubinstein /Schoonheid als wetenschap

PARFUMERIE BYOUTERIE

Het trefpunt der wereldmerken.

. Kerkstraat 23 - Zandvoort - Telefoon 02507-2107

ZANDVOQRTS NIEUWSBLAD
KantoorrGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur
Vrijdag 9-12 uur
TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW REKLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor evenals
eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In eer; nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

Gezinshulp
Voor dinsdag, woens-

dag en donderdag-
middag.

Zelfstandig werkend
plm. 10 uur per week.

Tel. 02507-4264.

GEVRAAGD:
2 HUISHOUDELIJKE

HULPEN
die samen één ochtend
per week een moderne

Wcamorflat willen
schoonmaken.

.- per «ip.p.
Mevr. Henrion,
Zandvoort-C.,

te! voor afspraak 2747.

Mini Club
Kinder zwembroekjes
diverse kleurtjes 9,95
Kerkstraat 19, parterre,

Zandvoort,
telefoon 02507-2949

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

VOOR UW PRIVÉ-.
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5,Têl. 3796.

RECLAME!!!
DIK MATRAS 16 cm

80x190-139,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751,

Zandvoort.

BV PLAY-IN
vraagt op korte termijn

voor dit seizoen een

kassier
voor haar amusements-
automatenhal Casino
Royaal te Zandvoort.
De werkzaamheden

bestaan uit:
bestaan uit:

- wisselen van geld
- toezicht houden in de

hal.
BELANGSTELLING?

Bel dan 3580 of kom even
langs Kerkstraat 11 en

vraag naar J. Boshuisen.

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

TOYOTA
NAAIMACHINE
Het Japanse wereld-

wonder.
Elektrisch,
compleet vanaf

Er is geen mens zonder gebreken.
De beste is hij. die er de minste heeft.

Horatius /65-Bv. Chr. l

Dat geldt voor de mensen, maar niet
voor de horloges, klokken en wekkers
van

HORLOGERIE C. WAANING
HETKLOKKENHUISMETPIT

Sophiaweg4-Tel. 2307

want die hebben geen gebreken. Het
zijn immers precisie-uurwerken die u
nooit in de steek laten.
' Komt u cons kijken in zijn showroom.

't Is oen belevenis! Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

TIMMER's
MODERNSTE

SHELL ZELFTANKSTATIONS
van Zandvoort en omgeving:

„DUINZICHT" - Dr. C. A. Gerkestr. 80;
„BOULEVARD BARNAART" - Tel. 32 87.

Ook uw adres voor:

OBeverversen - Banden - Accu's -
Reparatie en Schade

Lid BOVAG

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien.
Grote Krocht 20a, telefoon 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen en j
EIGEN OOGMETING. /

OPEL KADETT BERLINA
't Is de fraaie Berlina om 't even welke
eisen u stelt.'n Temperamentvolle
motor? Zit er in!'

DIK IN DE EXTRA'S,
'n Veilige konstruktie? Voldoet
ruimschoots aan de normen.
Halogeen koplampen? Gemon-
teerd! 't Uurwerk? Niet minder dan

'n kwarlsklok! 'n Mooie stoel -
bekleding? Luxueus velours!

Echt, de Berlina staat garant
may.imaal rijplezier.

Al vanaf km-stand 00001.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

.HONG - KONG
Speciale prijs voor afhalen!

Haltestraat 69 (hoek Zeestraat),
Zandvoort

telefoon 02507-7897.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Zojuist ontvangen:

EEN GEHEEL NIEUWE
VOORJAARSKOLLEKTIE

Zeer ruime sortering

NCOR
Grote Krocht 3-5-7 - Zandvoort

Tel. 02507-29 74

Wij vragen voor zo spoedig mogelijk
een

LEUKE
WINKELJUFFROUW

ook PART-TIME DAMES komen in
aanmerking.

Vrije bedrijfskleding

Keurslagerij Koning

Schoolstraat 3 - Tel. 29 39, na 18.00 uur 37 90

Voor MODE van NU

en MORGEN

naar

I

OPEL, GEMAAKT OM LANclPLEÜER VAN TE HEBBEN.

VAN LENT OPEL - ZANDVOORT
Verkoop en service:

Kam. Onnesstraat 15-ZANDVOORT-NOORD - Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering G.M.A.C.

Geopend: van 8.00-17.30 uur - Zaterdag 10.00-16.00 uur.

JONGE SCHILDER
gevraagd voor burgerwerk

Keur en Zoon
verf - glas - behang - schilderwerken

Winkelverkoop: Paradijsweg 2,
Zandvoort, telefoon 02507-5602,

na 18.00 uur 6089.

Groenten-
en bloemzaad.
Groentenplanten.
Zaadberjodigdheden.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

HOUNG PPSHION'

GROTE KROCHT 20

ZANDVOORT

Met warmte en Bluys
plezier in je huis.

Volop bloemen en planten
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
Haltestraat 65,
Zandvoort,
telefoon 02507-2060

P.S. voor uw tuin
alle soorten voeding!

ACRYL SOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

U houdt toch ook
van bloemen ?

Doe uw keus bij:

ierica GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

J. W. VAN PUTTEN ATELIER VALKBE LASTINGCONSU LENT
ACCOUNTANT

BrederodestraatGI -Zandvoort
Tel. 26 56

Administraties
Inviden van aangiftebiljetten
Financieringen en Assurantiën

VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas
glasmedaillons-,
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

VAN
LENT's

OCCASIONS

Opel Kadett Special, flamingo red
Opel Kadett Special, pastei beige
Vauxhall Chevette L, cardinal red

Opel Commodore Coupé, met. gold
Opel Manta 19S/16S,
Okergeel/sign. blauw

Simca 1000, zeer speciale uitvoering
met. rood

Simca Rallyel, wit

Opel Kadett Special, met. blauw
Datsun 120Y L, geel

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-5346
Inruil mogelijk • Financiering G M AC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

H. W. COSTER b
Makelaar o.g.

| Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531.

Voor aan- ol verkoop van uw FLAT of
WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
2 kamer-flat op 1e etage

Ind. entroe, toilet, woonkamer, sip.kamer,
douche, keuken.

v. Galonstraat 128.

Vraagpüjsf 165.000,-k.k.

ZANDVOORT
4 kamer-hoekflat op 1e etage

Ind. entree, woonkamer, eetkamer (event.
sip.kamer), 2 s!p.kamers, badkamer met bad,

keuken, toilet, groot terras en ruim balkon.

Do Ruyterstraat 56.

Vraagprijs f 249.000,- k.k.

ZANDVOORT
3 kamer-flat op 1e etage met ruim

balkon
Ind. entree, keuken, toilet, badkamer met ligbad,

woonkamer, sip.kamer (event. eetkamer) met
schuifwand, sip.kamer.

v. Galenstraat 156.

Vraagprijs f 228.000,- k.k. '

ZANDVOORT
2 kamer-hoekflat op 6e etage

Ind. entree, woonkamer met open keuken,
sip.kamer, douche.

Tj. Hiddesstraat103.

Vraagprijs f 169.500,-k.k.

ZANDVOORT
Nieuwbouw 2 kamer-woningen op

begane grond of 1e etage
Ind. woonkamer, keuken, toilet, douche. Berging

in souterrain. Elke woning is voorzien van eo •»
aparte cv-instnllatie.

Diaconiehuisstraat 38.

Koopsom/ 187.000, v.o.n.
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Vanavond zes wedstrijden

sfeer en hoge scores
O

in Zaalvoetbaltoernooi

Leo Huis in 't Veld volgt de actie van Ab Koning op de voet.

;ZANDVOORT - Ook het grootste sportevenement dat Zandvoort kent, het
/jaarlijks Zaalvoetbaltoernooi, wordt deze keer georganiseerd in het kader van hel
jubileum „150 jaar Badplaats". Niet minder dan 56 teams zijn de vorige weck
begonnen aan de gigantische serie van meer dan 200 wedstrijden, die op 31 mei
lipn bekroning zullen vinden in de finales. Dit jaar is voor de eerste keer een

.^jheiding aangebracht tussen teams, bestaande uit K.N.V.B.-spelers en pure
•Hcreatie-teams. In beide categorieën hebben inmiddels de eerste duels

plaatsgevonden, tot nu toe alleen in de recreatie- en de bondsveteranen-poulc.

Op de eerste twee speelavonden was
de bekende sfeer direct weer aanwezig
en de talrijke toeschouwers kregen
hoge scores voorgeschoteld. In de
twaalf gespeelde wedstrijden werden
in totaal meer dan honderd treffers
geplaatst.

.-De acht recreatie-teams kwamen al
•jijveemaal binnen de lijnen. In deze

•HKmr „Sporting Club Zandvoort"
.lj£ur»ani.scerde poule kwamen de

•JXrmalics van Musketiers, Snoopy en
N'ilsspaarhank tweemaal tot winst.
Deuitsl ; ! t ; i -n luidden:
Handhal-Muskotiers 1-4
Snoopy-Poli t ie 9-4
Gnoum-Bocdha Club 2-6
Nulssp.-Gemeenle 6-1
Snoopy-Handbal 2-1
Gnoom-Gemeente 3-5
Polilic-Nutssp. 4-5
Muskeliers-BoefhaClub 3-1
In de groep Veteranen: die opereert
onder de vlag van Zanclvoortmeeuwen
traden de acht teams lot nu toe
eenmaal op. De oudgedienden • boven
35 jaar, deponeerden vaak nog een

verbluffende portie techniek op de
vloer van de sporthal en het publiek
kon met volle teugen genieten, zowel
van fraaie combinaties als van gave

doelpunten. Hollandia moest, on-
danks fel verzet en ondanks het
meespelen van een sportief raadslid,
hel onderspit delven legen een
verrassend Duysterghast dat met een
7-3 overwinning debuteerde. Het
tweede plaatselijk duel voltrok zich
tussen 65-plus en Zandvoortmeeuwen
10. Na spannende strijd bleven de
Meeuwen uiteindelijk aan de positieve
kan t van de score: 5-4. Twee technisch
hoogwaardige ploegen bleken uit
Haarlem te komen. Hendriks bleef

Jubileumraces vielen tegen
ZANDVOORT - Hel jubilcumpro-
gramma, dat ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Nederlandse
Autorensport Vereniging op het
30-jarige Circuit werd geoffreerd,
moet debijna zevenduizend toeschou-
wers enigszins hebben teleurgesteld.
Dat aantal kijkers was overigens op
zichzelf al een tegenvaller, want de
entreeprijzen waren voor deze feeste-
lijke gelegenheid nog wel terugge-
schroefd naar het niveau van 1948.
Van spanning was in de meeste series
weinig sprake, met de Golfs GTI als
gunstige uitzondering. Een boeiend
schouwspel werd gevormd door de
historische renwagens uit de jaren
veertig.

De voornaamste uitslagen luiden:
Toerwagens groep 2/5 (15 rondeh,
63.5 km), boven 2000 cc: 1.
Bourgoignieb (Bel), Porsche 935, in
23.30.2 (g.s. l 61.8 km per uur); 2.
Suykerbuyk met Porsche 935.
1600/2000 cc: 1. Rcdekcr met Alpine

Renault, tot 1300 cc: i. Ernst
Antonidesmet Datsun. V\V Golf GTI:
1. Van Zuylen de twaalf ronden (50.7
km) in 24.12.0, 2. Visser, 3. Krab.
Formule Ford 2000 (I2ronden-50-7
km): 1. De Giaxa de Salvi (Ned)
Crosslé 33 19.35.4, 2. Van de Heuvel
(Ned) Crosslé, 3. Kluit (Ned), 4. Deen
(Ncd).
Renault 5 Alpine (12 ronden - 50.7
km): 1. Deen (Ned) 24.24,4; 2. De
Vries (Ned), 3. Stam (Ned), 4.
Slotemaker (Ncd).
Formule Ford 1600 (12ronden-50.7
km): 1. Boutsen (Bel), Crosslé in
20.50.2, 2. Taels (Bel), Crosslé, 3.
Rogervan Peteghem (Bel),Crosslé.
Produktie toerwagens 0-1300 cc (12
ronden - 50,7 km): 1. Klcsser, Simca
Rally 3 in 23.41.2, 2. Kluvers, Simca
Rally 3.
Klasse 1300-1600 cc: 1. Doosemans,
Golf VW in 23.42.9, 2. Prins, Audi.
Formule Vee 1300 cc: 1. De Groot,
Veemax in 20.39.6, 2. Schippers,
Kaimann, 3. Berger, Kaimann.

Jeugd-volleybaltoernooi

Zandvoorl '75 6-Jong Hercules 8 2-0
zaalvoelbalkompetitie:
Zandvoort '75 1-FC Zandvoort Noord

X- 4-1
5.3
4-4

.r$CWl-Zandvoort'751
's&ndvoort '75 I-Hoofddorp l

•
VOETBAL
Zaterdag 15 april:
C-jun.:D.C.O.l-Zandvoortm.l 1-1
Zandvoortm.2-Geel Wit 2 0-0
-)kPup.:D.S.K.3-Zandv.m.6 3-0
B-Pup.:D.C.0.4-Zandv.m.3 3-2
C-Pup.:R.C.H.2-Zandv.m.l 0-10
Zandvoortm,2-Corja l 4-0
Ripperda 2-Zandvoortm.3 3-0
Zondag 16 april:
Zandvoortm.Slormvogels 0-2
Zandvoortm. 2-T.Y.B.B.2 1-0
Zandvoortm.3-O.G.3 4-0
R.C.11.4-Zandvoortm.5 3-2
D.E.M. 10-Zandvoortm.9 4-0
.'A' Junioren (vriendschappelijk):
Jithalkwijk-Zandvoorlm. 2-3

•

9-2
10-25

6-8
10-12

4-5
9-3

24-9
7-5
4-1
4-9

8-3
3-5
5-3
5-3
3-5
5-3
5-3

ZANDVOORT - Ter afsluiting van het
seizoen organiseert Sporling/OSS op
maandag 24 april uen volleybaltoer-
nooi. waaraan mim'volleyballers en
aspiranten hun bijdrage zullen leveren.
Plaats van handeling is sportschool van
Wim Büchel aan de A.J. van der
Moolenstraat. waar deze pri l le bc-
oefenaren van de volleybalsport ook
hun wekelijkse training volgen.
De bedoeling van dit toernooi is om
meer jongeren te interesseren voor
deze zaalsport, door leeftijdgenoten,
die nu één a twee jaar de training
volgden, aan het werk te zien. De
categorie minivolleyballevs wordt ge-
vormd door jongeren van 9 lot 12 jaar
en zal het toernooischema afwerken
van 16.30 tol 18.00 uur. Van 18.00
tot 19.30 uur zullen de aspiraten (12
tot en met 14 jaar) hun toernooi

spelen. Naast het verzorgen van de
training en het organiseren van
dergelijke toernooien, schri j f t Spor-
ling/OSS ook jaarlijks in voorde door
het district georganiseerde mini-
competitie. Bij voldoende deelname
zal volgend seizoen ook worden
ingeschreven voor de aspiranten
competitie. Belangstellenden worden
dan ook opgeroepen om kennis te
maken met leiders, trainers, accom-
modatie en resultaten bij een groep
jongeren die nu aan hel toernooi zal
deelnemen. Verdere in l i ch t ingen
worden gaarne verstrekt door: Ria
Akkerman, tel. 5556, minivol leybal ,
Riet Vossen, tel. 7719, minivolleybal.
Gerard Sehilpznd. tel. 5609, aspi-
ranlen, Frits Roskam; lel. 4763.
junioren en senioren.

met 5-1 de baas over Hotel Keuren de
Aurora Dingkys zegevierden met 8-1
over de Oldtimers. Tot 30 april bevat
lic t uitgebreide program maal 'een nog
wedstrijden voor di-recreanten en de
veteranen. Daarna komU.ok het zware
geschil t,de leen 2edivisie,binnende
lijnen.
Het programma voor vanavond en
voor woensdag 26 april ziel er als volyt
uit:
Donderdag 20april :
18.45 u.: BoedhaClub-Snoopy
19.30 u.: Politie-Handbal
20.15 u.: Gemoentc-Musketiers
21.00 u.: Nulsspaarbank-Gnoom
21.45u.: Hendriks-Hollandia
22.30 u.: Duyslcrghast-Zandvoortm.
10
Woensdag 26 april:
18.4 5 u.: Gnoom-Poli tic
19.30 u.: BocdhaClub-Handbal
20.15 u.: Gemeenle-Snoopy
21.00 u.: Muskelicrs-Nutsspaarbank
21.45 u.: Hotel Keur-Aurora Dinkys
22.30 u.: Oldtimers-es-plus.

Het kampioensteam van Lions, nu op
weg naar promotie. Links voorzitter
Jan Termos, links trainer René
Vries.

Lions sterk in promotie-
ZANDVOORT • Een goed gemotiveerd en geconcentreerd Lions lieefl
afgelopen zaterdagavond in de Pe l ikaanhal tegen Hoppers uit Hoorn het publ iek
geen moment in onzekerheid gelaten \vie de sterkste /.on zijn in dit
promotieduel. Met de regelmaat, van een klok liepen de leeuwen van coach René
de Vries uit op hun tegenstanders, die beslist een klasse minder waren dan Lions.

Scheidsrechter:
'Eer om hier
te fluiten'

ZANDVOORT - Leo Huis in 't
Veld hanteert al drie jaar de
scheidsrechters;1uit' in het

grootste zaalvoetbaltoernQoi van
Nederland en hij komt nog steeds
graag naar Zandvoort. „Sterker
nog", /-egt Leo „We vinden het
een eer om hier te fluiten". Op het
„waarom" heeft de top-arbiter -
hij leidt hoofdklasse en loopt
stage betaald voetbal- een duide-
li jk antwoord voorhanden. „Er
wordt hier, wat je zou kunnen
noemen, menselijk gespeeld. Dit
is echte recreatie, hier worden
vriendschapsbanden gekweekt. Er
is minder rivaliteit dan elders. Dat
zal straks als de Ie en 2e divisie in
het veld komen, wel even anders
worden, maar hier komt nooit het
mes op tafel". Huis in 't Veld is
niet zo geestdriftig over de nieuwe
reglementering, van de bond.
'.iSporlin'g'aïiC'he'eft'KeT'io'êTfiooT'
altijd uitstekend georganiseerd,
maar ook de opzet van nu /al best
een succes worden. Vooral de nu
ingevoerde veteranen-poule is een
winstpunt - en een voorbeeld voor
de bond". Leo Huis in 't Veld en
collega Parera hebben ' zojuist
weer een serie van zes wedstrijden
tol ieders tevredenheid en zonder
wan klank afgesloten. Ze hebben
er nog zo'n tweehonderd voor de
boeg. „Heb maar geen medelijden
met ons", lacht Leo. „We doen
het graag en we zouden het
toernooi in Zandvoort voor geen
goud wil len missen".

!-ZÏondag 16 april:
•V.s. Ookmeer 1-Zvm.l
h.s. A.V.A.l-Zvm.l
d.j. Concordia 1-Zvm.l
h.j. Blinkert 1-Zvm.l
m.a. Zvm.l-A.D.O.l
m.a. Zvm.2-T.Y.B.B.2
j.a. Zvm.l-Umond l
m.p. Desiree/Odin 1-Zvm. l
m.p. Desiree/Odin 4-Zvm 2
j.p.Zvm.l-K.l.C.l

TENNIS
Zondag 1 6 april 1978:
D.D.V.l-Zandvoortl

;.%indvoorl11-Slort
>*}3undvoorl Ill-Fcslina II

e GS V-Zaiulvoort I V
V-Festina 111

Lfoo l V-Zamlvoort VI
Zandvoort Vll-I takUum IX

Jubilea
bij O.S.S.

ZANDVOORT • Tijdens de onl ings
gehouden jaarlijkse algemene ver-
gadering van gymnastiek1-'eren-ging
O'S'3', kon voor/.ilte' Brink i'.rie
jubilaressen huld'gon. Mevr. E. van
Lurjk was 40 jaar lid van O.S.S. en
werd tot lid van verdienste benoemd.
Ze ontving het bijbehorende insigne,
bloemen .'-n een cadeau. Mevr. Jannen
en mi'j. Mijer werden begift igd mol het
insigne voor het 12 1/2 jarig l i d > \ a a t -
schap. Het Vonvnd ;aar zal grot-n-
Mee's in het teken sta?n van de
voorbereiding van het 75-jarig va'i de
vereniging in 1979. Kon voorlopig
jubileumprogramma wer-1 inmiddejs
samengesteld. In het bcslu'ir werd
mevr. Y. Krur Phil ippu aangetrokken
voor de afdeliir: Noord, terwijl mevr
K. van Luijk-Veldkanp weid her-
ko/.en.

De Vries begon met het v i j f t a l Dick
Visser-Lex Kroder-Frans Stiphout-
Marco Termes-Pim Schün. maar ging
na het gedecideerde begin 26-9 (10
min) naar hartelusl wisselen. Eerst in
de zeventiende minuut haperde de
score bij Lions wal. De ruststand was
48-25. Na de wisseling eenzelfde beeld
van een goed stuwend en op balbezit
spelend Lions en veel verlies lijdend
Hoppers, waar alleen André Bijl en
Blom voor enig tegenwicht konden
zorgen. Eindstand 105-52. De volgen-
de tegenstander "Landslake Lions"
uil Landsmeer zal a.s. zaterdag om
20.15 uur in de Apollohal in
Amsterdam een moeilijker Ie nemen
hobbel blijken Ie zijn.
Zoals verwacht kon worden hebben de
dames hel legen Zeemacht uit den
Helder het') wat zwaarder gehad.
Zeemacht heeft een jonge ploeg,
aangevuld met junioren, spelend i n d e
regionale competitie, waarvan de
nummers 8 en 10 Buhl en Dijkum
voldoende talent hebben om hoger te
reiken. Lions moet het nog teveel
hebben van de geroutineerdheid van
Gerda Weidcma en Wil Beerepoot.de

snelheid van Kika de Leo n en de
rebound van Joke Draijer. waarbij
zaterdag helaas Wil Beerepool verstek
moest laten gaan. Dat was jammer,
wanl Zeemacht bleek in deze vorm te
pakken en tegen de goede verdediging
van de Lions dames geen vuist te
kunnen maken. Tot ver in de tweede

Diefstallen
ZANDVOORT - Uit een woning aan
het De Favaugeplein werden twee
Perzische tapijten gestolen. In het
pand werden verbouwingswerkzaam-
heden uitgevoerd. Men kwam waar-
schijnlijk binnen door hel kelderraam.
Door een bezoeksler aan een zonne-
bad werd bij de politie aangi f te
gedaan van die f stal van een porte-
monnee, inhoudende: een witgouden
ring mei diamanten en twee witgou-
den oorbellen, plus f45,--. De politie
stelt een onderzoek in.
Zondagavond werden van een per-
sonenauto. geparkeerd op de Boulc-
vard Barnaard de vier wielen afge-
sloopt.

Lotus-jeugd in
de prijzen
ZANDVOORT • Bij de kampioen-
schappen afdel ing Midden van Dislricl
Noord-Hul lu iu l zijn de jeu;!d-bad-
minlonners van het organiserende
Lotus goed voor r]e dag gekomen.
Voornl in de categorie tot 18 jaar was
hel in de finales een volkomen
Zandvoortse aangelegenheid. Na 115
partijen kwani"ii de volgende win-
naarsuit de bus:
Jeugd tot 18 jaar:
Heren-enkel: I. Rob Gansner: 2. Jaap
Enderman, beide" Lotus.
Dames-en bel: 1. Ule Klaasscns-, 2.
Jannet Bonset beiden Lotus.
Heren-dubbel: 1. Rob Gansner-Jaap
Kndermap. Lol.us; 2. Rob Mes-.'oost
Steinhof, Uuinwijck.
Dames-dubbi-1: 1. Dorien Cat/.-Jannet
Bonset, Lotu.-,. 2. Ule Klaassens-Kllen
Crabbendam. Lotus.
C!emengd-dub';el: I. Dorien Catz-Jnap
Knderman. Lotus: 2, Jannet Bonset-
Rob Gansner, Lotus.
Jeugd lot 15 jaar:
Heren-enkel: I. Rob Put, 2. Alex Wolf,
beiden Haarlem.
Dames-enkel: I. Charna Verheugen,
Lotus; 2. Gonneke Kloet, Haarlem.
Heren-dubbi- l : I. Alex Wolf-Rob Put,
Haarlem.
Dames-dub'>el: I. Charna Verheugen-
Krancies Ojevaar, Lotus: 2. Mirjam
Pannekeet Esihcr Jochums, Lotus.

helft heeft. Lions de stand in
evenwicht kunnen houden 34-36, (14
min.) Eerst in de laatste v i j l ' m i n u t e n
moesten de Zandvoortse dames
capituleren: 36-52.
Bij de A- jun ioren van Lions was een
beslissingswedstrijd nodig om U-
komen tot een kampioenschap van de
afdel ing tegen het team van Lisse.
Lions moest de eer laien aan de ploeg
uit de bollenstreek, maar slechts met
het minimale verschil van twee
punten, 38-40. Een nerveuze wed-
strijd waarbij de topscorer van di t
seizoen van Lions Paul Neervoorl erg
sterk werd afgeschermd door de
verdediging van Lisse. Overigens een
uitstekende en niet verwachte presta-
lic dit seizoen van het team van coach
Mattv I-Venen om zover te komen.

VOETBAL
Zaterdag 22 april
A-Pupillen:
Hoofddorp 5-Zandv.m. 6 11.00 u.
Odin A2-Z'voort '75 Al 12.00 u.
Z'voort '75Bl
Tournooi:
Waterloo-Z'voort '75 11.25 u.
Z'v.meeuwen-Z'voor '75 15.15 u.
Terrasvogels-Z'voort '75 16.05 u.
H.W. v. Turnhout Pupillentoenooi
Complexen Vo-idcllaan en v. Lennep-
weg, aanvang resp. 9.30 en 9.00 uur.

Zondag 23 april
H.B.C.-Zandv.m. 14.00 u.
Zandv.m. 3-D.S.S3 12.00 u.
D.E.M. 4-Zandv.m. l 12.00 u.
Zandv.m. 8-H.B.C. 8 12.00 u.
H.F.C. 13-Zandv.m. 10 14.30 u.
Spaarnescholengemeenschap.

HANDBAL
Zaterdag 22 ap'ril '
j.p. Concordia 1-Zanclv.m. l M . O O u .

Zondag 23 apri l
d.s. Zandv.m. I-Takt l 12.00u.
h.s. Zandv.m. l-Aalsmeer 2 15.00 u.
d.j. A.D.O. 1-Zandv.m. l 13.00 u.
m.a. Zandv.m. I-Hoofddorp l l l .OOu .
Concordia (H) l-Zandv.m. 2 10.50 u.
j.;>. Hoofddorp 1-Zaudv.m. l 11.00 u.
m.p. Kuil Speed 1-Zandv.m. l 13.00 u.
Zandv.m. 2-Nieuw Vennep 2 13,00 u.
j.w. Zandv.m. 1 -B l inke r t l M.OOu.

TENNIS
Zondag 23 apr i l
Zandvoort 1-Metse laars SLcimonias
3-Zandvoort 2
Marquette 1-Zaiidvoort 3
Zandvoort 4-Kgmond l
Animo 1-Zandvoorl 5
Zandvoort B-US 3
D.K.M.- l -Zümlvoort 7

ileugdtema
All Out 2-Zanclvoort l
Zandvoort, 2-Bcnnebrook

Dypsomania Zandvoort meeuwen stelde teleur estafette
ZANDVOORT - De wedstrijd
Dypsomania-Mecrtroffers van zater-
dagavond had een spannend verloop.
Hoewel de Meertreffers officieus al
het kampioenschap hadden behaald,
waren ze toch goed gemoliveerd. Veel
tegenstand hadden ze echter niet
verwacht, daar ze thuis Dypsomania
verslagen hadden met 9-1. De return
bleekeen verrassing. Cyriel Rees'man
van Dypsomaria bleek drie maal te
sterk voor de Meertreffers en won al
zijn part i jen, inklusiel ' de zeer
spannende dubbelworistr i jd samen
mei Jul ius Steiner. Deze laats te won
ook nog twee eiikelwedstrijden.
terwij l Hans Kijsvo;;el helaas geen
enkele parlij won. Dat, was ook niel
nodig, daar de s tand door boven-
staande wapenfei ten al 6-4 was voor
Dypsomania. Hiermee werd de zege-
reeks van de laatste vier wedstrijden
voorlgezet.

ZANDVOORT - Voor de aanvang van
de zondag gespeelde competitievved-
strijd Zandvoortmeeuwen - Storm-
vogels werd reserve-doelman Ver-
schoor van de Minuulcr ploeg door
•zijn bestuur gehuldigd. Hij zat voor de
75e maal op de reservebank, een feit
waard om met bloemen en enkele
treffende oorden aan de vergetelheid
te worden ontrukt.
Piet on Krils Keur de plaatsen hadden
ingenomen van de geblessecrde Wim
van Staveren en Toun Vastcnhouw,
spoelde /onder meereen leleurslellen-
de parlij voetbal. Kon 2-0 nederlaag
was hot resultaat on daar D.W.S. de
volle winst binnenhaalde konden de
Amsterdammers de kampioensvlag
hijsen.
Hot was de IJmuider pleog die de bal
aan hot rollen mocht brengen. Men
begon met tien man en /ag do elfde na
tien m i n u t e n spelen opdagen. Voor

nei /over was mochten de bezoekers al
een tweetal hoekschoppen nemen en
ging oen schot van een voorwaartscn
net naasl. De moeuwen stolden daar
twee hoekschoppen tegenover en een
al'zwaaier van do voet van Albert
Visser. Stormvogols was overwegend
gevaarli jker, niel alleen vanwege hel
windvoordeol, maar ook door de
grotere verrassing wat de aanval
betreft. De achterhoedes stelden vele
malen de buitenspelval open, waar-
door hot spel even zovele malen word
onderbroken. Na 30 min. kwam
onverwacht de eerste t reffer . Ken
slechte uittrap van Johan Pellerin ging
hier aan vooraf. Kr volgden nog enige
fouten van zijn verdedigers, waarna
tenslotte Nan de bal in l 'ollerin's
heiligdom deponeerde, 0-1. Zandvoot t -
meeuwen drong sterk aan en schiep
zich scoringskansen, maar een treffer
viel aan de andere kant. Giavemaker

gaf een voorzet en l'iet Keur we rk t e de
bal in eigen doel, 0-2 na 42 minuten.
De tweede he l f t gat' een overwegend
sterker Zandvoort meeuwen lo zien,
dat wel scoringskansen kreeg maar
deze niet wist te benut ten. Storm-
vogels was bij tegenstoton zeer
gevaarlijk en kwam soms dicht bij een
doelpunt. We noteerden een aantal
vrije trappen en vele hoekschoppen op
liet Stornivogels-floel. waar keeper
Van Campen zeer bekwaam stond te
werken on vooral bij hoekschoppen
altent wist in te gri jpen. Kees lirmn
zag een vr i je t r ap nel gehouden en
zelfs kwam Kees ooa in nog niet Van
Campen, Albert Visser had oveneens

pech toon na een hor l \ schn j> / i jn inzet
fraai gehouden werd. Hel bleef 0-2,
wal de volle winst voor Stormvogels
betekende, rtoor oen beter leainver-
band zeker verdiend.

ZAISiDVOOKT - De enkele jaren
geleden in ere herstelde t r ad i t i one le
Zandvoor l -es la fo t to , zal dit jaar in het
kader van tic vier ing van Konmginnc-
dag worden gehouden op maandag-
avond l mei. weer op een straleiipar-
cours in de dorpskern. Oe inschr iwing
staat open voor vier ta l len van
Zandvoortse verenigingen en voor
pa r t i cu l i e r e ploegen, waarvan alle
lopers in Zandvoort woonachtig
moeten zi jn .
Het programma /.iet er als volgt u i t :
19.00 uur : l x 40(1 me te r meisjes t/m
13 jaar: 19.15 u u r : l x 100 meter
jongens l/m 13 jaar; 19.30 uur : l x
800 meier dames; 20.00 uur : 1 x 1600
meter heren.
Voor nadere i n l i c h t i n g e n , e n e v e n l u e l e
opgave kan men terecht bij organi:-a-
tor Klaas Koper, van I .ennepwen 38-).
tel. 4833.
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:: Koos mag
hetzeggen

Koos Postcma wil u graag "zijn"
Rotterdam laten zien, deze week in
Libelle. Hij neemt u ook mee naar
de allerjongste voetballertjes. Hij staat

na twintig jaar \veervoor de klas.
j Ln hij koos voor u een kort verhaal

van zijn favoriete schrijver.
Deze week in Libelle:
de Koos Postema show.

bevrien
Aardbeien krijgen een betere
smaak als u ze kweekt onder een
vlierstruik. Rozen krijgen geen
luis als er knoflook bij groeit.
En zo staan er nog veel meer
tuintips in de nieuwe Libelle.

En badstof-
voordeel
Te bestellen: speciaal voor Libelle
gemaakte badstof, van bijzondere kwaliteit.
In diie kleuren, effen of gestreept. Voor
een exclusief Libelle-prijsje. Ook in
Libelle: volop fijne kleren, te maken van
"onze" badstof.

En Maigreet
van Hoorn

Niemand minder dan
Margreet van Hoorn schreef
speciaal voor Libelle, dus
speciaal voor u, onze nieuwe
vervolgroman: "Afscheid van
een vlinder". Een aangrijpend
verhaal, wat u niet mag
missen. Vanaf deze week in
Libelle.

En nogveelmêei
Smorrebröd, zo klaar, lekker
en gezond. Zomermode om
zelf te maken. Het week-
menu. Een hele Libelle vol.

Zo gezellig is alleen Libelle

De nieuwste tuinmeubelen uit Engeland,
Italië, Duitsland, Frankrijk en Amerika!

Voor u. Een unieke selectie van vele merken
o.a. Triconfort, Heriag, Darolet, Kettler, Ele-
fant, Kurz, eiken- en teakhouten tuinsets,

exclusieve draion kussens en bijpassende
parasols. Niets ontbreekt, dus wandel eens

binnen en richt uw openluchtkamer in!

U bent van harte we/kom op onze doorlopende tuinmeubel-
show in het hartje van Aa/smeer! (Ook vrijdagavond open)

HOBBYMARKT J. J. VAN DER ZWAARD
Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer - Telefoon 02977-24329

Maak uw zolder groter door
een draaibaar dakraam!!!

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

A.M.C. MELKPRODUCTEN BV
Postbus 26,1420 AA Uithoorn
vraagt voor direkt:

CHAUFFEURS
met groot rijbewijs voor de bezorging van
molkprodukten.
Naast een goede salariëring (13 x per jaar)
ontvangt u 8% vakantietoeslag en 2% jaar-
uitkering.

U kunt telefonisch meer in-
lichtingen krijgen:
02975-61645, toestel 14. » j ^ ir) c

WOON-KOOP-VDORDEEL-CENTRUM

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
O Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
.gesloten)
023-289874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavcx
Tapijten Gordijnen
0?3-2BBt!)l

Dagelijks geopend van 9.00 tot
17.00 uur. Op manndag van

13 00 tol 17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van

19.00tot 21.00uur.
Gratis ruime parkeemnogdijkheld

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

hortendorp
DE GROOTSTE *

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Oranjestraat 62,
hoek Kloosterstraat. -

A.M.C. Melkproducten BV
Postbus 26,1420 AA Uithoorn

operators
voor de bediening van afvulmachines

een magazijnbediende
jonge mensen ter opleiding
voor diverse f unkties in de fabriek

een onderhoudsmonteur
met ervaring in autogeen en elektrisch
lassen.
Naast een goede salariëring (13 x per jaar)
ontvangt u 8% vakantietoeslag en_2% jaar-
uitkering.

Belt u ons even?
02975-61645, toestelH.

~ amc

i l l l ALUMINIUM
RAMEN. DEUREN, SCHUIFDEUREN

WAAROM
ALUMINIUM?5

U verfjetert Uw woonklimaat
Geen tocht ,
Geen onderhoud . ; . •
10 jrschnfteli)ke garantie .~ ;''::
Alkono 5000een perfect kwaliteitsprödukt
Op maat gemaakt errgemonteerd • . '.'

INTERBLINDS
Grafteneerstraa'32 Hoofddofp '4

Tel.:02503-14165 '• • /

Electrische
kantenmaaiers
voor moeilijk
bereikbare
plaatsen.

Motormaaiers
(opmerken met'
unieke maai-
kwaliteit.

Zitmaaiers
modern en
snel.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin.

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329.

Tovens ziet u bij ons de niuuwsto modellen in met-'r dtm
20soorton tuinmochines o.n. ctrkolmaaicrs.
kooimaniurs. eloctromaniors, tuinrekkurs.
zitmaaicrs, tuinlrezen. kettmgzagen.
motorgrasliarkun ol verticiUeerharkcn
en noy veel mum!
U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorunshow!
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Van vissersgat tot Zandvoort-bad

Boterham
Velen bli jken zich niet te kunnen
voorstellen, hoe liet dorp er in dtf
diverse perioden heeft uitgezien. Dat
is ook een moeilijke zaak, waarvan we
door middel van tekeningen, foto's en

beschrijvingen slechts een vage ind ruk
kunnen krijgen. De echte sfeer, de
leeftrant en -omstandigheden kunnen
we alleen maar veronderstellen.
Wat we wel weten - om maar een van
de vragen te beantwoorden is, dat het
dorpje aan de zee zich in die
negentiende eeuw qua inwonertal
maar langzaam heeft ontwikkeld. Hel
groeide van 700, in 1828, naar ven
kleine MOO. Van de kostwinners

waren er 70 vissers, 6 reders, 10
y.eelieden, een paar bakkers, schoen-
makers, timmerlieden en visdrogers.
Vorder aardappeltelers en visvnnler?
en natuurl i jk al enkelen, die een
boterham vonden in de bad-industrie

Sdiolpenvisscrs vervoerden in 1880
gezamenlijk 16.000 kilo schelpen per
kar naar de Leidsevaart.

Schamel
HOP groot. Zandvoort in die tijd
ongpvror was, is lp /.ion op ecu
tekening van V. Alhin in zijn bockji
„Had-Zaiidvoort", dat datrort uit de
tijd, waarin de spoorlijn werd
aangelegd (1881). Duidelijk is tu/.ien.
hoe schamel de bebouwing toon nog
was en wnt du markante punten
waren. (Het werkje van Allan uit 1880
belee!'de in 1936 een herdruk,
uitgegeven door K.J. Bonset. Ook deze
oplage is vrijwel uitverkocht. Er zijn
nog enkele exemplaren beschikbaar
bij de uitgever, Pat.riJMnsl.raat 8.
Zandvoort, U'l-3900).

A' o c j 11 n x /. /•

SlrttnJ Slniml

S
V W:/ v;

M^Ê^A Wc-, U n d \/ »"•• i / « " •:
^c-'A ü°

l'liin 'i.T Ci<-m,.,.nlo

ZANDVOOHT.
ontwru-pvn «n C^-l *-c hu rul

,lo.>r

K ALI.AN.

Vislopers V,: r k l ,

De ontvangen opmerking, dat de
aanleg van de spoorlijn destijds niet
alleen van belang was voor de aan- en
afvoer van badgasten, snijdt hout.
Inderdaad, ook voor het transport van
vis, schelpen en aardappelen uit
Zandvoort en voor de aanvoer van
bouwmaterialen en levensmiddelen
was de trein belangrijk. De circa 300
vislopers, waarvan slechts de hel ft over
een door paard of exel getrokken kar
beschikte, konden nu hun koopwaar-
de jaaromzet bedroeg toen een totaal
van f 65.000,- gemakkelijker kwijt .
Ook de afvoer van de enorme
hoeveelheden schelpen, zes miljoen
kilo per jaar. kon nu per rail inplaats
van met paard en wagen, worden

A Ha-*-Kerk.
B /IK,. .
C Jiaadftuts en. Te
D üitxtïuii*<:.

G \\utitr.if imfi ctfii
H . .

l . . Pr*M«nl.

vervoerd evenals de puike Zand-
voorlse duinaardappelen, bekend tot
in Engeland.
Er liggen nog meer vragen, over de
visserij en het reddingswi-wn, over het
wapen en hel volkslied van /andvoort
enz. We komen er op terug, in de/e
rubriek

O Struttf.ioey n.

j» J7*. /Scuyetvy.

H tStmatttvq n htt

Zandvoort omstreeks 1880. zoals
Allan het tekende. Ten Noorden van
de toen HOR kleine dorpskern werd het
centrum Station - Passage • Kurhaus
aangelegd.

LEVI'S LEVI'S

YOUNG FASHION
Grote Krocht 20. Zandvoort

LEVI'S LEVI'S

TE HUUR:
LUXE TOURINGCARS

DeHarde'sToursBV
Kinkerstraat 371 -Amsterdam

Tel. 020 -16 22 27

AUG. v. d. MUE
Marisstraat 13a - Zandvoort

Tel. 51 86

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

. BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • THEOFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20 - Tel. 02507 - 43 65

Jonge
vrouw

25 jaw, zoekt
PART-TIME BAAN.

Max. 32 uur p.w.
Verkoop of administratie.
Telefoon 02507-2002.

VAKANTIE HULP
GEVRAAGD VOOR

DE WINKEL

Bakkerij KEUR
Diaconiehuisstraat 36.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8. Z.incivocrt.

telefoon 02507-6123.

Koopruil
Groot huis vlakbij strand
en centrum. Huiskamer,

5 slaapkamers, 2 keukens
(in koop/rui). Ook kleiner.

Brieven o. n. Z298,
nur. v. d. blad.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

De
Kerkhaen
met een zeer grote

collectie antiek, zoals
meubels, klokken en

kleingoed, geen nieuw.
Komt u vrijblijvend eens

langs. Alles geprijsd.
Dag. geopend van
11.00-18JJOjiur...._..',.

Kromme Spieringweg 515,
Vijfhuizen-C,

Haarlemmermeer,
telefoon 02503-1280.

HANG- EN LEGRAST
170x1 00x50 -hxbxd

149,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 775 /,

Zandvoon.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoon.

TE KOQP:
EUCTH: BLACK EN DECKER

SCHAAF, 2 PIASTIC
DAKRAMEN, 9 pons o.v.h.

BRANDBLUSSER 7 Ido
Burg. Engelbertstr. 22,

telefoon 4646

Te koop aangeb.
Palisander BERG-

MEUBEL plus
EETHOEK

Te bevragen na 18.00 uur
telefoon 02507-4988

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Ha/tesfraaf 8, Zandvoon,
telefoon 02507-6123. .

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht ZO,

Zandvoort.

TEENAGERKAST
grenen kleur

142x100x50 -Ixbxd
159,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751.

Zandvoon.

GEVRAAGD:
HULP IN DE

HUISHOUDING
voor 1 ochtend per week

Telefoon 5531

Herenkapsalbn
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462. ' ,

u <

TEKOOPGEVR.
2 ONDERSCHUIF-

BEDDEN en
MATRASSEN en

1 DIVANBED
Telefoon 5711.

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van éón. groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

Kwekerij
De IMotedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnost.

Vakantie-
woningruil!
van 15-7 t/m 5-8.

Type helft van een dubbel woon-
hufe m. 4 a 5 sbappl.. getogen op

<te Velum.
Gewaagd:

soortgelijks! woning
ratajlnw.

Goede bewoning voreist en
gegarandeerd.

Telefoon 08338-2027.

GEVRAAGD:
Handige jongeman

als hulp in de
keuken en voor de

afwas.
Sollicitaties: Kerkstraat 27

Zandvoort,
telefoon 02507-2537.

*

HANDIGE JONGEN
gevraagd.

Hoog loon in leuke ploeg
jonge mensen.

Keur en Zoon
verf - glas - behang - schilderwerken

Winkelverkoop: Paradijsweg 2,
Zandvport, telefoon 02507-5602.

Na 18.00 uur'6089.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorvorzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
enspaniels.

NEL ROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68, ZANOVOORT,
TELEFOON 02507-2063.

Kinder Operette Vereniging
JONG ZANDVOORT

speelt
FABLO EN DE EZELIN
Zondag 23 april a.s. in gebouw

DE KROCHT.
Aanvang 20.00 uur.

Kaarten indien nog voorradig aan de zaal.

GEOPEND IN ZANDVOORT

BAS *
*
*
*
*

Speciaalzaak in exclusieve tassenmode en mode-accessoires.

Exclusieve verkoop van o.a. Ted Lapidus -
Jacques Esterel - Bas Bags.

Wij hebben alleen echt lederen tassen.
Komt u eens langs in onze sfeervolle zaak, waar u deskundig geadviseerd wordt en kennis kunt maken met de uitgebreide kollektie.

Openingsaanbieding: Damesschoudertas in kaSfsïeder 99,50
BAS - HOU A IQUEïhorbeckestraat 7 - Zandvoort - Tel. 02507-3372.

*

*
*
*

*
*
*
*
*
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WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUM

UW VOORDEEL SN TAPUT-VINYL-VITRAGES-
OVERGORDBJNEN >, ,-- ,

\ i
Al onze prijzen zijn exklusief legkosten
voor trappen.

van '

L-U f~i

$*'?*\ 'J

vi-

>'r

te keu»
e\ »°

.oden»
a\s

Ais*-
Vlas»

Nieuw: Badkamertapijt 200 breed met
wafelrug, makkelijk zelf te leggen in
diverse Um-kleuren p/m 79,-
MontonO kortgeschoren nylon slaapkamertapijt 400 br
m streepdessm beige en groenmeeneemprijs 45,-
Bedroom kortpolig nylon slaapkamortapijt 400 breed
in beige en bruin p.m. gr. gelegd 65,-
Hercules nylon huiskamertapijt in 3 prachtige gemeleerde
kleuren 400 breed pjn. gr. gelegd 79,-
Rally Kiran prachtig nylon velourstapi|t 400 breed in
5 um kleuren . pjn. gr. gelegd 89,-

OOK VAN HERCULES NYLON LOSSE

TAPIJT TEGELS LEVERBAAR afm

40 x 40.

SoeS en
Snel omdat wij uw
janvrnag in 1 uur

afhandelen
Uniek door ons verre

gaand acccptatie-
beloid

Hyp 1een2ehyp tot
130% ronte v a 8%
Enige voorbeelden

36 x f 186
48 x f 225

s 60 x r" 220
60 x r 260
60 x f 369
96 x f 310

f 25 000 is 120 x f 338
f 30 000 is 180 x f 334

Lop leningen qren
be?wddr

Afhandeling geschiedt
gratis bij u thuis of por post

Bel nu (ook s avondsl

Inter-Credit
01720-75146

Ook voor uw
konstant krediet

Speciale TUINPRIMULA-week!!
bij:

Vele motieven en soorten voorradig bij
IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

Spaarneweg
Industrieterrein Cruquius

VRIJDAG KOOPAVOND
Pavex
Tapijt en Gordijnen
023 268151
Geerlings Keukens
023 289874 / 289875

Meubelhal Cruquius
023281797

Pasadena slaapkamertapi|t ook geschikt voor licht
huishoudelijk gebruik 400 breed m diverse uni kleuren

p m gr. gelogd 99,-
Ranger een zwaar nylon tapijt in 4 mooi gemeleerde
kleuren 400 breed (Ned fabrikaatlpm gr gelegd 99,-
Butterfly zwaar nylon tapijt voor intensief gebruik
400 breed in 2 warme kleuren p m gr. gelogd 139,
Oraloop boucle tapijt acryl 400 breed in lichtbruin en
havana kleur pm.gr gelegd 139,-
Bergoss tapijt boucle 80% wol/20% nylon 400 breed
in 2 kleuren ijzersterk tapijt p m gr gelegd 169,-
Desso Como zuiver scheerwol lusvormig dichtgezet m
2 kleuren beige en groen gemeleerd 400 breed

p m. gr gelegd 175,-
Rialta kortpolig tapijt 80% wol/20% nylon in streep
dessin. 400 breed p m. gr gelegd 199,-
Bergoss berber zuiver scheerwol boucle 400 breed in
2 tinten beige en donker berber jute rug p m 259,-
met gratis thermofolt platen voor intensief gebruik
Dit is een kleine greep uit onze enorme kollektie kamer
breed tapijt
Meer dan 150 rollen voorradig
Verder een grote keuze uit tapijt-tegols-vmyt-cou-|
pons enz. enz.

DIVLRSL MODELI FN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

lïct *i
Alken

Schagchclbtrait 27
Haarkm,

telefoon 023 327019

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl 7 m voor

raad zowel gedessi
neerd als uni

^picrings
H» n n t n (uniofmoü*

Hoolö tfial 178 H ll(.qpm

t t 07520 IS119 Donder
tljq hoopavonrt

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt want door
eigen ontwerpen, zijn

wif hierin enig m
Nederland

Tevens veel antieke
kasten kisten enz
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOOBN

Zijdstraat 65
Aalsmeer

tel 0297724429

L. J. WARMERDAM
Vogelenzangseweg 67 - Vogelenzang - Tel. 02502 - 61 94

DePRlMUlA'sperstuk 0,45
7,50Per bak van 20 stuks

Verder een ruime sortering in
HEESTERS - CONIFEREN - VASTE PLANTEN

Vergeet niet even de
Plantenkas binnen te wippen. J

.KOL
Schuitengat flat?,

telefoon 3212
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Te koop

KEIEN
(kinderhoofdjes)

De Anna's Hoeve
Aalsmeerderweg 755

Rijsenhout,
tel 02377 25167

Te koop aangeboden:

OPEL
CARAVAN

November 71, iQSt
Goode bandon, goed

cndatwuden. MOQQ,
tafchtngon

telefoon 02508 1280

i r #w0 IÉI bij ons die
veclzijdigcVolvo343van

alle kanten bekijken.
H. P.

Brederodestraat 6-10, Zandvoort,
telefoon 02507-3242

OFF. VOLVO-DEALER

BOX) tol 17 00 u
rxUBwan 13OOtot I

9 00 21 00 uur
to ruim* (

ATOtVO I*E3VXA
Een nieuw seizoen,
een plezierige
Volvo Pcnta start

Profiteer nu want btj aanschaf van
een Volvo Penta buitenboordmotor
bent U tientallen lenteguldens
goedkoper uit
Volvo Penta de buitenboordmotor
voor U w zeil vakantie envisplczicr

Rijsenhout A»lsm»«r
k 53

Telefoon 02377 26644
privé 27850

Grote sortering

Artiefa
en

Oude
b uresus

Antiek Botlek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63 65

telefoon 02977 24429
Aalsmeer

Voor betert verlichting'',
IrWOpbouwspbts

Lichtraii; , '
Dimmers; ' .

Van der Pol BV
• • • •-• '?.<•:«<••'"--7JV';*S'Oven/een rï

voor kwaliteit in tuinplezier

hobbykweekkassen - hekplanken - rechte hekken - schaar-
hekken • tuinschermen in vele soorten - tuinschuren

BOUWMARKT

Ophelialaan 162, Aalsmeer, tel, 02977-24438.
Wij verzorgen ovt. ook het plaatsen.

P
Jeugdschoenen

BASISVOOR
GEZONDE VOETEN

GRATIS CONTROLE
EN CORRECTIE

Raadhuisstraat 99
HEEMSTEDE
Tel. 28 67 45 f

H]

HET GROOTSTE MUZIEKCENTRUM IN DE BOLLENSTREEK

* PIANO S o.a.: Yamaha - Steinbach - Zimmermann - Kemble
Bentley enz.

* ORGELS o.a. Solina - Eminent - Yamaha - Elka - Cosmovox
Galant! - Thomas - Viscount - Hammond portbale

OCCASIONS • INRUIL
GESPREIDE BETALING

te Haarlem, Hillegom, Aalsmeer, Sa
senheim en Noordwijkerhout

r

Eigen technische
dienst

en stemmer

ENORME COLLECTIE GITAREN-
DRUMSTELLEN
Blaasinstr. - stnjkinstr. - discotheken - lichtshows bladmuziek -
snaren - versterkers en apparatuur

MUZIEK HERMAN SMIT HILLEGOM
Hoofdstraat 117 - Haven 4 - Telefoon 02520-16314

Donderdags koopavond.

GROEN a CO
Centrale verwarming

Julianaltian 33
Telefoon 254 855

Overueon

in gm^ •• •*%•• •)•% ••

ij Bolle - BÏJ Bolle
Verkoop v.a. zaterdag 15 april

van 1850 m

1e KEUS VELOURS
van 41,- voor 19,90 p.m.

3000 m

GORDURE STOFFEN
in gebloemde, effen en

streepdessins

vanaf 4 GULDEN p.m.
300 SOORTEN MEUBELBEKLEDING

M ET KORTINGEN TOT 40%
VAN 16,90 TOT 88,-

COUPONS voor 4 STOELEN 12,-
VROEG KOMEN GEEFT MEER KEUS

ZIJLSTRAAT83 b/d GR. MARKT HAARLEM

De
Kerkhaen
met een zeer grote

collectie antiek, zoals
meubels, klokken en

klemgoed, geen nieuw
Komt u vrijblijvend eens

langs Alles geprijsd
Dag geopend van
11 0018.00 uur

l'rommc Spieringweq 575
Vijthuizen C

Haarlemmermeer
telefoon 0250S 1280

JAN. C. EVELEENS BLOEMENEXPORT BV
Postbus 1016 Aalsmeer

Voor oiizedfclelinqfakturerinq vragen wi| met bpooci
een jonge

FAKTURIST(E).
Voor de vervulling van deze job vragen wij een

mavo opleiding met liefst enige kennis van de Duitse
en Engelse taal Naast een goed salaris, bieden wij

4 weken vakantie en verder goede secondaire
arbeidsvoorwaarden

Verder vragen wij voor de maanden juni, juli en
augustus nog enige

VAKANTIEHULPEN mnl.
indeleeftijd vanaf ca 16 jaar

voor eenvoudige boxwerkzaamhed"-

Voor sollicitaties kunt u telefonisch kontak. opnemen met
nummer 02977 27966 of 24446, of kum even langs

in de VB A, box 40, straat A3

Renault 16.
Ml L intt r (. s wij tn bi| ondtr

omforl ibct rust j,t_n bLtiouwbur Kr n
merkt nd s ? jn rotsvist VM p
^ nj door voofwiihindf

H11 n j mtt_ \\\\\.\ LUI is vunhcl
\c ) b "Ji UK n - r*

loc l inkilil- .-<l<r

fl( j t m T nj i
<c n ptti l

C">t k l v i

Roniultlbll 156Scc 66 DIN pk
118 l m/u RLmult16TX 1617 cc

ij, 90 DIN pk 17Q km/u
Cnlis hul b i

cns"tlku,r|ki
Ktnuiltboik
Ixiordtvo

, n!o i T u i ovt
luie f jd i tn il i

FM u. I t r c del t

RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2 12 ZANDVOORT Tel 02507 - 23 23 / 24 24

(b g g 33 60) - Off Renault dealer
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Met negen tegen acht stemmen

Krappe meerderheid tegen
voorstel logeerbelasting

Feestverlichting aangebracht

ZANDVOORT - Evenals anderhalf jaar geleden heeft ook nu het
voorstel om een logeerbelasting - twee kwartjes per persoon per
nacht- in te voeren het net niet gehaald. Met negen tegen acht
stemmen werd dit deel van het raadsvoorstel verworpen. Wel ging
men unaniem akkoord met de regelingen, die met het casino en het
circuit zijn getroffen ter vervanging van de per l januari 1979
vervallende vermakehjkheidsbelasting. De logeerbelasting werd
getorpedeerd door de tegenstemmen van VVD, Inspraak Nu en
Onafhankelijk Liberaal Roselaar. Voorstemmers waren PvdA, CDA
en PSP-PPR-man Gerritse.

De woordvoerders van de frac-
ties etaleerden hun motieven van
voor of tegen nog eens omstan-
dig. Van der Moolen (PvdA) en
De Pater (CDA) voerden als
eersten het woord en zij zagen
geen bezwaar de twee kwartjes
opslag in te voeren. Met spanning
werd daarna geluisterd naar
Flieringa (Inspraak Nu), die met
zijn tweemans fractie duidehik
weer een sleutelpositie innam.
Hij vond het duidelijk een
onhandelbaar voorstel, „terugge-
schroefd naar het bed." De
controle, „dat in al die bedden
kijken," zou handen vol geld
kosten. Ook vroeg Flieringa zich
af, of de gemeente op dit
moment wel behoefte had aan
dit soort toeristenbelasting. De
fracties van de landelijke partijen
hield hij voor, dat weer een
plaatselijke groepering de door-
slag moest geven. Nadat ook de
WD zich bij monde van
fractievoorzitter Joustra, mede
op een recent rapport van de
Kamer van Koophandel, nog
eens „tegen" had verklaard, was
het woord aan Roselaar. Ook hij
voelde er weinig voor en toen
waren de koppen geteld.

Onfatsoenlijk
Wethouder AuKema betoogde in ?im

(Adv Inge2 Meded)

TUINHÜISJES
Ook op maat f «maakt.

Sn.ll. Uvartijd.
Vanaf f 150.-.

Verder hakkan, kw»«kk«*tj«s an wat
u op maat voor uw tuin gemaakt wil

;«.*? hebben. ••
\ Kom kijken naar ons showtcrrcin.

BLOEMSMA BV
, . Louwersweg 77.

AMSTERDAM-SLOTEN
Tel. 020 -15 70 43 of 15 SS 53.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten

tafels, tuinmeubelen
Telefoon 02507 6091 3086

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
't Gact-cmacr ottzien, dat 't toch
nog lente gaet worde

*Flieringa: In

bedden kijken
kost handen

vol geld9

Bonte zitting
mogenjMieaen er weiteiijrx zijn om
dagtoensten te belasten.

Het voorstel om te komen tot een
gemeenschappelijke regeling Regiona-
le Brandweer Kennemerland werd na
lange discussie en onder resticties
geaccepteerd. Gielen (VVD) had m
e*>n recente uitgave van de Neder-
landse Gemeenten met het voorstel
tegenstrijdige uitspraken ontdekt en
was huiverig voor de financiële
consequenties op langere termijn. Na
een gedocumenteerd betoog van
burgemeester Machielsen werd beslo-
ten het voorstel met aan te houden,
maar in principe mee te werken aan
regionalisatie van de brandweer. Het
college zal de vinger aan de pols
houden wat betreft de kosten, nu
geraamd op f 26.163,--per jaar.

reactie, dat het minder ging om de
tegenstelling verblijfs- en dagtoensme,
maar om de verhouding van de
recrcatiekosten ten opzichte van de
eigen bevolking. Zijn sterke betoog
mocht niet baten. In het tweede
termijn werden de accenten nog wat
aangedikt, waarbij Flieringa zelfs van
een „onwaarachtig en onfatsoenlijk
voorstel" sprak. De Stemming wees
uit, dat er voorlopig geen logeerbelas-
tmg m Zandvoort komt.

Zeer eensgezind stelde de raad zich
achter een concept-brief, die het
college aan de minister van Binnen-
landse Zaken wil sturen, v. aarm de/*
wordt verzocht te onderzoeken welke

Wegafsluiting
De gemeentepolitie te Zand-
voort verzoekt mij te willen
melden, dat in \erband met de
viering van Koninginnedag
maandag aanstaande de GVo'te
Krocht de gehele dag voor alle
verkeer /al /ijn afgesloten.
Gedurende ochtend uren zal dit
ook het geval zijn in verband
met de aldaar te houden
markt, met een gedeelte \an
het Raadhuisplem, het gehele
Kerkplein en de Poststraat Er
zal op genoemde straten en
pleinen geen auto kunnen
worden geparkeerd.

Houders van auto's wordt ver-
zocht hun voertuigen die dag
tijdig te \erwijderen

BONTE ZITTING.
Een voorgestelde weigering om mede-
werking te verlenen voor het aanschaf-
fcn van een aardrijkskundemethode
voor de Nicolaasschool, Kreeg na een
betoog van Van As (CDA) geleidelijk
meer tegenstanders en werd na het
afwegen van velerlei argumenten dan
ook afgewezen. Het werd een ?c-cr
bonte en langdurige zitting van de
raad, waarin aan het begin Marijke
Kuijken-Slagveld haar plaats in de
fractie van de Partij van de Arbeid
mocht innemen.
Met de stem van Gerritse (PSP-PPR)
tegen werd besloten met het bureau
•van Hezik Partne»! 8.V,.te P jt. ^s!am
/een overeenkomst aan te gaan om op
te treden als stedebouwkundig advi-
seur.
De Jubel-Loeres, aangeboden door het
l apnl-comité, werd in dank door de
raad aanvaard, waarna VVD-er Gielen
m de rondvraag nog een door alle
fracties ondertekende motie indiende.
Daarin wordt betoogd, dat de
rijksoverheid de bestrijding van een
eventuele olieverontreimging op zich
dient te nemen, niet alleen op zee,
maar ook op het strand Inafwachüng
van een nationale organisatie zou de
Provincie zo spoedig mogelijk een
noodplan moeten vaststellen Een
ieder was het er mee eens

Roselaar kwam nog eens terug
op de affaire met een lid uit het
comité „Zandvoort 150 jaar
badplaats". Hij vond, dat de

van woensdag 3 t/m
zondag 7 mei (ookwv
j Hemelvaartsdag) **

asar
alam

flmjterdam
anders dan anders $•

feestelijk showprogramma
' geopend 12-24 uur - toegang f 5 -

65+en kind tot 121 f 3-

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Burg Engclbertstraat 11
Zandvoort, telefoon 5531

Vooraan of verkoopvan uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Voor all*

Dakbedekkingen
Leverantie, «n uitvoering.

BLOEMSMA BV
Louwersweg 77,

AMSTERDAM-SLOTEN
Tel. 020 -15 70 43. of 15 66 53.

Imp. B.P. shingles. Canada.

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31, tel 2781-4932

*

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

r GROTE ^
KONINGINNEDAG

VERKOOP

BRAZILIAANS
LEREN ZITMEUBELEN
rechtstreeks van
Brazilië naar onze
zitparadijzen dus de
winkelwinst is al voor u1

open van 10 00 tot
17 00 uur
ook dagelijks 09 00 tot
18 00 uur
donderdag lot 21 00 uur

APELDOORN
Europaweg 170
SCHEVENINGEN

Gevers Deynootweg 83
ZANDVOORT

Stationsplein 13 15
ZANDVOORT on SCHEVENINGEN

ook zondagvericoop

uitspraak van de rechter in deze
zaak het gemeentebestuur m het
ongelijk had gesteld, toen dit
destijds besloot het comitélid te
handhaven. De burgemeester
had er duidelijk geen zin meer in
nog op de onverwikkehjke zaak
in te gaan „Dat is dan uw
verklaring. Het lijkt mij weinig
zinnig hierover nog te discussie-
ren."

Koningin niet
aanwezig bij
opening 150-
jaar Z'voort

ZANDVOORT - In een
brief heeft Hare Majesteit de
Koningin, ondertekend
door de particuliere secreta-
ns mr. J. van der Hoeven,
laten weten dat zij niet
aanwezig kan zijn tijdens
een dienst in de Nederlandse
Hervormde Kerk in Zand-
vooit op 30 april, ter
gelegenheid van het 150-ja-
rig bestaan van de badplaats.
Eerder in formeerde Alhance
in Zan«h'a0£«rof r'c Koningin
de dav'iiit in de' Hef vormde
Kerk zou kunnen bijwonen
en vooral' - om de woorden
van Louis Davids te gebrui-
ken - langs de duinen te
glijden, als ondeideel van de
opemngsfestiviteiten. Voor
broodjes en koffie zou
Alliance zorgen

!"? -

ZANDVOORT - De feestelijkheden voor het 150-jarig bestaan zijn al duidelijk merkbaar. Dinsdag was
men al druk bezig met het installeren van de feestverlichtmg, die gedurende de zomermaanden zal blijven
branden

Sans Tous
ZANDVOORT -Chris babelis /al
zaterdagmiddag met veel feestelijk
vertoon zijn strandpaviljoen op het
naaktstrand openen De toepasselijk
naam zal zijn „Sans Tous". Het
belooft ccn paviljoen te w orden van
uitzonderlijke klasse. Er zal een sauna
zijn, oen ruimte met zonncbed-
cabines, het zal mogelijk zijn onder
deskundige leiding een afslankkuur te
volgen etc. Met spanning wordt
gewacht op de openingsreceptie
waarvoor diverse artiesten, o a Louis
van Dijk Ann Burton en vele anderen
zijn uitgenodigd.

Film Medea
ZANDVOORT - Op vrijdag 28 april en
zaterdag 29 april draait in Film Inn
aan de Pimscssenvveg 34 m Zandvoort
de film Medea van de regisseur
Pasolmi Deze avond begint om 21.00
uur

(Adv Ingcz Mededl

r GROTI >
ZONDAGVERKOOP

BRAZILIAANS
LEREN ZITMEUBELEN
rechtstreeks van
drazilië naar onze
zitparadijzen, dus de
winkelwinst is al voor u'

iedere zondag 10 00 tot
17 00 uur
ook dagelijks 09 00 tot
18 00 uur
donderdag tot 21 00 uur

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15

SCHEVENINGEN

Gevers Deynootweg 83

meubelkeur M*X .zitparadijs

WATERSTANDEN

ITAXISCHRIJVERl
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

SUEDE
NAPPA

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

•n

SGC

MORRIS,
befbreyoubuyV

Estafette
ZANDVOORT - Organisa-
tor Klaas Koper heeft
moeten besluiten de stroom
inschrijvingen voor de jaar-
lijkse Zandvoort-Estafette
stop te zetten. Aan dit
evenement, dat maandag-
avond in het kader van de
K o n i n g i n n e d a g v i e r i n g
plaatsvindt, zullen 44 vier-
tallen deelnemen.
Het beginpunt van de par-
coursen ligt weer op de
Grote Krocht, waar ook de
finish is. De jongens - en
meisjesteams lopen 4 maal
400 meter, de dames 4 maal

800 meter en de heren 4
maal 1600 meter. De wissel-
bekers zijn momenteel m
bezit van de Wim Gerten-
bachschool (meisjes), Oost-
West-Noord (Jongens),
handbal (dames) en Wester-
duin (heren)
De starttijdenzijn op l mei
als volgt: 19.00 uur meisjes
(8 teams), 19.15 uur jongens
(13), 19.30 uur dames (6),
20.00 uur herta (17). Na
ieder onderdeel worden de
pni/en uitgereikt door bur-
gemeuster Machielsen

Nachtuil aktief
ZANDVOORT - Als onderdeel van
Koninginnedag feestprogramma spe-
len de Bintangs op l mei tijdens een
muziekavond voor jongeren m htt
gebouw „De Krocht" Dit festijn is
georganiseerd door Het Comité Vie-
nng Koninginnedag in samenwerking
met het Jeugdcentrum „De Nachtuil"
Van halfnegen tot 12 uur 's avonds
wisselen de Bintangs en de Discoploeg
van de Nachtuil elkaar af. De bekende
kwaliteit van beide garanderen een
geweldige avond met veel opwindende
momenten De organisatie van de/e
avond ligt hoofdzakelijk in de handen
van de leden van De Nachtuil Ruim

20 mensen van dit jeugdcentrum
hebben dit muyiekgebeurcn aange-
pakt. Wanneer dit slaagt, /it er zeker
een vervolg m Een welkome aanvul-
hng voor hel muziekleven m Zand-
voort

VERDUISTERING
Door een werknemer uit een restau-
rant was op ingenieuze wij^e met
kassabonnen geknoeid. Op deze vnpe
had de man vijf dui/end gulden extra
„verdiend" Zijn werknemer heeft
echter aangifte bi j de politie gedaan

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: donderdag 27 april 1978
7.02-19 30 uur, vrijdag 28 april 1978
7.50-20 19 uur, zaterdag 29 april
1978 8 .13-21 22 uur, zondag 30 april
1978 9 53-22.37 uur, maandag l mei
1978 11 15-00 01 uur, dinsdag 2 mei
1978 12 39-, woensdag 3 mei 1978
1.17-13 48 uur, donderdag 4 mei
1978 2 17-14 43 uur.

Haarlem: Bartel|orisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teL (020) 223596 •

Tast niet inl

Koin naar de showroom.
De |uislp verlichting kiezen is
een belangrijke zaak
Licht voor lezen of werken
steil andere eisen dan sfeer
verlichting Bovendien drjigt
de vormgeving vin de lampon
sterk bi| nan de sti|l vin uw
interieur De Di|kstra hcht-

Amslcrdam WetorinQ'chnn'; B4a lol (020)263510
Den Haag Stilionsworj 103 tol (070) 082478

Hcomstodo - Cruquiuswog 37 tel (023) 2B9980
Dagelijks ook s zaterdags geopend van 9 -17 30 uur

adviseurs vu ton hier alles van
en helpen u gtaig bi| uw
keuze Hun jarenlange
c rvurmq en onze enorme keuze
q irinderrn u een adviOj dat
met uw wensen en budget
overeenkomt Vri|bli|vend
Kom gerust eens langs



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 27 APRIL 1978 PAGINA 2

IESTA
Fiesta v.a. f 10.850,-

UW DEALER

Service-beurten
om de 20.000 km

OIJMAN'S
OTO

AM PERESTRAAT 10
ZANDVOORT

TELEFOON 6925
(b.g.g. 3242)

KIVAUS
E1FELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
IK inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

RQODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel.02550-1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Schildersbedrijf
„DE BOET"

Keesomstraat 289 - Tel. 02507 - 56 55

Vooral uw
binnen- en buitenschilderwerken

en wandafwerkingen.

Woningruil eventueel koop/ruil
te huur aangeboden in A'dam vlak bij

Sloterpias en parken, 4/5 kamer
maisonnette met balkon, douche, c.v.,

box en garage te huur of te koop gevraagd
gezellig eengezinshuis - hoeft n/et groot

te zijn - in Zandvoort - na 18.00 uur
telefoon 020-154936.

TEHUUR
Direct aan zee voor permanente bewoning:

verschillende gestoffeerde
KAMERS

Tussen f 300,- en / 500,-, incl. verwarming
en licht. Goede sanitaire voorzieningen.

Inl. tel. 02507-77 12.

Wegens omstandigheden
te koop kapitaal leren

BANKSTEL
3 zits + 2 zits + fauteuil.

4 mnd. oud van 9000,-
voor 5500.-.

Telefoon 02507-7133.

Jonge vrouw zoekt
huishoudelijk werk

in loondienst voor hele
of ged. werkweek. Liefst

bij particulier.
Br. o. nr. Z300
bur. v. d. blad.

TE KOOP

Motor
merk Jupher, 350 cc,

b.j. 1974 of inruilen voor
een goede bromfiets.
Telefoon 02507-4154.

Jonge vrouw, 38 jaar,
zoekt

part-time
werk

Tel. vrijdag na 13.00 uur
023-345142 of

br. o. nr. Z299bur.
v. d. blad.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
onspaniols.

NEL ROODT
Bjijvend gevestigd:
HAARLÊMMERSTRAAT68. ZANDVOORT.
TELEFOON02S07-2063.

Topsporter
zoekt per 1 mei '

ETAGE of ZOMERHUISJE
voor 2 personen.

Telefoon 023-244340

Te koop aangeboden:
FASTOGEYSER/75,-

(in prima staat) en
NIEUWE WITTE KEUKEN-

KAST 60,-. hoog 200,
diep 40, breed 50

Jac, v. Heemskerkstraat 5
Zandvoort

VAN
LENT's

OCCASIONS

1977
Opel Kadett Special, flamingo red
Opel Kadett Special, pastei beige
Vauxhall Chevette L, cardinal red

1976
Opel Commodore Coupé, met. gold

Opel Manta 19S/16S,
Okergeel/sign. blauw

Simca 1000, zeer speciale uitvoering,
met. rood

Simca Rallye 1, w«t

1975
Opel Kadett Special, met. blauw

Datsun 120Y L, geel

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering G M AC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Dankbaar, dat verder aards lijden hem be-
spaard is gebleven, delen wij u mede dat van
ons is heengegaan mijn goede man, onze vader,
opa en schoonzoon

Pieter van Oostendorp Sr.
echtgenoot van Gecrtrudis Elisabclh Dankbaar

in de leeftijd van 72 jaar.

Zandvoort:
G. E. van Oostendorp-Dankbaar

Heemstede:
Ellen en Anjo
Joni
Jan Peter

Zandvoort:
Peter en Moliy
Michael

Zandvoort:
S. Chr. Dankbaar-Spaargaren

ZANDVOORT. 24 april 1978.
De Favaugcplcin F!al21.

De overledene i1- overgebracht naar het
Mortuarium in de Poststraat.

Zowel thuis als in het Mortuarium
geen bezoek.

De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag
28 april tegen 11.00 uur op de Algemene

Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van het woonhuis omstreeks 10.45 uur.
GEEN TOESPRAKEN.

Na een langdurige ziekte is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader en lieve opa

Jacob Molenaar

op de leeftijd van 71 jaar.
A. MOLENAAR-KEMP
A. MOLENAAR
J. C. MOLENAAR-KEUR
JAAP-ELLEN
TON
ANDRÉ
CARLO

ZANDVOORT, 18 april 1978. '
Potgieterstraat 2.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

PLASTIC GIETERS
met afneembare broes

2 liter 3,95
6 liter 5,95

7,9510 liter

HUSQVARNA
GRASMAAIERS
Maaien het lichtste!

30 cm maaibreedte 139,-
35 cm maaibreedte 149,00
40 cm maaibreedte 159,-

Voor kleine tuinen is er reeds 'n
GRASMAAIER van 55,00

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. oifi07-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

AUTOBEDRIJF

ORT
Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIESDr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS

ct. korting

NORMAAL ^ ct. korting

A. RITMANSUPER
BENZINE

Reinwardtstraat 20 - Tol. 02507 - 43 65

Niet vergeten
bloemen mee te nemen
Ruime keus bijct. korting

'erica'ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES on OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

ZOMERKATOEN
per meter reeds vanaf. 5,-

Modellenkollektie
JAPONNEN alléén maat 36

' • l

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 - TEL. 78 78

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Deursen

Schoolstraat, tel. 2507

Woonruimte
gevraagd voor permanent

(etage of apartement)
voor 1 pers.

Telefoon 02507-6646
(tussen 8. 30- 12. 00 uurl
Dagmarkt Zandvoort

te vragen n. hr. Bleker.

Groenten-
en bVjemzaad.
Groentenplanten.
Zaadbenodigdheden.

Kwekerf P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

BEHANGER
STOFFEERDER

J3EDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Bij JOHNNY bakken
ze heerlijke

pannekoeken
terwijl u aan het strand
geniet van zon en zee.

Strandpaviljoen 7

Honderdvijftig jaar geleden had nog nooit
iemand in Zandvoort van Waaning gehoord.

Maar. . .

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
zorgt er nu a f jaren voor da t Zandvoort

nauwkeurig bij de tijd blijft,
dank zifz'n precisie-uurwerken.

Dat is wel een aanwinst voor onze
badplaats /

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

elektronische apparatuur.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelponplein -Tol. 50 68 - 36 12 - 2B 18

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood:
gebrandschilderd glas;

glasmedaillons;
antiekroparatie;
goboortotogols;
beschilderde wandbordon
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Superlook
van Play tex

IVu nog introductie korting

Slipjes 3,50

Beha's 5,00

Bodysuits... 7,50

KROON
Haltestraat 55, Zandvoort

Versier ook uw tuin
en maak er wat van.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
HaltcstraatGS,
Zandvoort,
telefoon 02507-2060
P.S. Voor binnen hebben
wc ook wat !
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'Ons dorp moet gezelliger: meer groen en autovrij'

Jan Jongsma (VVD), sociaal bewo-
gen ondernemer, wil graag in raad

rj A XTTVT/r^fM-sm r^.-l_ . A f » .. l _ f~\ _ !• T _ . •• ' ' ' - ' * . . , ' ' , « - , . - . ' f-" " ' m \\ iZANDVOORT - Egbert Hepke Cornelis Jongesma mag op zijn
35-jarige leeftijd al een al geslaagd zakenman heten. Een
self-made-man, die zich via de Autoschool en leerlingen
economie en marketing in de top van de plaatselijke
automobielen-business nestelde. Al sinds jaar en dag gaat hij als
„Jan" Jongsma door hel dorpsleven en als zodanig /.al hij
binnenkort ook een /clcl in de gemeentcraadsfractie van de V. V. O.
gaan be/.ellen. Hij wil graag in de raad, want hij heeft sterke
maatschappelijke interessen en hij hoopt tevens verbetcrint; Ie
brengen in de veelal minder gunstige naam. die de ondernemers
hebben. Hij en /.ijn VVD vonden ook, dat er best eens een r.ian uit
bet bedrijfsleven in de raad mocht komen.

Die man wordt dan Jan Jongsma,
„Liberaal in hart en nieren",
zoals h ij/.el t' /.egt. „ N a t u u r l i j k is
het gemakkelijker om via een
plaatselijke parlij poli t iek Ie
bedrijven, maar het is de weg van
de minste weerstand. Vaak/ie je
daar ook figuren, die het in een
landelijke politieke parlij nicl
hebben gered en dan even een
partij oprichten."
De mensen van de VVD, die voor
de raadsverkiezingen, „vrijheid,
verantwoordelijkheid, verdraag-
zaamheid. sociale gerechtigheid"
in hun vaandel schreven, komen
niet met daverende dingen voor
de dag in hun program. „Wel mei
een aantal belangrijke zaken.'
aldus Jan. „In de eerste plaals
moet er een breed opgezetle
studie-commissie komen, die
zich gaat afvragen wat we mei
Zandvoort willen. Niel alleen als
ondernemers, maar ook de
niet-zakelijk gebonden inwo-
ners. We hebben een gezamenlij-
ke toekomslvisie nodig."

Grauw dorp
De woningnood zien de liberalen
als een urgenle zaak, waarvan
een deel opgelosl zou kunnen
worden door bebouwing van
camping De Zecrecp. „Maargeen
hoogbouw meer in ons dorp en
niel alleen koophuizcn. Lage en
goedkope bouw voor de Zand-
voorters. Het dorp is ook te
grauw. Het moet gezelliger
worden, door meer groen, door
autovrij, maken van bijvoorbeeld
het Gasthuisplein." Op het punt
van hel verkeer vindl de VVD,
dat aan de levensgevaarlijke
situatie op de Noordboulevard
spoedig een eind moet komen.
Dit door parkeren aan één kant

van de weg toe te staan en door
een middenberm aan te brengen.
„Desnoods met kunstgras,"
meent Jongsma. „Wc moeten de
/aak ook wat opfleuren. We
hebben hier hel klimaal niet
mee, maar dat mag geen
dooddoener zijn. Wat de Zand-
voortsclaan betreft, vinden we.
dat die wel verbeterd kan
worden. Ook. dal de voormalige
Irambaan benul moet worden,
zeker voor fielscrs, voor de bus
op drukke dagen en voor de
ambulance. De Herman Heijcr-
mansweg? Die moei worden
doorgetrokken om Noord te
onts lui ten. Dat die door een
prachtig duingebied loopt, is
alleen maar een voordeel. Nu
komt er niemand en dan wel. Je
kunt hel vergelijken met de
aanleg van de Zeewe» destijds."

Voorkeur
Jan Jongsma vcrtell. dal hij van
plan i veel werk Ie verzeilen op
gemeentelijk niveau. Alle andere
functies - hij was onder andere
actief in de Jongeren Midden-
stand. Verlicht Zandvoort, Bo-
vag, sociëteil en voorziller van
de plaatselijke VVD- heeft hij
aan de kant gezel om goed Ie
kunnen funclioneren. „Wat hel
commissiewerk betreft, gaal zijn
voorkeur uil naar Sociale zaken
en Planologie. Pas daarna naar
financiële en economische aspec-
ten. Het welzijn van de mens
moet cenlraal staan, niet alleen
de materiele zaken. Neem bij-
voorbeeld de bejaarden. Die
moei je niel domweg in tehuizen
persen, maar zo lang mogelijk in
hun omgeving laten. En de jeugd
moeten wc niet alleen materieel
in de welvaart laten delen, maar

Jan Jonusma: „Liberaal in hart en nieren'

mogelijkheden scheppen voor
een zinnige en fijne vrijetijds-
bcsteding."
In die sector, met name de
culturele recreatie, denkt de
VVD aan een centrum rond het
Stationsplein. „Maar dan eerst
een grondig behoefte-
onderzoek." aldus cle liberale
coming-man. „De plaals is
uitermate geschikt, ook vooreen
slechl-weer-accommodatie voor
een film - en loneelzaal en
dergelijke. Verder denken we
aan een sportcomplex binnen
het circuit en een sporthal, waar
eindelijk ook de zaalvoetballers
en zaalhockeycrs terecht kun-
nen."

Lukraak
De logecrbelasting is nog niel Ier
tafel geweest en Jongsma vindt
eigenlijk, dat daarover door de
VVD al het nodige is geventi-
leerd. „Veel hotels moeien nu al
sluiten en je moet die sector niet
eenzijdig extra gaan belasten. We
zijn daar duidelijk legen." Ook
over het ei reu i l behoeven weinig
woorden Ie worden vuil ge-
maakl. ',;Daarvoor' b'estaat een
conlract, waaraan niet vall te
tornen. Cr is destijds een
meerderheidsbesluit genomen en
er zijn stringente voorwaarden
gesteld, waaraan men zich moet
houden. Voor alternalieven.

'Vrouwen van Nu' geen reis-
bureau maar vrouwenbeweging
ZANDVOORT - „Volgende week kan ik niet voor een gesprek dan
zit ik met de „Vrouwen van Nu" in Parijs voor een week. Weet je
overigens al dat ik een geweldige reis ga maken met de „Vrouwen
van Nu" helemaal naar Hong Kong, en wat het mooiste is naar
Rood-China? " Deze en andere kreten hoor je dan en neem je aan
dat er gesproken wordt over een reisvereniging voor vrouwen of zo
iets. Wanneer je dan eens gaat informeren, blijkt het iedeen van een
resivereniging wel ver bezijden de waarheid te liggen. Om dan eens
precies te weten wat de Vrouwen van Nu dan wel inhoudt, kom je
terecht bij de zeer ijverige presidente Ans Buursema. Met haar
hadden wij dan ook een gesprek over het hoe en waarom van deze
zeer bloeiende vereniging.

Ze vertelt hierover, terwijl de telefoon
onophoudelijk rinkelt, het volgende.
„Huim anderhalf jaar geleden zijn er
zo'n acht of negen vrouwen bij elkaar
gekomen in Zomerlust om eens te
praten overeen vrouwenvereniging die
meer aangepast zou zijn aan de eisen
van deze lijd. Er zijn natuurl i jk veel
vrouwenverenigingen maar die zijn
geschoeid op principes van ver voor de
oorlog.
Bovendien hebben grote verenigingen
altijd nog een landelijke organisatie
waaraan verantwoording schuldig
blijft, en dal wilden wij niet. Tot onze
grote verbazing was na veertien dagen
al de oprichtingsvergadering. \Vij
hebben nu, anderhalf jaar later met
donateurs meegerekend een ledenaan-
tal van 270, en hieruit bl i jkt wel dat
onze vereniging in een behoefte
voorziet."

Doel
In de akte van oprichling slaat hel
doel van de vereniging duideli jk
omschreven. Artikel 2 zegt: „1. De
vereniging heeft ten doel het gezellige
verkeer en hel onderling hulpbetoon
lussen haar leden Ie bevorderen en hij
U- dragen lol de culturele en
maatschappelijke vorming van haar
leden."
,,Om dil doel Ie bereiken organiseren
wij ge/.ellige bijeenkomsten, cursus-
sen, excursies en reizen," /.egt Ans
IJuursema. „Wij vinden namelijk dat
luis t m de/.e l i jd hel inlermenselijk
contact wordl verwaarloosd en daar
trachten wij op onze wijze iets aan te
doen.
In de eersle plaats /.ijn daar de
contactmiddagen of ochtenden, die
druk be/.ochl worden. Bovendien
oruaniseren v v i i m de winterperiode lal

van conversatielessen. Wij hebben nu
Frans, Duits en Engelsen ook Spaanse
lessen gehad. Kr zijn bridge- en
klavcrjasmiddagen, excursies en dan
natuurlijk de reizen."

Reizen
De leden blijken bijzonder reislustig te
zijn. De presidente is dan ook een
geroutineerde ondcrhandelaarstcr ge-
worden in het dealen met touropera-
tors. Het blijkt een heel karwei om na
te gaan waar men de goedkoopste
reizen kan boeken. Ho was er een
geslaagde reis naar Winterberg in het
voorjaar van 1977 en in augustus naar
Noorwegen. „De reizen moeten
betaalbaar blijven voor de leden. Je
moet er ook rekening mee houden dat
voor enkele leden hel misschien hun
eersle ervaring is in hel buitenland,
terwijl sommigen /.oveel reiservaring
hebben, dal hel toch ook voor hen een
boeiende ervaring moet zijn," aldus
Ans Buursema. '/.\\ vertel l verder dat er
sprake is van een goed conlacl
onderling lussen de leden tijdens de
reizen.
,,'/M hebben w i j bijvoorbeeld gevraagd
om hel oer-Hollandse begrip „plaatsje
v r i j houden" alsjeblieft niel in te
voeren. U kent en dat wol, er slaat cvn
ge/.amenhjke maaltijd op het program-
ma en je koml een eet/.aal binnen, dan
/.il ton hier en daar verspreide groepjes
mensen. Wanneer ie dan aan wil t
schuiven, word l er ge/egd „nee die is
al be/.i't" om vervolgens fana t iek naar
de bewuste vriendin te wuiven en te
roepen, „ochoé we /itlen hier." /.oiels
vind ik ergerl i jk, wanl hel geeft de
enkeling die mee op reis is het gevoel
er met bij Ie horen, ( i e lukk ig wordt
dat dan ook niet gedaan. Men schuil'!
gewoon bi| elkaar aan tafel, l.euke

contacten worden hierdoor gelegd, en
dat is juist wat wij beogen."

China
Momenteel vertoeven de dames nog in
Parijs, maar morgenavond worden ze
terug verwacht. Behalve de eerste
conlaclmorgcn op hel strand op 2
mei, en een excursie naar Giethoorn.
Iedere maandagmorgen, donderdag-
middag en dinsdagavond kan er
gezwommen worden in „De Duinpan"
onder leiding van de heer Captijn,
terwijl er, bij voldoende deelname ook
een cursus keramiek zal worden
georganiseerd.
Het belangrijkste programmapunt is
echter de reis naar China waar
iedereen vol van is.

„Waarschijnlijk zitten onze reisvisa bij
de allereerste vijfhonderd toeristen
visa die door de ambassade wordt
uitgereikt," zegt Ans Uuurscma, die
dit toch wel een grappige bijkomstig-
heid vindl. „Wij zijn al zo'n dik jaar
bezig met de voorbereidingen. Het is
natuurlijk veel geld als je het zo hoort,
maar als je bedenkt dal wij streven
naar een „all-in" bedrag, dan valt het
wel mee. Zo'n plusminus f 3500,-- per

persoon is het bedrag waaniaai
gestreefd wordt. Hiervoor gaan we 21
dagen naar China, Hong Kong en
Japan. Alle excursies in Peking,
Shanghai, een cruise in Hangchow,
weer per vliegtuig naar Kuan-Chovv, en
vandaar naar Hong Kong. Wij trachten
zelfs een extra dag Hong Kong te
krijgen, want wij zijn bang dat twee
dagen in deze stad te kort zullen zijn.
Dan naar Tokio en in Japan weer
excursies in Kamakura en Kyolo. Alle
hotels, luchlhavcnbelastingcn, excur-
sics en maaltijden zijn inbegrepen. Dat
moet toch een fantastische reis
worden." aldus de enlhousiastc
„vrouw van nu".
Het blijkt dat veel vrouwen lid
zijn die al volwassen kinderen
hebben, toch ook veel jongeren,
moeders en dochters, die oppas-
beurten van klcin(e) kinderen
afwisselen „Vrouwen van Nu"
blijkt dus toch géén roisvereni-
ging, maar een bloeiende vrou-
wenvereniging; die zeker haar
doelstelling", de strijd tegen de
vereenzaming van de moderne
mens," met alle mogelijke
wapens bestrijdt.

/owel in recreatieve als m
financiële /.in, staan ook wij
(literaard onen."
De VVV in Zandvoorl is volgens
Jongsma en de /i jnen Ie weinig
gericht en te weinig zakel i jk . Er
gebeurt ie veel „lukraak" en de
.ücmeenle heeft Ie urole invloed.
Ik- VVO in de gemeente heeft
meer wensen. Lr moet hoog-
nodig een nieuw politiebureau
komen en meer mankracht voor
hel politiekorps, eventueel door
inschakeling van de rc.scrve-
polilie. Verder fietspaden, aan-
dacht voor hel ziekcnvervoer en
gelijke kansen hij nel onderwijs.
En iniel Ie vergeten openheid in
hel gemeentelijk beleid.
Jan Jongsma zou nog graag uren
doorpraten, maar een van z i jn
favoriete sporten wacht. Hij
tr imt, hij golf( en vooral: hij
voetbalt. En nu slaan zijn malen
van Zandvoorl 10 ie wachten.
Voetballen zal hij niel laten, al
wordl hij nog eens burgemeester.

Jeugd tekentvoor
tentoonstelling
ZANDVOORT - Van 21 juni lot en
met 2 juli a.s. wordt er in het Cultureel
Centrum aan helGaslhuispIcin 9b een
tentoonstelling ingericht van kinder-
tekeningen, in het kader van Zand-
voort 150 jaar badplaats. Via een
stencilljc, dat op alle scholen verspreid
is, kunnen alle kinderen tot en met 16
jaar kennisnemen, hoe ze aan de
tentoonstelling mee kunnen doen. Het
is de bedoeling, dat een tekening
gemaakt wordt van iets, dat betrek-
king heeft op Zandvoort, bv. een huis,
een straat, het strand op zoiets, leder
mag zelf kiezen welk materiaal hij of
zij wil gebruiken. Vóór 12 juni moet
de tekening ingeleverd worden bij het
Cultureel Centrum. Men kan hem
versturen of brengen, dagelijks lussen
2 en 5 uur, behalve maandag en
dinsdag. Woensdagmiddag 5 juli kan
ieder zijn wcrkstukje weer komen
ophalen. Daarom is hel belangrijk
naam en adres en leeftijd goed
achterop de tekening te schrijven.
Iedereen mag maar één tekening
insturen, anders komen we erg in
moeilijkheden met de beperkte ruim-
te, die voor de expositie beschikbaar is
en moeten we teveel selecteren. We
verwachten van de scholen veel
groepswerken, zelfs werkstukken van
hele klassen, dus het belooft een heel
interessante tentoonstelling te wor-
den, Denk erom, dal het Centrum
tussen 24 en 26 mei gesloten is in
verband met het wisselen van de
expositie.

Diefstallen
Vrijdagavond was een drukke avond
voor de politie. Kr werd "en
radio-cassetterecorder uit een auto
gestolen die geparkeerd stond op hel
Bm. van Fencmaplein. Werd een fiets
gestolen bij de Bcatrixschool, en 15
liter benzine afgetapt uit een gepar-
keerde auto op het de Favaugeplcin.
Werd een jas gestolen, waarin zich een
portefeuille bevond met rijbewijs,
girobctaalpas en cheques en andere
bescheiden. Op zaterdag werd een
lochtraampjc van een geparkeerde
auto geforceerd. Uit de auto werd een
schoudertas vermist met onder andere
een spaarbankboekje en DM •100,.-.
Op zondagavond tenslotte werd uit
een auto geparkeerd op het Stations-
plein foto-apparatuur gestolen, enkele
kleine artikelen uit een particuliere
garage, vermist, en ingebroken in een
caravan op camping „De Duinrand".
Kr werd een auto gestolen op de
Boulevard Bamaart, honderd gulden
gestolen uit een hotelkamer, en een
wollen jack ui t een aulo.

Herdenking gevallenen
ZANDVOORT - Op donderdag (Hemelvaartsdag) 4 mei worden ook
in deze gemeente de gevallenen sinds 10 mei 1940 herdacht. Van
18.00 tot 20.02 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen
halfstok worden gehangen. Om 20.02 uur (na de 2 minuten stilte)
worden de vlaggen in top gehesen tot aan zonsondergang.
Particulieren wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.

Heclamevlaggen en bui tenlandse vlag-
gen behoren voor l 8.00 uur l i jdeli jk Ie
worden binnengehaald. Van l 'J.00 tol
10.'iü uur wordl in de Hervormde
kerk een herdenkingssameii komst
gehouden, waarin mevr. S. van den
Herg-Dorrcboom. lid van de plaalsc-
li |ki commissie Nationale Herdenking
ver/.elspro/.a leest. Hel /.andvoorls
Dames Vokaal Knsemble, onder
leiding van mej. l lulfermann brengt
enkele liederen ten gehore. Hel orgel
wordl bespeeld door de heer ('•. van
//wielen de Hlom. HII de u i tgangen
wordt een collecte gehouden voor het
werk van de plaatselijke commissie
Stichliiigl'.l 10-19.15.

Op deze samenkomst sluit aan „de
sl i l le tocht" mei als beg inpun t het
Kerkple in . De stoet begeefl /.ich langs
de gebruikeli jke route naar hel
monument in hel Vijverpark.
Van 19.15 al' tot .'!() seconden vóór
20.00 uur /uilen de kerkk lokken
luiden. Van 20.00 uur al' lol (wee
minu ten daarna /.al op de hcrdenkings-
plaats volkomen s t i l l e m acht worden
genomen. Aan de burgerij wordl
vi'r/.ocht de/.e s t i l te overal en alge-
nieen Ie betrachten.

De weg naarde herdenkingsplaiUs /al
Ie voet en in volkomen sti lzwijgen
worden afgelegd. Vlaggen en vaandels

worden niet meegevoerd. Hel brengen
van een bloemenhulde op de hcrden-
kingsplaats is toegestaan.

IX- plechtigheid aldaar wordl afge-
sloten mei koraalmu/.iek van het
Kopersensemble van de /anrivoortso
Muziekkapel.

Voorts geldt het verzoek, dat op
deze avond van 19.30 tot 20.30
uur de exploitatie in de horeca-
bedrijven zodanig geschiedt, dat.
hieraan elk vormakelijkhcids-
asspcct ontbrcekt.dat de buiten-
verlichting • zoals neons en
lichtbakken • is gedoofd en geen
andere muziek ten gehore wordt
gebracht dan die van de officiële
Nederlandse radioprogramma's.

mm .••' ' ... ' ' • • ^'>w**ft*?*$• • fl • . •• .•••.'-..-".• ïyfr'fbd'i.Met oog en oor
" • % ! • • , -̂̂ tlÉ

• • • • ' ' ' ' • • ' , • ' •• A '̂̂ ^i^^"^^

de badplaats door
' • • , -«m^mm

Gouden echtpaar
Hel /al wel met v e e l . |H /eg
maar gerust nnoil voo rkomen ,
dal een geboren „Weggcr"
(bewoners van de Zandvoo i i se -
laan en omgev ing lol aan
U e n l v c l d ) v e r h u i s ! naar Zaml-
voort-Noord. Toch is dit hel
geval mei hel ech tpaar l'.J.
Slokman (73 laar ) en M .).
Heemskcrk-Slokmaii (7 I laar)
dal op woensdag 't mei a.s.
v i j f t i g j aa r getrouwd /al /i | i i .
De hruidegom is z u l k een
geboren "Wegger". h i j werd n I.
geboren aan de ( I r i n d w e g \'o.
0. midden in de duinen, v l a k
bii de Oramekom. de bruid
werd geboren in Haarlem. De
eerste paar jaren van hun
huwelijk bleven /ij nog wonen
aan de Grindweg, toen moesten
'/.\} ve rdwi jnen , want het luns
werd afgebroken, omdal men
daar Ier plaatse een n i e u w
kanaal ging g raven , dal nu
u i t m o n d t m de Oranjekom.
Ook de/.e grindweg beslaat al
lang niet meer en werd over-
\voekerd door de duinbc-
groeiing. De bruidegom had
aan de Grindweg een melk-
handcl. Na de gedwongen ver-
hui/.ing van het echtpaar kwam
men terecht op hel Da Cosla-
plein, vanwaar men later ver-
huisde, na de evacualie in
Heemstede, naar hun huidig
adres: Nic. Beelslaan No. l!8.
Daar wonen ze nu sinds 1910.
Het bruidspaar kreeg tien kin-
deren, waarvan 7 dochlcrs.
Negen van hun kinderen zi jn
gelrouwd en acht daarvan
wonen in Zandvoort, één in
Haarlem en één is er nog thuis .
Zij bezitten thans twintig klein-
kinderen. Een van hun
dochters is getrouwd mei hel
raadslid Richard van As. Ken
bewogen leven heeft de
bruidegom achler de rug.
Tijdens de vóórmobilisalie voor
het uilbreken van de Iweede
wereldoorlog werd hij in
actieve diensl opgeroepen. Hij
maakte daarna de vijfdaagse
oorlog in ons land mee. In
1936 kocht hij een strandtcnl
en exploiteerde die een zestal
jaren. Het was de dorde lent in
de richting Btoemendaal vanaf
het Noorderbad. In de oorlogs-
jaren, vlak voor de evacuatie
naar Heemstede, verkocht hij
de/e weer. In april 1916 trad
hij opnieuw in dienst, thans als
beroeps-militair; Bracht als
zodanig ook nog een jaar door
in Indonesië en werd m 1965
op 60 jarige leeftijd, dus als
beroeps onderofficier gepensio-
neerd.
Ik heb een gezellig u u r t j e bij
het nog /.eld/.aam vitale echt-
paar doorgebracht. We zijn ge-
doken m het prille verleden en
lang daarvoor, toen /.e nog in
de duinen woonden. Hij kenl
ze allen nog die "Weggers".
Engel van der Valk en diens
broer Jan van der Valk, die
jachtop/.iener was. De van
Honschootens. Castien, Zeg-
vvaard, van Deursen en noemt
u maar op. We hebben hel
gehad over hel Paradijs, hel
Ho/envvaler . de Or.miekom. de
Henhaan en vele andere hè-
kende plekjes, die vooral hem
ook nu nog na aan het har!
liggen. Maar ge lukkig en Ie-
vreden wonen /ij nu al jaren in
hun gericfelijke huis aan cle
Nic. IJcelslaan. Woensdag a.s. is
het /over. Dan gaan /.e feesl-
vieren Ie /amen mei al hun
kinderen in het Vercnigings-
gebouw "De Krocht". Met de
naaste familie mee /i|n dal er
al /o'n Kle ine v i j f t i g ! ICn na
de ll.Mis ml dankbaarhe id , die
om half drie m de Si.
Agalhakerk wordl opgedragen.

vo lg t er ook nog een receptie
van hal f v i j f to l h a l f /es in de
Krocht . I ld /al er wel d u i k
worden , w a n t /e /i|n bekend
genoeg. Van h.ir le wensen \\ ij
hen nog ve le g e l u k k i g e jaren!

Drukke receptie

IM n g l u n d c i c m l e l J ige l van
Honschootcn \vas /alcrdag \ . l .
hot m i d d e l p u n t van de d r u k
be/ochle leccp lu , die hem
door ile hee l ( Juar les \ au
l ' I U m l w,is aangeboden I e r
gelegenheid \;m / i | i i l ach l igs l e
verjaardag op -zaterdag lô apr i l .
Hel l ees teh ik gebeuren had
plaats m pa\ i l |oen "De V i r v e r -
liul". Hel werd een komen en
gaan van mensen, We /agon
v a n z e l f s p r e k e n d .llu. W i l K
Quarles van l ' l ' lord. Voorls dr
broer van luifel , mei d iens
/(«in, hroer Jan van hel
/ .vvanenvvate r . die mi al ti?i jaar
is en /.'n /.(ion d era rel, die (Ie
50 al is gepasseerd ol' er v l a k
aan loe is. Kr waren geluks-
lelegrammen van Prins, Bern-
hard en diens ad |udant de heer
Cieertsema. Jan Slri|hos had
een s c h r i f t e l i j k e g e l u k w e n s ge-
/onden. omdat h i j / e l f met
;i;m VVO/IK kon / I JM. Voorts
waren er veel oude |achlop-
/.leners en ook verscheidene
van de/.e Lijd , in dienst bi| de
Amsterdamse Duinwater le id ing .
\Ve zagen een groeit aantal
drijvers bij vroegere jachl-
parlijen, oud politiemensen uil
Zandvoort, waaronder de heer
van Ackoo\ en ook d,e huidige
korpschef van pol i t ie , 'de heer
J.O. van Mans kwam met /i|n
echtgenote feliciteren. Kr
heerste een gezellige en ge-
moedelijke .stemming. Wat
werden er een heleboel oude
herinneringen opgehaald. Kngel
maar handjes schudden en
cadeau's in on U angst nemen.
Twee tafels stonden er vol
mee. Dat. Kngel niel van de
blauwe knoop is. was aan vele
van die cadeau \ duideli jk
merkbaar. Het werd voor onze
krasse jachtop/.iener een onver-
gelei ij k gebeuren en een kosle-
li jke lierinnering aan een
pre t t ig , gemoedelijk leest. En
nu lingel: op naar het grole
feest. Zestig jaar jachtop/iencr
in ju l i van liet volgend jaar.
ZoieUs is nog nooit vertoond
en het /.iet er wel naar u i t , dal
je die mijlpaal xult halen. Veel
sterkte en een goede ge/.ond-
heid.

Fraaie kapsalon
Maandag j I. hebben onder
grole belangstel l ing Magda
Bouma (15 jaar eerste kapster
bij kapsalon S u \ k e r b u \ k ) en
Chris Corbee, die nu al weer
vi j f jaar haar assistente is. m
de LiakkeiStraal, in de oude
groenle en ( ' rui lhandel van de
firma Bakkenhoven, (de laatste
jaren gerund door de lieer cle
Jong) hun nieuwe kapsalon
geopend niet een /eer d r u k
bezochte receptie. Ken schat
aan bloemen en geschenken
werd dun deel. een zeker
bewijs, dat de k lanten hen niel
vergeten zi jn, integendeel. Het
ziel er allemaal keurig uit en
de oude zaak is onherkenbaar
geworden. \Vi| wensen hen
belden van har te heel vee l
klanten. De oude / i j n geb leven
en de nieuwe komen nog wel .
Dat bleek al de dag n.i de
opening'

C K u v per Sr.

Cultureel Centrum
2ANDVOOKT - Van 1>8 april tot
en mei 2H mei /al m hel Cul tureel
Centrum aan het ( ' •as thuisplc in !)h
Kmrm van Vnjberglie de Ooriingh
'ekenmuen exposeren. De/e belang-
wekkende t en toons t e l l i ng /al ge
opend /.i|n elke week van woensdag
lol en mei zondagmiddag van 'J
lol 5 uur.
Mei klem k u n n e n W K u .i.mraden
de/e expositie te gaan l ie / ichl igen.
De nog jeugdige kiinsteiiares.se
hevft /.u1 h de laa ts te jaren speciaal
toegelegd op hel oude X.andvoort
en ciaarvan (rellende en mteics-
santé bi j /onderhedcn v.islgelegd. '/,\\
doel als het war" hel oude /and
voort herleven Dal hel de org.un-
saloren g e l u k t is. haar na.ir /.and-
voort Ir halen, mag als een groot
voorrecht worden beschouwd

LANGS DE VLOEDLIJN

U,'it de ineesle m c i i s e > < van i I k , l , i r
w e l e n is s l e c h t s | l l ls l > , e M i > e g i ) m /\<•\\
m e l k a n i te k u n n e n u mi sken \ \ . i i h x
11,H5i; . l ' )_>; , i
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Coöperatieve vereniging
Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer (VBA) GA
Legmeerdijk 313, Aalsmeer.

AALSMEEH

Wegens het vrijkomen van enkelu arbeids-
plaatsen vragen wij:

voor verdeelwerkzaamheden in de
snijbloemen-on potplantenafdelingen.
Leeftija tot circa 45jaar.
De mogelijkheid is aanwezig om deze
werkzaamheden in volledige dienst
(40 uur per week) of alleen gedurende de
morqenuren te verrichten.
De 40 uricje workwuok ib als volgt over
6 dagen verdeeld:
maandag t/m donderdag van
6.30 tot 15.00 uur of 15.30 uur;
vrijdag van 6.30 tot 11.00 uur- ('s middags vrij)
zaterdags van 6.30 tot 12.00 uur 's middags vrij)

Voor hen. die alleen 's morgens werken
is de werktijd:
maandag t/m donderdag
van 7.00 tot 12.00 uur;
vrijdag van 7.00 tot 11.00 uur;
zaterdag van 6.30 tot 12.00 uur.
De werkzaamheden kunnen ook verricht
worden door

Maximum leeftijd circa 45 jaar.
De dames-sollicitanten maken wij erop attent,
dat de te verrichten arbeid middelzwaar is.
Een zeer goede lichaamskonditie
is dan ook vereist.
De arbeidsuren zijn voorlopig van circa
8.00 tot circa 11.30 uur, gedurende
zes dagen per week.
Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefonisch
worden ingewonnen bij de afdeling
personeelszaken, kantoorgebouw
eerste verdieping,
telefoonnummer 02977-34567.

Elcctrische
kantenmaaiers
voor moeilijk

reikbare
plaatsen

Motormaaiers ;,
(opmerken met 'n
unieke maai- u
kwaliteit 8

/*£

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachines o.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers. tuinrekkers,
zitmaaiers, tuinfrezen. kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meeri
U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

Eenvrouw WO<H vooröehger leven
en. haar^efcin toch 't lékterste geven .

, 2,e teé#t toch dit blad!?
En de aanbieditagsn
Jmalt ze dan even .

Zojuist binnen gekomen:
10.000 rollen prachtig

van een bekend merk.volledig afwasbaar -
diverse dessins
normale verkoopprijs 24,50 per rol

7. per rol.

BOUWMARKT

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set J)t00dI)Ui)0
Alléén

Schagelstraat 27
Haarlem,

tel. 023-327019

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen zij'n

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.

ANTIEK BOUTIQUE

HOOGENDOORIM
Zijdstraat 65,

Aalsmeer,
telefoon 02977-24429.

Ophelialaan 162, Aalsmeer,
telefoon 02977-24436.

iel
ik het mijn ouders...!

verdere familieleden en kennissen'
Een veel gehoorde vraag bij mensen met verlovings- en
trouw/plannen Gelukkigis hetantwoord kinderlijk-eenvoudig
Kom djdig bi) ons een keusdoen uit onze even smaakvolle dis
uitgebreide Kennemer __ _-—y Kaarten Kollektle.

Trouwens alsu toch bij
ins bent voor verlovings,
huwelijks- en dankbe-
tuigmgs kaarten,
kunnen wij u in één
mocue door ook onze
fraaieen onginele

geboortekaartjes
laten nen'

RANDSTAD HANDELSDRUKKERIJ BV
Boekdruk • Offset

Stationsweg 38- Aalsmeer - Tel.02977-2 51 41*
B^untoor Znidvoort: GwJiójfctl 12 • Td 02507 • 71 66

mooi-maaier.'

FA. J. J. VAIV5 DER ZWAARD
TUIM & PARKMACHINES
Zijdbtrdat 71-73, Ajlsmecr, tel. 029~'7-24329

Tevens 7ict u bij ons dr nieuwste modollen in meer
ddn?0i,ooricn tuinmachinos o a. cirkolmaaiors,
kooimaaiers, electromaaiers, tuintrekkers,
zitrnaniers. tuinfrezcn. kettingzagon,
motorgrashorkon of verticuteorharken en nog veel
meer'

U bnnt vnn fidrie welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow1

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Dd II i o -K I Iju i) e
Alléén

Schagelstraat 27
Haarlem,

tel. 023-327019

T o koop aangeboden:

wedstrijd zeilboot
Panthon.

Lang 4.40. breed 1,60.
Zeer snot, licht gewicht.
hecht hout, dracon tuig

met trailer, i.z.g.st.
f 2200.-.

Inlichtingen 02508-1280.

Profiteer nu van de keiharde eikenaktie premies.
Onze eiken meubelen staan robuust op u te wachten, prijzen. Tijdelijk met extra aktiepremie. Zo goedkoop

Zoek maar uit: wandkasten, bankstellen, eet- heeft u eiken meubelen nog niet eerder gezien,
kombinaties, fauteuils ... Alles van het bovenste Zolang de voorraad strekt tot 12 mei a.s.

beste eiken. Geheel massief. Nu voor ongekend lage Kom dus snel. Voordat 't weg is.

,„SW«w ?•-'

Meubelmakers-vakwerk van
de bovenste plank. Deze zit-
kombinatie met antiek
lederen kussens heeft 't
•helemaal. Een bankstel van
onmiskenbare allure. Om
lang ... heel lang plezier van
te hebben.
Ook verkrijgbaar als 3-1-1
kombinatie.

•• •• s

Oersterke eiken eethoek.
Voor een sfeervol dineetje of
'met de pan op tafel'.
Massief eiken met uitschuif-
bare tafel. Voor als er gasten
komen. 4 stoelen met stof.

Normaal 998.-
Eikenaktie premie 200.-
Eikenaktie prijs

slechts **® *>& ep*.

Uit het mooiste eiken is dit
prachtige Oudhollandse
buikkastje gemaakt. Zonder-
meer een juweeltje. Met fraai
reliëfbeslag op de laden.
Een kastje om 'weg van te
zijn'.

Normaal 239.-
Eikenaktie premie 50.-
Eikenaktie prijs

Een handig idee in eiken.
Stijlvolle mimiset. Geen
wiebelige tafeltjes. Nee, op
en top degelijkheid. Schuif
maar bij. wanneer u ze nodig
hebt.

Normaal 219.-
Eikenaktie premie 50.-
Eikenaktie prijs

Charmante Windsor fauteuil.
Met hoge zit en cretonne
kussen. Een gezellige bij-
zetter. En om 'ns lekker in uit
te rusten. In natuurlijk en
eerlijk eiken.

Normaal 249.-
Eikenaktie premie 50.-
Eikenaktie prijs

Spaarneweg -
Industrieterrein Cruquius
VRMORQFtVQNO - KOOP WOND

Meubelhal Cruquius
023-281791
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags gesloten)
023-289874/289875
Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151

Dagelijks geopend van
9.00 lot 17.00 uur

Op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdagavond Koopavond van

19.00-21.00 uur.
Gratis ruime parkeermogelijkheid

Op ons kantoor Aalsmeer
is plaats vooreen

jong expediteur
Hij dient reeds enige ervaring
op een uitgebreid gebied van do
internationale expeditie te
hebbon opgedaan.

Kennis van de moderne talen en
goede contactuele eigenschappen
zijn noodzakelijk.

Gunstige arbeidsvoorwaarden
Goede salariëring.

Schriftelijke sollicitaties uitsluitend
aan Brinkhof Transport b v ,
Antoon Coolonlaan 1, Uithoorn.

r*n ' n t ,cn 'C' ft o ie"

Brinkhof IfTransport b.v.

landhuizen villa's-herenhuizen
middonstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede Bloemendaal e.o.

de nader & scnJDIS Dv
Mukeloori en laxnleuro onroerende goederen,
Adrlaon Pouv,laan 27-2H Ie Heemstede. Tel.: 023-288550'

\
XV

uziekcentrum
\ Zuid-Kennemerland

Gasthuisvest 47 - 201 1 EV Haarlem
Postbus 6051 -2001 HB Haarlem
Telefoon 023-31 9348.
Aanmelding geopend voor het nieuwe kursusjaar.

- kursus Algemeen M u ikale Vorming voor kinderen
van de 1e klas basisonderwijs (6 a 7 jarigen)

- lessen op alle instrumenten en solozang
- speciale kursussen voor:

samenspel
koorklas
muziekbegrip
theorie/solfège
jazz- en lichte muziek

Nadere inlichtingen bij de administratie van het muziekcentrum.
Prbspektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direktie volgens afspraak.

Aanmeldingen vóór 1 juni a. s.
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Meeslepend toneelspel bij
groep 'Op hoop van Zegen'
ZANDVOORT - Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april speelde
de Zandvoortse toneelvereniging „Op hoop van zegen" in het Cultureel
Centrum" van het Gasthuisplein hel loncelspel van James M. Barry: „De
medailles van een oude vrouw". Deze uilvoeringen worden nogmaals
herhaald heden donderdagavond 27 en vrijdagavond 28 april , aanvangend
om half negen.
Hel spelen van deze vijf avonden cyclus is bedoeld als experiment en valt
geheel buiten het jaarlijkse verenigingsprogramma, dat eind mei a.s. wordt
voortgezet met een opvoering van het blijspel „ïk lach erom" in het
verenigingsgebouw „De Krocht".

Men moet wel moed hebben om
een dergelijk experiment te onder-
nemen, want toneelaccommodatie
heeft het Cultureel Centrum niet.
Die accommodatie moet men zelf
scheppen en dat is zeker geen
geringe opgave. Men is aangewezen
op een kleine bezetting en een
sober decor en het is moeilijk
dergelijke slukken te vinden.
Daarin is „Op hoop van zegen" ten
volle geslaagd en het experiment is
daarom zeker voor herhaling vat-
baar. In de knusse beslotenheid van
de uitvocringsruimle, (men kan
maximum ongeveer lachlig per-
sonen aan een plaals helpen) vocll
men zich als 'l ware één mei het
spelend ensemble en kan men zich
ten volle inleven in hetgeen zich
op het toncbl afspeelt. Men had
gegoocheld met het lichl en evenzo
met de decors. Dit alleen al is een
woord van grote lof 'waard. Dat
men zich moet behelpen met veel
dingen, die normaal als iets van-
zelfsprekends worden beschouwd,
aanvaardt men daarbij gaarna, al
blijft het gemis van een afsluit-
gordijn wel voelbaar. Mogelijk, dat
in de nabije toekomst het bestuur
van de stichting in deze iets zal
kunnen bereiken.
Dat gaarne aanvaarden van het
behelpen heelt echter één voor-

waarde, namelijk dal het spel
zodanig moet zijn, dat men over
de/i' zwarigheden heenslapl, ja, ze
zelfs niet telt, omdat door hel spel
hel gemis niet wordt gevoelgd. En
daarin slaagde men volkomen.
Zelden hebben wij /ó genoten van
een toneelspel als bij deze op-
voering, waarvan wij de eerste
vrijdagavond j.l. meemaakten. Dit
was voor een zeer groot deel te
danken aan de buitengewoon be-
kwamo regie van Rob van Toorn-
burg. Hij heeft onder zeer moei-
lijke omstandigheden een kranige
prestatie geleverd.

Sentiment
Het stuk zelf is ingesteld op effect
en sentiment. Het speelt ten tijde
van de eerste wereldoorlog en deed
ons af en toe denken aan enkele
afleveringen uit de bekende
televisie-serie „De familie Bellamy".
Het gegeven is in de grond van de
zaak doodsimpcl en de opmerk-
zame toehoorder en toeschouwer
kan reeds vrij vlug doorgronden
hoe deze tragedie zal aflopen.
De spelers moeten het maken on
zij hebben het gemaakt, en hoe!
Jopie Bisenberger speelde hier een
glansrol, zoals men die slechts
zelden bij amateurs zal waarnemen.
Ontroerend en adembenemend was

Hoofdrolspelers in ontroerende scène

haar stille spel in het derde
(laatste) tafereel van deze een-acter.
Er werd menig traantje weggepinkt
toen zij dyontgoochelde moeder
van haar geadopteerde zoon waar
en levensecht op de planken zette,
zó echt, dat zij zelf haar ont-
roering maar nauwelijks meesier
kon blijven. Naast haar was daar
het boeiende tegenspel van haar
geadopteerde zoon, Pieter Joustra,
als de Scholse Hooglander Kennclh

Jaarlijkse uitvoering Jong Zandvoort

Scène uit „Fablo en de Ezel".

ZANDVOORT - Voor een stampvolle zaal in het verenigingsgebouw „De
Krocht" bracht de kinderoperettevereniging .,<kmg Zandvoort"
zondagavond haar jaarlijkse uitvoering, thans met de kinderoperetto
„Fablo en de ezelin" van H. Th. Jantz en J. Kolvers.
In zijn welkomslwoord wees voorzilter J. van der Mije erop dat de
vereniging (thans in baar 63sle levensjaar en de oudsle vereniging in
Zandvoorl) een zeer moeilijk jaar achler de rug heeft. Hel ledenaantal
l iep terug en het was moeilijk, een waardige plaatsvervanger(sler) Ie
vinden voor Mevrouw F. Nierop-Peliet, die als begeleidster en repetiteuse
welhaast onmisbaar voor de vereniging was geworden. Door haar
overlijden Hel zij een grole leegte achter. Gelukkig slaagde men er
tenslotte in een waardig opvolgster te vinden voor de muzikale leiding in
Groet Vastenhouw.

We hebben wel eens betere op-
voeringen van de kinderen meege-
maakl, de moeilijkheden, die men
het afgelopen jaar had moeten
overwinnen, bleken duidelijk merk-
baar. Het ontbreekt de vereniging
kennelijk aan talenten, op enkele
uitzonderingen na, waarvan we met
name willen noemen het kostelijk
optreden van Ernst van der Klaauw
als een rijke boer.

Ook de fraaie ondersteuning aan de
piano door Greet Vastenhouw
droeg veel bij tot het welslagen van
deze opvoering. In haar kreeg de
vereniging een niet genoeg te waar-
deren kracht en met grote muzi-
kaliteit wist zij de zang te bcge-
leiden. Haar debuut deze avond
was in alle opzichten veelbelovend.

Het werk zelf kon ons maar matig
bekoren. Het zit wel vol kostelijke
melodieën maar het gegeven hangt
als droog zand aan elkaar. Er was
geen kop en geen staart aan te

vinden en bestond m hootdzaaK uit
het op de planken brengen van
rovers, feeën, dorpsbewoners e.d.,
die in een bonte mengeling ten
tonele verschenen. Van een draad
in de geschiedenis viel maar weinig
te bespeuren en het was voor de
uitvoerenden dan ook bijzonder
moeilijk, om er iets van te maken.

Dal men hierin tenslotte toen
slaagde, was zeker te danken aan
de regie van Mevrouw M. van der
Mije-Kcur, eerst laat ingevallen
door het vertrek v a n de vorige
regisseur. Zij wisl mei kunsl en
vliegwerk het geheel bij elkaar te
houden en dankzij de smaakvolle
en fraaie aankleding en de pretlige
decors, vermaakte hel publiek zich
lenslotte loch opperbesl mei de
verrichtingen van de kinderen.

Henriette Groencstem had de
dansjes ingestudeerd. Ze werden
gratievol gebracht, enthousiast en
met volle overgave.
Zo werd het tenslotte toch een
prettige avond die besloten werd
met een royale bloemenhulde aan
alle medewerkenden door voorzitler
J. van der Mije.

K.sr.

Geslaagd

Randstad Publicaties BV
Dorpsstraat 8. Aalsmeer, tel 02977-28411

ZANDVOORT - Voor hel
doctoraal examen in de Theo-
retisehe Chemie is aan de Vrije
Universiteit te Amslerdam geslaagd
onze plaatsgenoot Annelies Nieveld.
Proficiat.

vraagt voor spoedige indiensttreding

MEDEWERKSTER
voor de advertentie-
orderafdeling

Zij zal assistentie verlenen bi| het verwerken van de binnen
komende advertenties

Onze gedachten gaan int naar een moibio V..IM plm 19 |,uir mot
een mavo-opleiding

Uw sollicitaties worden gaarne /«C/I-HVJC'U />/ / O/I/H <ihi Pcrsü
nee/szaken, t.a v dhr B. Lodcwegcn

Uowey. Zij beiden hebben welhaast
een onvergetelijk toneelspel ontwik-
keld.
Grote bewondering haddon wij ook
voor Jelle Sijtsma, die de rol van
Dominee Wilkinson in ruim een
week moest instuderen, omdat
Henk Spierieus, die aanvankelijk
deze rol op zich had genomen, op
het laatsle moment door ziekte
verhinderd was. Henriëtte Brok-
meier als Juffrouw Mickleham,

0000

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
. Tel. 02507-45 65

Tiny Rodenbechter als juffrouw
Tully, en Ivonne Niemeier als
juff rouw Huggerty, drie vr iendinnen
van juffrouw Dowey, (de rol van
Jopio Bisenberger) waren eveneens
voortreffelijk op dreef en zorgden
voor de vrolijke noot met groot
succes. ;.

Al met al een indrukwekkend
gebeuren voor „Op hoop van
zegen". Wanneer u maar even kunt
gaat u dan de voorstelling van
heden of morgenavond bijwonen. U
zult een kostelijke en genotvolle
avond beleven.

Rest ons nog te vermelden dat het
sobere, maar zeer aanvaardbare,
decor door Ton van Holten, Jelle
Sijtsma, Kees van de Valk en
Friedhelm Obcrscheidt met grote
kennis van zaken was opgebouwd.

Ook het grime en kapwerk van
Ben Fijma en Marjo Frederiks en
de rekwisieten van Silvia Holsteijn
vielen alleszins te loven.

K.sr.

Weekenddiensten
Datum 2!l-:iO april en l en l mei 1978

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Kid-
derbos.
Arts: B.F.J. liouman, U>k>t'(ion 5600.
Verdere in l ich t ingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrek! via
de telefoonnummers van do liuis-
artsen. Anderson telefoon 2058:
Drenth telefoon .'i.'!55; Flieringa
lelel'oon 2181: /.werver lelrfoon
1M9!>.
Tandarts: lelefoon 023-313233.
Wijkverpleging: 29 en 20 apr i l , /us tc r
T. Dijk. Lorentzstraat -135. telefoon
2382; 'l mei /.uster A. Morsink-van
Zutphen, Casthuishofje 27 telefoon
2791.
Apotheek: Zeestraat apotheek. N. v.
Herkei, /.eestraat 71, lelefoon 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort . Telefoon 02507-1137
b.U.g. 023-313233.
Hulpdienst: te leloon 023-2-13310.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men u i t s l u i -
(end telefonisch de Veeartsendienst Ie
Haarlem, telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7G11.
Politie: telefoon 30-13.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort.
Noorderstraat l, telefoon 3-159 (l).g.g.
023-320899 of 320<16-1). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 lot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor de/e
hulpverelning, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldl
dat er voor de vrager geen koslen aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 lot
's morgens 7.00 uur.
Cenlrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening geeft advies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voorl van maandag t/m vrijdag van
11.00 lot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100,
Zandvoort.

OPBRENGST COLLECTE.
Wederom is de opbrengst van de
collecte van de Nederlandse Hart-
stichting in Zandvoort en Bentveld
een geweldig succes geworden en wel
f 14.071,07. uit resultaat is bereikt
door het spontane geven van de
bevolking en de enorme inzet van onze
collectanten. Allen die aan dit succes
hebben meegewerkt onze hartelijke
dank.

(Adv. tngist. Mndud)

Theo Olof in Duysterghast

Boeiende causerie door violist
ZANDVOORT - Theo Olof is niet alleen een wereldberoemd violist, hij
bespeelt ook als begaafd causeur op meesterlijke wijze de snaren van de
menselijke ziel. Dat bewees hij donderdag 14 april jl. in Sociëteit
Duysterghast, waar hij op uitnodiging van het bestuur een avond optrad
voor een betrekkelijk klein, maar aandachtig luisterend en meelevend
publiek. Theo Olof weet dat hij de gave van de rede bezit en geeft daar
dan ook duidelijk blijk van, zonder dat van enige geforceerdheid sprake
is. Het gaat allemaal vanzelf en even gemakkelijk. Twee en een half uur
lang heeft hij zijn publiek welen te boeien en in de ban gebracht van
spel en woord.

Het bestuur van „Duyslerghast"'
kan niet genoeg dank worden
gebracht, dat zij deze kunstzinnige
avond wist te organiseren. Een dag
voor zijn grote toemee als concert-
meester bij het concertgebouw-
orkest onder leiding vai Bernard
Haitink, had Olof nog kans gezien
om deze avond voor Zandvoort Ie
reserveren. Theo Olof werd geboren
op 5 mei 192-1 in Bonn. Zijn
cersle lessen ontving hij van zijn
moeder, eveneens een begaafd en

het thans mogelijk afwisselend als
concertmcester op te treden, waar-
door wat meer vrije tijd
beschikbaar komt, een feit dal zich
in geen enkel ander land voordoet.

Demonstratie
Na de pauze demonstreerde Theo
Olof zijn viool. Hij openbaarde een,
bijzondere voorliefde voor de klas-
sieken. Mozart, Bach, Brahms,

B e e t h o v e n , S c h u m a n n ,
Tschaikowsky en vele anderen. Hij
liet horen waartoe een viooi m
staat is. -Fortissimo en pianissimo,
pizzicato, flageoletten, con sordino-
spel en vele andere kunststukjes op
het viersnarig instrument. Hij
besprak de on twikke l ing van de
vioolmuziek in de loop der eeuwen
met als hoogtepunt de befaamde
Paganmi en beweerde, dat de goede
popmuziek geé'nt is op vele thema's
van de klassieke componisten,
waarvan hij verscheidene voor-
beelden gaf. Op ver/.oek eindigde
hij met spelen van een Gavotte en
Rondo van Joh. Seb. Bach.
Vele vragen uit hel publ iek werden
doir hem beanlwoord en hij deed
hel op geeslige en populaire wijze.
Al met al een leerzame en
boeiende avond.

K.Sr.

Liedjesprogramma

bekend violiste. Reeds op 5-jarige TT* j j ï "l
leeftijd trad hij in het openbaar op l l l T G| £* K f* Tl f 9
en werd toen een wonderkind *-̂  •••t/o *'^>ATfc.^_/J-Ji. V*.
genoemd, zeker niet ten onrechte.
Hij werd daarna leerling van de
beroemde Duitse viool-pedagoog
Oskar Back. Thans woont hij sinds
:1933 m Amsterdam. Zijn eerste
concerten in Nederland gaf hij met
het concertgebouw-orkest op
11-jarige leeftijd en reisde vrijwel
de gehele wereld door. HIJ bespeelt
een kostbare Franse viool, die ruim
180 jaar oud is, een zgn. „Francois
Louis Pigne". „Ik zou dit instru-
ment voor geen Slradivarius willen
ruilen" zcgl Olof.

Onvoorbereid
Onder de aanwezigen in de zaal,
bevond zich zijn vriend, de bc-
roemde pianist Danié'l Waayenberg.
Helaas bleek de in de zaal slaande
piano niet bruikbaar om samen
met Olof te musiceren. ,,lk houd
van afwisseling, daarom ben ik
vanavond hier met deze onvoorbe-
reide lezing," verklaar hij ter in-
leiding. „We /.uilen wel zien, wat
ervan torechl koml." In het vervolg
van zijn causerie verklaarde Theo
Olof dat men als musicus nooit is
uitgestudeerd. Hel leven van een
solist, op welk instrument dan ook,
is moeilijk en inspannend. Vooral
als concertmoester wijkt deze
spanning geen ogenblik. Hij roemde
de prettige samenwerking met zijn
collega-concertmeester, de violist
Herman Krobbors. Dank zij deze
vriendschappelijke samenwerking Is

ZANDVOORT - De eerste
zomerse zondag in een bad-
plaats is natuurlijk geen ideaal
tijdstip Qm een koffie-kabaret
te geven. Dit koffie-kabaret
was echter reeds lang van té
voren gepland, en wij kunnen
wel stellen dat de afwezigen
iets gemist hebben. Al was er
dan niet veel publiek in het
Cultureel Centrum op het
Gasthuisplein, degenen die er
waren hebben volop genoten
van het kabaret dat gebracht
werd door Steini van der Eng.
(19) en Han Wellerdieck (33).

Onder de (i l el „tweepersoons",
brachten ze een tweemaal veertig
minuten durend licdjesprogramma.
Twee individualis ten die gezamen-
l i jk ontspanning brachten met
luisterliedjes. Zong Steini bekende
liedjes, en een enkel zelfgemaakt,
Han daarentegen zong bijna int-
sluilend uit eigen werk.

In aanmerking genomen dat tle
routine van Steini, tv doel het pas
ren jaar, nog met groot is, zien wij
toch een volgend programma van
haar nul belangstelling tegemoet.

Han's e rvar ing is ujurenU'gL-ii »eei
groter en ook duidelijk merkbaar,
hij was het die het programma
„droeg".
Beiden zijn afkomstig uit Noord
Holland, waar Steini als zeventien-
jarige een ta lentenjacht won en
Han als jurylid aanwezig was. HIJ
zag zoveel talent in haar dat /e
overeenkwamen samen een liedjes-
programma op te stellen. Ze
werken meestal op verzoek ge-
durende de weekeinden. Slemi
studeert nog A.M.V. (algemene
mimkale vorming) in Alkmaar. Ze
aar/.ell nog tussen een toekomst
van muzieklessen geven, of hel
brengen van liedjcsprogramma's.
Haar scholing is zuiver klassiek, in
haar pianospel koml dil du ide l i j k
naar voren.
Han is tekstschrijver m zijn vrije
tijd. Hij heeft ook de nieuwste
song voor Linda gemaakt, „Stop
mei". Met eenvoudige woorden kan
hi j in zijn liedjes een vage ont-
roering oproepen. Zijn voordracht
is uitstekend.
Wanneer dit koff ie-kabaret nog
eens in Zandvnort komt is het Ie
hopen dat het niet opnieuw een
prachtige dag /al zijn, want een
groter publiek is dit programma
/.eker waard.

mei:
samen sterk,

óns de vijf..!

Zondag 30 april
ZANDVOORT
Hervormde Kerk, Kerkplein 10.30
uur: ds. C. Malaheru (crèche aan-
wezig). 20.30 Uur: feestelijke opening
herdenking „Zandvoort 150 jaar
badplaats" (van l mei l/m 31
auguslus). Medewerking Toonkunsl
Oratoriumkoor Zandvoort en Zand-
voorts Chr. Kinderkoor. Spreker:
wethouder K.C. van der Mi je Pzn.
Jeugdhuis achter de kerk: deze zondag
geenjeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
10.00 uur: drs. Boelens van Castri-
cum; 19.00 uur. ds. P. van Hall.
Nederlandse Protestanlenbond, Brug-
straal 15, 10.30 uur: ds. T. Bijlsma
(Ned. Herv.), directeur Bijbels-
museum Amsterdam.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 29 april 19.30 uur: eucharis-
lieviering met orgel en samenzang.
Zondag 30 april 8.45 uur: Slille
eucharistieviering; 10.45 uur: cucha-
rislieviering met medewerking van het
St. Caeciliakerkkoor (hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tol nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
dienslen in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.

Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandag l mei geen
samenkomst in huize Pnièl, Zuider-
straat ,3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

ZANDVOORT
G E R O K E N (bui ten de gemeente):
G ine t t e Louise d.v. J.L. Owens en A.
Porler; Maneke d.v. P.G.M. Buisman
en P.A.C. Bron; Vincent Dirk, /..v. H.
Bakker en C. van Groeningen; Steffan,
z.v. P.C. M. Kok en I.L. Sandbergen;
Jaap ,:.c. J. van den Hoed en I.F.È.M.
Looginun.

ONDERTROUWD:
G.A. van Resteren en A.A.C.W.
Lainmers.': G.F. Fuber en M. Scholtz;
M. N.J. van der Sluis en A. Water.

OVERLEDEN:
Jannetje Heuvel, 88jr. ,geh.gew. m. J.
Schellingen Agatha C. Lenlink, 94 jr.;
Jacob Molenaar, 71 jr. geh. m. A.
Kemp; Antonia C.F. van der Valk, 91
jr., geh. m. C. Kramer.

OVERLEDEN BUITEN DE GE-
ME E NT E:
Fntz Godstein, 7G jr., geh. m. J. Callo;
Adnanus J. Seliumm, 82 jr., geh. m.
J.H. van der Valk; Metta H. Koning,
77 jr., geh. gew. m. Chr. Rosiellc.

Verkoopdag

ZANDVOORT - De handwerkclub
van het bejaardencentrum ,,Hot Huis
in de Duinen" aan de Herman
Meijermanswog in Zandvoort is nog
steeds b i/.omlor ac t ie f . Men heef t
de/e win te r weer veel gehaakt,
geborduurd en gebreid en al de/e
leuke werkstukken /.ijn voor het
publiek te koop en vel op 5 mei a.s.
's morgens om 10.00 uur k u n t u al
terecht in hel bejaardencentrum om
voor weinig geld één van deze fraaie
werks tukken te verkopen.
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Bi] Metro vindt u kostuums om het
voorjaar eens anders in te gaan.
Verrassende kombinaties van kwaliteit,
stijl en prijs. Kom kijken bij Metro. En
profiteer: het tweede kostuum tn
dezelfde prijsklasse gratis.

Prachtig driedelig kostuum, in vlot
pepita-ruitje. Maten 48 t/m 56, ook
in buikmaten. Met ekstra beveiligde
binnenzak.
In beige/bruin en grijs/zwart.

Sportief tweed kostuum.
In de maten 44 t/m 56. Fraai
afgewerkt met zadelsteek. De
binnenzak is ekstra beveiligd mei
rits. Kleuren: grijs, beige,
blauw/grijs.

KOUEKTIEVÖOR
•»*-wnir(

/HATEN---«-•« MIV

*zwaarder dan 200 pond
* 'anger don 2 meter '

* kleiner dan l meter 60
* bandwi|dre 160 cm

Ook voor u:
tweede kostuum
'n dezelfde .

prijsklasse gratis!

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
holle Laan Walcheren

Kruisweg 2 a
Vrijdag koopavond

(ook woensdag
de hele dag open)

Donderdag koopavond

HOTEL BOUWES v

Dagelijks diner-dansant (behalve op maandagl met muziek
| van een fijn orkest. Kompleet 3-gangen menu reeds
| v.a. f 25,- Elke zondag matinee. Unieke accommodatie
voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).
Bouwes Palage: in het Panorama Restaurant kunt u

l op 70 m hoogte voortreffeli|tc eten en genieten van een
magnifiek uitzicht. Ook voor recepties e.d. (tot 250
personenl.
Oolfïrama: fantastische shows van
dolfijnen en zeeleeuwen, dagelijks om
10.30, 1200, 14.00 en 16.00 uur.
Avondshows op dinsdag, vrijdag en
zaterdag om 21.00 uur.
In de grote Feestzaal in western style
(naast de Bowling! hebt u een bi|
voorbaat geslaagde personeels- of ver-
enigingsavond (100 tot 500 personenl.

BOUWES ZANDVOORT
k 02507-2144 voor alle inlichtingen.

golden
tulip hotels
holland '

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !
Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

BISTRO
'LA. BERGERIE'

Menu a/ 35,-
Mousse de poisson

koude vismousse.

Consommé Henri IV
heldere groentebouillon

Noisettes de porc aux
champignons

gesautecrde varkcnsbiefMukjes
met champignons,

gemengde sla, groente, rijst en aardappeltjeb.

Parfait de Ia Maison
U kiinl hu oiiMiutuurliik ook a la cartedineren.

DaueltiKs ueopend vanal 17.30 uur.
Kerkplein 16, BlocmcncU.il. Iel. 023-257736

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gbalèfc Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
's Maandags gesloten.

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Maandag gesloten.

Snel en
uniek

Snol: omdat wij uw
aanvraag in 1 uur

afhandelen.
Uniek: door ons verre-

gaand acceptatie-
beleid.

Hyp.: Ie en Zo hyp. tol
130% rente v.a. 8%.
Enige voorbeelden:

f 5.500.-is 36 x f 186,
f 8.500.- is 48 x f 225,
f 10.000,- is 60 « f 220,
f 12.000,- is 60 x f 260,
f 17.000,-is 60x^369.
f 20.000.- is 96 x f 310.
1 25.000,- is 120 x f 338.
1 30.000,- is 180 x f 334,

Lop. leningen geen
bezwaar.

Afhandeling geschiedt
gratis bij u thuis of per post

Bel nu (ook 's avonds).

Inler-Credrt
01720-75146

Ook voor uw
konstant-krediet.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

. U ;^iv RENAULT

Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24
(b.g.g. 33 60) - Off. Renault-dealer.

CIRKELZAGEN
Vele maten en soorten voorradig bij:

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 • Hoofddorp.

Concertgebouw Haarlem 20.15 uur

donderdag 11 mei

donderdag 18 me!

donderdag 25 mei

Beethovencyclus 1978

soliste: ANNEROSE SCHMIDT - piano

programma:
Duitse dansen en contradansen
Symfonie no 2
Pianoconcert no 5

soliste: BARBARA NISSMAN - piano

programma:
Octet voor blazers in Es gr. t.
Pianoconcert no 4
Symfonie no 3 (Eroïca)

solist: AlBERTO LYSY - viool

programma:
Wellington 's Sieg
Symfonie no 8
Vioolconcert

abonnement 3 concerten f 24,- (a.i.)
c.j.p.-abonnement f 12,- (a.i.)

losse kaarten f 12,-
c.j.p. f 6,-

Abonnementsverkoop aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13, van 10-15 uur. Telefonisch 023-320994 van 12-15 uur.
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Boardskating populair
(Adu. Inge?. Meciedl

ZANDVOORT • De vp|c wandelaars
op het schuinaflopendt' stuk boule-
vard achter hotel Bouwes gaan graag
opzij, als de constant groeiende groep
jongelui daar de skateboard-sport
beoefent. In de eerste plaats is dat
betor voor hun lijfelijke veiligheid en
bovendien is het een spectaculair
gezicht, die gehelmde knapen, die de
meest wonderlijke capriqlen op hun
schaatsplank ten beste geven.
Skateboarding hoort eigenlijk niet op
de openbare weg, dat weten de
jongens best. Ze weten ook, dat er
vorig jaar al vragen over zijn gesteld
aan de betreffende minister. „Maar er
/.ijn nog geen specifieke banen en
circuits voor ons," zegt woordvoerder
Marco v.d. Staaij. „Bovendien is hier
geen rijdend verkeer en er staan soms
honderden mensen te kijken. Maar er
moet natuurlijk wel iets anders
komen."
Hij vertelt dat de rage is overgewaaid
uil Japan, Australië en Amerika.
„Alleen in Amerika zijn al twintig
miljoen boardskaters en het ziet er
naar uit, dat het in 1984 op de
Oympische- Spelen komt. Ook in
Kuropa ontwikkelt het zich snel en
Nederland blijft niet achter." Marco
toont zijn schaatsplank, in feite een
soort mini-ski van ruim een halve
meter lengte met daaronder twee paar
wendbare wieltjes. Hij en zijn
kornuiten demonstreren nog eens, wat
er allemaal mogelijk is met een
schaatsplank, Staande, hurkend, met
tweetallen, op twee boards, zelfs in
handstand rollen ze naarde Rotonde.
..Het is wel noodzakelijk, dat men
voorzien is van een safety-equip-
ment," vindt v.d. Staaij. „Dat is een

RONDVLUCHTEN
per NLM CityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.

• • 45 j* per persoon

f. 35j" kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 02O-495O70
of O2O-492781

helm, knie- er elleboogbeschermers,
handschoenen en deugdelijk schoeisel.
Anders is het te gevaarlijk."Er blijken
steeds meer boardskaters naar de
boulevard te komen en het is
duidelijk, dat er binnenkort een
andere oplossing moet komen. De

• . . . :ian het werk in haar caravan.

Irma trimt aan de weg
ZANDVOORT - Irma Briejer (23)
timmert niet aan de weg, maar trimt
aan de weg, of liever op straat, in haar
caravan. Ze is een groot hondelief-
hcbster en tracht hobby en werkkring
te combineren. Eerst heeft ze de
benodigde diploma's behaald om
/i-lfstandigheden knip- en trimsalon
•.oor honden te beginnen. Ze heeft
'•rvaring opgedaan in een salon in

ü.Milem, i'ii sinds januari werkt ze
""'-'andig.

(Adv. ingcz. Meded)

Laten we
't fijn houden
in ons eigen

andvoort...

„Het viel toch tegen om in Zandvoort
aan een behoorlijke, voor mij
betaalbare werkruimte te komen,"
vertelt Irma, bezig met het trimmen
vari een hond. „Daarom heb ik een
noodoplossing gevonden in de vorm
van deze caravan. Ik heb vergunning,
en kan nu bij de klanten voorrijden.
Het heeft voor de klant het grote
voordeel dat ze niet ver weg hoeven."

Irma's caravan is efficiënt ingericht, ze
kan zelfs de honden wassen en drogen.
Voorlopig werkt ze 's morgens nog op
kantoor, dit ter bestrijding van de
onkosten. „Misschien zal dit in de
toekomst niet meer nodig zijn, dan
hoop ik hele werkdagen mijn beroep
uit te oefenen, dal is tenminste wel de
bedoeling," aldus een zeer gemotiveer-
de Irma.

Documentatie
over natuur
en milieu

HAARLEM ~ Sinds enige tijd
heeft het bureau milieubeheer van
de gemeente Haarlem een depot van
het Instituut voor Natuurbescher-
mingsedukatie (IVN) te Amster-
dam. Dit betekent, dat allerlei
documentatie over natuur en milieu
nu bij het bureau milieubeheer ver-
krijgbaar is, zij het tegen e.en kleine
vergoeding. De Haarlemse scholen
zijn reeds over dit depot ingelicht,
omdat het ook lesmateriaal betreft
voor b.v. klassikale projekten.
De aanzet van dit depot was de
grote vraag naar informatiemateri-
aal over natuur en milieu, vooral na
het uitbrengen van de milieufilm
"Tot straks".

Deze milieufilm is in opdracht van
liet gewest Kennemerland gemaakt
en voor alle scholen (en groepen) in
het gewest gratis te lenen.
Inlichtingen over documentatie,
milieufilm etc. zijn verkrijgbaar bij
het bureau milieubeheer op de
werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
en 14.00-16.30 uur. Het telefoon-
nummer is (023) 314527.
Het adres is Gedempte Oude Gracht
41 te Haarlem. - - -

beoefenaars van hetspel van behendig-
heid en evenwicht willen een club
oprichten, die onder meer actie wil
voeren om in een stuk duin een eigen
baan te krijgen. „Dat moet mogelijk
zijn," aldus Marco. „Verder gaan we
binnenkort een film vertonen over

Vrouwen van Nu
ZAND VOO RT - De volgende activi lei-
ten staan op de agenda van vrouwen
van Nu. Dinsdag 2 mei contactoch-
tcnd. Weer voor 't eerst op het strand,
tent 20, bij fam. Paap. Ter ere van de
eerste ochtend in deze prachlige en
gezellige gelegenheid trakteert de
vereniging op koffie met gebak. Nog
opgave moelijk voor excursie 8 mei.
Willen alle dames die vorig jaar en dit
jaar een pop op de poppencursus
maakten deze allemaal meebrengen?
Dhr. Davids zal op deze contactoch-
tend van de hele groep poppen dia's en
foto's maken. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u mevr. Schepers die de
cursus leidde opbellen. Tel.
023-282960.
Maandag 8 mei: Excursie Giethoorn.
Deze dag gaan we naar het „Venetië
van het Noorden". Alle verkeer gaat
hier te water, de melkboer, de
kruidenier enz. We nemen de route
langs Paleis Soestdijk'richting Hoeve-
laken en vervolgens langs Zwolle naar
het schilderachtige Giethoorn. We
maken daar een boottocht met een
echte „punter". Kosten voor deze
tocht incl. koffie met gebak, een goed
verzorgde lunch en de boottocht
f30,--. Vertrek bij N.Z.H., Gemeen-
schapshuis, om 8.00 uur (zie 24 april).
Conversatiecursussen en bridge zijn
beëindigd, deze beginnen weer in sept.
okt.

N.Z.H.R.M.
ZANDVOORT - In overleg met de
heer C. Koper, schipper-en de heer C.
L u ttik, wippercommandant, zijn de
volgen e activiteiten door de Konink-
lijke Noord- en Zuid-Hollandse
Redding Maatschappij vastgesteld:
Vrijdag 26 mui: oefening met de Dr.
S.L. Louwes, vertrek v.a. het boothuis
om 20.00 uur.
Vrijdag 23 juni: oefening met de Dr.
S.L. Louwes, vertrek v.a. het boothuis
om 20.00 uur.
Vrijdag 14 juli: oefening met de Dr.
S.L. Louwes, vertrek v.a. het boothuis
om 22.30 uur avondoefening.
Vrijdag 11 augustus: oefening met dp
Dr. S.L. Louwes. vertrek v.a. het
boothuis om acht uur: Tocht naar
Schevcningen.

baordskating in Amen ka. Dat is
helemaal te gek. Wie interesse heeft, of
wie inlichtingen over onze sport wil,
kan me bellen, telefoon 2271." Hij
stapelt twee boards op elkaar, zoekt
z'n evenwicht en zeilt naar beneden,
nagestaard door bewonderende be-
ginners en kijkers. Het is een klare
zaak: De opmars van boardskating is
begonnen en Zandvoortdoet mee.

NLM CityHopper
Friendlyandontimé.

HILLEGOM - Het bestuur van de
afdeling Hillegom van Postzegel-
vereniging PHILSTELICA, nodigt
belangstellenden uit voor de maande-
lijkse postzegelavond in de Draka
kantine aan de v.d. Endenlaan in
Hillegom op vrijdag, 28 april as. om
8.00 uur.

Bewusteloos
ZANDVOORT - Zaterdagavond werd
omstreeks 21.50 uur een bewusteloze
man op hel strand aangetroffen,
terhoogte van km. paal 69. De man,
afkomstig uit Eemnes, was volgens
vrienden achterop een passerende
auto gesprongen en daarbij gevallen.
Per landrover werd hij naar de
bewoonde wereld gebracht, en van-
daar per ambulance naar een zieken-
huis in Haarlem.

Elegante showroom
ZANDVOORT - Bert en Marie-
Thórése van Duijn hebben hel de
laatste maanden bij/onder druk
gehad. Vrijdag aanstaande wordt
hun showroom van Allmilmö
keukens geopend; maar wie denkt
alleen keukens te zien komt be-
drogen uit. Neen, het echtpaar
heeft het souterrain van hun show-
room ook ingericht, niet met
keukens maar met sanitair. Wan-
neer je de elegante Irap afdaalt
kom je terecht in het interieur van
een badkamer, dat de meesten wel
met stomheid zal slaan. Men waant
zich in het interieur van een
showfilm. Bijzonder exclusief
mogen wij wel stellen: neem bij-
voorbeeld de tentoongestelde bad-
kaïncr. Gouden kranen met acces-
boires, zoals spiegels, lampen, glas-
houders, gastdoekenrekjes, zelfs
zagen wij een kaarsenhouder, en
niet te vergeten een kiekeboe, alles
van hetzelfde materiaal. Voor
degene die gouden accessoires te
veel van het goede vindt, zijn er

ook modellen van chroom, mat-
nikkel, en ant iek-bruin . Behalve do
bijzondere vormen van het sanitair
is ook het materiaal verbluffend,'
het is kunststot' , maar dat \a l t
moeilijk te geloven.

Het echtpaar van Duijn laat. tevens
zien hoc men. -/onder tegels te
gebruiken, toch de hygiëne in dp
badkamer kan handhaven, de
wand-en badbekleding is van af-
wasbare kunststof; terwijl ieder
hoekje en gaatje is benut. Want
wie heeft er opbcrgladen in zijn
bad? „Luxueus maar betaalbaar",
zegt van Duijn. Ook do keukens
zijn er in verschillende modellen,
ze worden in diverse houtsoorten
geleverd. Iedereen die van plan is
de keuken te verbouwen, of de
badkamer kunnen wij een bezoek
aan deze showroom aan de Passage
aanraden. Het team van experts zal
borg staan voor eun efficiënte
oplevering.

Instructieve les
ZANDVOORT - Wie het ook bedacht mag hebben, het was een
loffelijk initiatief om vertegenwoordigers van de Zandvoortse
partijen naar de Wim Gertenbach-M.A.V.O. te halen om een flinke
tip van de politieke sluier op te lichten. De bedoeling van docent
Elzinga was het vak maatschappijleer wat meer accent te geven en
eens te laten zien, welke weg een raadsvoorstel gaat. Die opzet is
volledig geslaagd. Dat de jonge en aanstaande kiezers daarnaast nog
een brok inzicht meekregen in de drijfveren en intenties van de
lokale mededingers naar de raadszetels, was een extra pluspunt.

Kollekte Kasulu Projekt

Het gekozen onderwerp was niet het
eenvoudigste: de veelbesproken toe-
ristenbelasting. Na een globale toelich-
ting tijdens de les was eerst wethouder
Aukema als gastdocent op school
verschenen voor het geven van een zo
onpartijdig mogelijk college over de
complexe materie. En nu verscheen
dan het forum van wijze mannen voor
de 3e en 4e klassers. De Pater (CDA),
Flieringa (Inspraak Nu), Gielen
(VVD), Van der Moolen (PvdA), en
Gerritse (PSP-PPR) deden beurtelings
hun zegje over het hete hangijzer, de
een duidelijk beter voorbereid dan de
ander en de een het jonge volkje
bepaald beter aansprekend dan de
ander. Maar het werd een boeiende
discussie, waarin de ter tafel liggende
voorstellen en alternatieven van links
en rechts uitvoerig werden belicht.

Wie daar niet de gelegenheid toe kreeg,
was potentieel raadslid Pas, die zich
met een van zijn secundanten onder
het auditorium wilde scharen. Maar
dat werd hem door de schoolleiding
niet toegestaan, een tegen de achter-
grond van het educatieve karakter van
het forum redelijke beslissing.

Inmiddels kwamen de argumenten van
de sprekers, mede door zinnige vragen

van het jeugdig gehoor, duidelijk uit
de verf. De standpunten van partijen
en groeperingen kwamen open en
bloot op tafel: VVD en Inspraak Nu
waren teecn de vooreesteldp ranrlsbe-

sluiten, PvdA, CDA en PSP-PPR voor.

Tijdens de raadsvergadering van
dinsdagavond konden de aanwe-
zige scholieren constateren dat
„een man een man, een woord
voor woord" ook in de gemeen-
te-politiek opgeld doet.

ZANDVOORT • Van l tot en
met 6 mei aanstaande, wordt
weer de jaarlijkse kollekte
voor het lepraproject Kasulu
in Tanzania gehouden. De
opbrengst voor dit in 1975
gestarte projekt wordt elk jaar
hoger.
De werkgroep „Leprabestrij-
ding Aktie Zandvoort" kan
daardoor steeds meer doen
voor de twee nederlandse
artsen Anneke en Joop van
Wijnen die voor de
Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding te Amsterdam
in Tanzania het werk doen.
Nadrukkelijk stelt de werk-
groep dat zij niet werken voor
het Leprafonds. Alle bedragen
worden direkt gestort op de
bankrekening van het NSL te

Viering Koninginnedag
ZANDVOORT - Het programma voor de viering van Koninginnedag op
maandag l mei ziet er als volgt uit:
9.00-16.00 u.:

9.00-12.00 u.:

9.00-11.00 u.:

10.00 u.:

TE KOOP IN ZANDVOORT
Diverse
2-KAMERFLATS vanaf f
3-K AM ER FLATS vanaf f

4-KAMERFLATS vanaf f

125.000,- k.k.
210.000,- k.k.
229.000,- k.k.

VERL. HALTESTRAAT
HERENHUIS, v.v. c.v.-gas.
Ind. souterrain: woonkamer, slaapkamer,
keuken, toilet, douche; beg. grond: 1 kamer,
keuken, toilet; 1e verd.: 3 kamers, badkamer,
toilet.
Vraagprijs f 369.000,- k.k.
DIACONIEHUISSTRAAT (nieuwbouw)
BENEDENWONING, v.v. c.v.-installatie,
thermopane beglazing. Ind.. hobbykamer,
woonkamer met open haard, open keuken,
slaapkamer, badkamer, toilet. Tuin op het
zuiden.
Vraagprijs f 187.000,- v.o.n.
BOVENWONING, v.v. c.v.-installatie,
thermopane beglazing. Ind.: woonkamer (10
meter lang), open haard, open keuken, toilet,
spiltrap naar slaapkamer met vide en balkon,
badkamer.
Vraagprijs f 187.000,- v.o.n.

H. W. CQSTER BV M
Makelaar o.g. - Bouwkundige

Taxateur
Assurantiën en Hypotheken

Zandvoort - Burg. Engelbertsstr. 11
Tel. 55 31

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar.

Voetbalwedstrijden tussen de plaatselijke bedrijven op
het terreincomplex aan de Van Lcnnepweg. Na afloop
prijsuitrci king door de burgemeester.
Poppenkastvoorstellingen voor de schoolgaande kleuters
in gebouw „De Krocht", verzorgd door Poppentheatcr La
Gondolate Haarlem.
Optreden door de Harmoniekapel Sint Hubertus uit
Amsterdam op het Raadhuisplein.
Opening van de feestdag, waarbij de vlag wordt gehesen
door padvinders en padvindslers, alsmede het Wilhelmus
wordt gespeeld door de Harmonickapel Sint Hubertus. In
aansluiting op deze plechtigheid vindt de opening van de
markt plaats, terwijl bovendien in de nabijheid van het
raadhuis de paardentram van start gaat en aan een ieder,
die omstreeks die tijd op het Raadhuisplein aanwezig is.
een geestelijke oranjetractatie zal worden uitgereikt.
Aanvang wedstrijd in het paalzitten opde Grote Krocht
hoek Oranjestraat. Na afloop prijsuitreiking ter plaatse
door de burgemeester.
Aanvang sportdemonstraties door de gymnastiek-
vereniging O.S.S. op het Raadhuisplein.
Wedstrijd in het straattekenen op het trottoir langs de Nic.
Beetslaan. Na afloop prijsuilreiking ter plaatse door de
burgemeester.
Aanvang kinderspelen op de Grote Krocht. Aanmelding
ter plaatse van 13.00 uur af. Muzikale begeleiding door de
boerenkapel „De Kwallentrappers".
Aanvang wielerwedstrijd op de Grote Krocht.
Prijsuitreiking aan de winnaars van de kinderspelen op de
Grote Krocht door de burgemeester.
Prijsuitreiking aan de winnaars van de kinderspelen op de
Grote Krocht door de burgemeester.
Aanvang meisjcscstafette op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de burgemeester.
Aanvang jongcnsestafette op de Grote Krocht. Naafloop
prijsuitreiking ter plaatse door de burgemeester.
Aanvang damesestafette op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de burgemeester.
Aanvang hcrenestafcttc op de Grote Krocht. Na afloop
prijsuitreiking ter plaatse door de burgcmeesler.
Muziekavond voor jongeren, gecombineerd met mode-
show in gebouw „De Krocht".
Aanvang lampionnen- en fakkeloptocht, waarbij ook de
kinderen uit Noord zich kunnen aansluiten. De start vindt
plaats op de Grote Krocht. Muzikale begeleiding door het
muziekkorps Prins Alexander uit Amsterdam. De
deelnemers aan en de begeleiders van deze optocht zij er
op gewezen, dat op last van de brandweer na afloop de
fakkels dienen te worden gedoofd in tonnen water, die
zich op de Grote Krocht bevinden.
Aanvang concert of taptoe door het muziekkorps Prins
Alexander opde Grote Krocht.

Gedurende de gehele dag zullen vanuit de raadhuistoren feestelijke
carillonklankcn ten gehore worden gebracht. Voor de wedstrijd in het paalzitten
kan men zich nu reeds opgeven bij de heer C.J.M. Lcmmens, Hobbemastraat 20,
Zandvoort, tel. 6392. Minimum leeftijd 16 jaar. Er-zal ter plaatse polit ie-en
E.H.B.O. toezicht zijn. Over dit programmapunt zullen nog nadere
mededelingen worden gedaan. De traditionele Oranjerit, georganiseerd door de
Aulosportverenigig „Sandevocrde" .zal dil jaar niet op Koninginnedag
plaatsvinden, doch op zaterdag 29 april a.s. Inschrijving van 19.00 uur af in het
Gemecnschapshuis, bij welk gebouw om 20.01 uur de start en omstreeks 22.30
uur de prijsuitreiking zal geschieden. Omtrent de aktivitciten, die nabij het
Winkelcentrum Noord zullen plaatsvinden, zullen nog nadere mededelingen
volgen.
N.B. Het Comité Viuring Koninginnedag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongevallen, die zich door of bij het deelnemen aan bovengenoemde aklivjteitcn
voordoen.

10.15 u.:

10.30u.:

12.00-13.30u.:

M.OOu.:

plm.16.00u
16.30 u

16.30u

19.00 u,

19.15u

19.30u,

20.00 u,

20.30-24.00 u.

21.00u.

Amsterdam en de direkte kón-
takten met het projekt in
Kasulu garanderen ook de
goede besteding van het geld.

Ook dit jaar wordt er weer uil-
gebreide informatie over lipt werk
in Kasulu gegeven. Huis aan huis
wordt er een folder bezorgd, waar-
op foto's van de beide artsen en
het veldwerk voor de lepra zijn
opgenomen. Tevens vermeldt de
folder het adres van het echtpaar
van Wijnen, zodat een ieder hen
rechtstreeks kan schrijven. Van de
ruim twaalfduizend gulden die in
1977 zijn opgehaald, zijn micro-
scopen voor de veldwerkers ge-
kocht. De ontwikkeling van dit
veldwerk is erg belangrijk; deze
methode is goedkoop en de
patiënten kunnen dichtbij huis be-
handeld worden.

Voor 1978 wil de werkgroep weer
geld voor dit veldwerk verzamelen.
Vijftienduizend gulden is voldoende
voor de aankoop van zes fietsen,
brandstof en onderdelen voor de
landrover, kosten voor veldwerk-
training en het loon voor twee
schoenmakers. Aan de gemeente
Zandvoorl is ook een bijdrage voor
dil werk gevraagd. In 1977 gaf de
gemeente hiervoor vierduizend
gulden. Kollektanten voror de
lijst-en buskollekte zijn ook nu van
harte welkom. Zij kunnen zich
melden bij de heer A.G. Burger,
Frans Zwaanstraat 64, telefoon:
26-13. Op de koninginncmarkt op l
mei is de Leprabestrijding Aktie
Zandvoort" ook met een infor-
maticstand aanwezig.

(Adv. Ingcz. Mcdcd)

21.30u.:

Voor alle
duidelijkheid
in uw eigen
Zandvoort...
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2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en boste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

DrocjiMuri) Ruform
MÓERENBURG
Gespecinliseord in

dieetartikelen

en zoutloos.
Haltesiram 8, Zondvoort,

telefoon 02507 6123.

KOfMDEN-
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955

v. Ostadestraat26
(bij de Koninginneweg)

telefoon 5626.

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Kennismaking
gezocht
Wodn. 59jaar.

zelfstandig beroep,
wonende in Z-H, mooie
woning, zoekt kennis-

making met een hartelijke
vrouw. Doel huwelijk

of samenwonen.

Brieven onder nr. 1457
aan buro van dit blad.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion

Grote Krocht20,
Zandvoort.

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

met Zwitsese eenvoud
en alle mogelijkheden

vanaf

f 898,-

CHRISTIEN
IflERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gedipt.
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

TIKINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3.

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geoptincj van 9-18 uui
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18uui6G58.

Fa.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

OEQDORANT SLANKSAU100 /o katoen, in fraaie
Multicolor kleuren voor de sla

FLACON0.5 LITER
doos 100 Stuks

géén l<g n ï maar:
géén 3«4£rïnaar:

•jyiet verlichting
en inwendig

voorzien van een
stopkontakt voor

het scheren.
In moderne

rriodekleuren o.a.
mos-groen of
bahama-beige.

ELKE DAG:

GOUDGELE

van „LOIMDON"
vanille smaak, KINGSIZE ROL

LITERBLIK

géén JJETmaar

nog steeds

m olie
blik 227 gram

géénjMTmaar

{origineel handwerk) in 5 fraaie
uitvoeringen o.a. onder moeders

parapluie, oma die voorleest,
vrijend paartje, dorpsgezicht

o.a. CHATEAU-BEL-AIR
CHATEAU-COUAT
CHATEAU-LAVERGNE

let op:

LET OP DE PRIJS: P LET OP DE PRIJS

KATTEBAK-
VULLING

blik 0.33 liter

géén^S'maar:

BAAL 1850 gram

géén ZtTS'

LITER

géénjJS'maar:

BIJPASSENDE PLASTIC

hoog model, dus voldoende orn te
Hen met water of zand, zodat

maten
22 t/m 45
géénomvallen niet meer kan

LET OP DE PRIJS: H LET OP DE PRIJS: S LET OP DE PRIJS: H LET OP DE PRIJS:

SABATAZZO B PBl BETTC Pïï H SBnnranBBltirar» H LEEUWEZEGEL

WEGWERP-
SCHEERAPPARATEN

half-literblik

géén^Q'maar
gezellige kuip 500 gram

géén JL^S'maar:

cun Italiaanse lekkernij

géén.2-£8'maar:

zilverzakje
kippe- of groente

géén,78"maar: van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven ±200
PARKEER-
PLAATSEN

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dcnncnlaan 19'a
HOOFDDORP.Tuinweg 3 (achter winkelcentrum DeMarkthof)
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Nu ook Ie en 2e Divisie

Zaalvoetbaltoernooi komt
zondag volledig op gang

ZANDVOORT - Na vier speelavonden is wel duidelijk, dat de jaarlijks in
april uitbrekende zaalvoetbalkoorts Zandvoort weer volledig te pakken
heeft. Tot nu toe kwamen alleen nog maar rucrcantcnteams en veteranen
binnen de lijnen van de Sporthal, maar zelfs die zorgen al voor volle
tribunes. De optredende voetbalartisten verdienen dat overigens ook.
Naast dolkomische taferelen zorgen ze voor goed voetbal en veel
doelpunten.

Bij de recreanten komt er al
tekening in de strijd. De vorige
weck behaalde Musketicrs de derde
overwinning, nu op de Gemeente,
3-0. Ook de Nulsspaarbank 3-2
tegen de Gnoom, is nog zonder
puntcnverlies. Snoopy kwam door
een 6-3 zege tegen Boedha Club op
de derde plaats en de Politie
nestelde zich vlak daaronder door
met 2-1 van Handbal te winnen.

In de veteranen-poule belooft het
een nek-aan-'nek race tussen
Duysterghast en Hondriks te
worden. Hendriks haalde nu>t 12-6
danig uit tegen een zich kranig
verzettend Hollandia met raadslid
Maarten Wobcr weer in de ge-
lederen. In de wedstrijd Duyster-
ghast-Zandvoortmeeuwen 10 waren
niet minder dan vier raadskandi-
dalen actief: Lou Koper, Wim v.d.

Succes voor tennissers

Zeijs. Wim Buchel u n Jan Jongsma.
Do sociëteit sploeg won, mede door
fraaie treffers van Peter Keiler met
8-2.
Voor vanavond staan weer ?.vs
wedstrijden op het programma. Op
zondag 30 april breekt dan het
zaalvoetbal festijn in volle hevigheid
los. Ook de Ie en 2e divisie-teams
komen dan zo langzamerhand in
het veld en tot en mei 31 mei zal
er dan vrijwel iedere dag worden
gespeeld. Voor de komende speel-
data ziet het programma er als
volgt uit:
Donderdag 27 april:
18.45 uur: R. Handbal-Genieente
19.30 uur: R. Politie-Boehda Club
20.15 uur: R. Nutsspaarb.-Snoopy
21.00 uu-. R. Musketiers-Gnoom
21.45 uur: V. Zandvoortm.
10-Hendriks
22.30 uur: V. Hotel Keur-

Zondag 30 april.
9.30 uur: R. Musketiers-Politie

10.15 uur: R. Snoopy-Gnoom
11.00 uur: R. Handbal-Nutsspaarb.
11.45 uur: R. Boedha Club-
Gemeente
12.30 uur: V. Oldtimers-Duyster-
ghast
13.15 uur: V. Aurora Dlngkys-
65-Plus
11.00 uur: 2A DVS-C-Sandevoerde
14.45 uur : 2A Auto-Vision-ZVoort
Noord
15.30 uur: 2B Moulin Rouge-Rinko
16.15 uur: 2B DVS-A-Lions
17.00 uur: 2C Plurnbers-Publ.
Werken
17.45 uur: IA Aurora Dlngkys- joop' Boukcs scoort een "van de dertien treffers,
Luykx
18.30 uur: 2C Casino-DVS-B

Hollandia.

Peter Massa:
"Gezellig"

19.30 uur: R. 1

Nutsspaarb.
21.00 uur: R. !
21.45 uur:
10-Hollandia
22.30 uur: V.

Hans Schmidt en Wim Brandse, sterk in heren-dubbel.

ZANDVOORT - Het eerste tennisteam van Tennis Club Zandvoort heeft
zondag de teleurstelling van de eerder geleden nederlaag • 3 tegen 8 in de
uitwedstrijd tegen D.D.V.-volledig uitgewist. Op het eigen tennispark werd
een verdiende 8-3 zege behaald op een sterk Metselaars 3. In de singles
ging de strijd nog gelijk op. Ineke Aalbers won en Janny Hoogenkamp
verloor. Bij de heren wonnen Dirk Wiersma en Wim Branse hun partij,
waarna Theo Mulder door zijn nederlaag de spanning weer enigszins
terugbracht Het 16-jarige talent Hans Schmidt zorgde door een
drie-sets-zege voor een hoopgevende voorsprong.

Het damesdubbel Ineke Aalbers- Jeugdteams
Janny Hogenkamp kon niet op All Out Il-Zandv. I
tegen het koppel Pardoel-Visser, Zandv. II-Bennebroek
maar daarna was het gedaan met
de winst van Metselaars. Wim -__^_^^____
Brandse en Hans Schmidt klopten
hun tegenstanders met 6-1, 6-1 en
ook Mulder-Wiersma" kwamen snel
op winst. Het gemengd dubbelspel
werd een dubbel Zandvoorts
succes. Zowel de combinatie Ineke
Aalbers-Wim Brandse als het koppel
Janny Hogenkamp-Dirk Wiersma
sloten hun partij winnend af.
Overige uitslagen:
Leimonias IH-Zandvoort II 3-5
Marquette I-Zandvoort I 4-4
Zandvoort IV-Egmond I 2-6
Animo I-Zandvoort V 7-1
D.E.M. IV-Zandv. VII 0-8
Zandvoort VI-US 111 6-2

1-7
1-7

ZANDVOORT - Peter Massa
kan het succes van het Zand-
voortse Zaalvoetbalevenement
niet zo goed onder woorden
brengen. Toch loopt de wei-
bespraakte en populaire bar-
keeper al heel wat jaartjes mee
in dit monstertoernooi, nu zelfs
in drie functies, speler in de
succesvolle recreantenploeg
Musketiers, en volgende week
ook als coach van de Tiffay All
Stars en als manager van de
Moulin Rouge. „Dit is gran-
dioos", vindt Peter. „Dit slaat
aan in de hele regio, van Bever-
wijk tot Hillegom. Er wordt al in
december over gepraat en
iedereen wil er bij zijn."
Peter Massa, ooit nog eens be-
taald voetballer bij Haarlem,
vindt het een voordeel, dat
spelers, die in de competitie vaak
tegen elkaar spelen, hier met
elkaar spelen.„Het is gewoon
gezellig, een fijn sfeertje." Zijn
teams vallen niet alleen op door
aantrekkelijk zaalvoetbal, ook aan
de uitmonstering laat Peter niets
te wensen over. De shirts voor
zijn teams laat hij speciaal uit
Engeland overkomen, onder
andere van Westham United en
Southampton. Zijn Musketiers
hebben weer een wedstrijd
winnend afgesloten. De boys en
hun aanhang zitten aan de bar
en men roept om Peter. Ook hij
heeft best een pilsje verdiend.

Dinsdag 2 mei
18.45 uur: R. Gemeente-Politie

Gnoom-Handbal
R. Boedha Club-

Snoopy-Musketiers
V. Zandvoortm.

Hotel Keur-65-Plus

Woensdag 3 mei.
18.45 uur: 2A Aleichem Boys-
DVS-C
19.30 uur: 2C Publ. Werken-Casino
20.15 uur: 2A L.O.C.-Luiten
21.00 uur: 2C Castell Plage-
Plumbers
21.45 uur: IA Robeo-NIhot
22.30 uur: 1B Pim Janssen-Sports.
Buchel

Nederlaag voor Handbalteams
ZANDVOORT - Coach Piet van
Kleeff was niet best te spreken na
afloop van de wedstrijd, die zijn
handbalteam met 13-16 verloor van
Aalsmeer. ,.Dom gespeeld," vond
hij. „We hebben een leuke ploeg
met veel talent, maar ze laten te
gauw de kop hangen bij balverlies."
Het was ook een teleurstellende
afloop voor de Zandvoortmeeuwen.
In de eerste speel hel f t draaide de
ploeg voortreffelijk en met fraaie
combinaties ging -men voortdurend
op het Aalsmeer-doel af. Vooral
Joop Boukes viel op door een
aantal gave treffers.
Met de rust leidden de Zandvoort-
meeuwen met 9-6 en een derde

Zandvoortmeeuwen
blijft verliezen

overwinning in successie leek nabij.
Maar de gasten ontworstelden zich
verdienstelijk aan de druk en met
snelle break-outs liepen ze de
achterstand geleidelijk in. Misvcr-
standen bij Zandvoortmeeuwen
bracht de bal veelvuldig in Aals-
meerse handen en toen aanvoerder
Berkhout wegens commentaar op
de scheidsrechter ook nog naar de
kant moest, stortten de gastheren
in. Met 13-16 ging de winst
verdiend naar het bollendorp.
Ook dames-coach Gerda van Duijn
was niet tevreden over haar ploeg.
In een rommelige wedstrijd werd
met 2-5 verloren van Takt uit de
Bildt. Er waren een paar excuses:
Sandra van Duijn speelde niet mee,
Henny v.d. KoekeU moest tijdens
de wedstrijd met een knieblessure
naar het ziekenhuis en de scheids-

Sport-Kort
Ajax

Lions gepromoveerd
ZANDVOORT - De basketballers van The Lions zijn terug op nationaal
niveau. Na het uitgebreide eredivisie-avontuur begonnen de mannen van
Jan Termes jaren geleden weer aan de opmars vanuit de lagere
amateur-regionen en door regelmatige promotie hebben ze nu weer
aansluiting bij de top gekregen. De verdiende overwinning op Landslakc
Lions, concurrent in de prombtiestrijd, was goed voor een plaats in de
landelijke 2e divisie. *

Kwart eeuw

voorzitter
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddingsbrigade hield de jaarlijkse
algemene ledenvergadering op
vrijdag 14 mei jl. De huishoudelijke
agenda werd zonder enige moeilijk-
heid afgewerkt. Tijdens deze bijeen-
komst werd voorzitter J.G. Bisen-
berger op spontane wijze gehuldigd
om dat hij een kwart eeuw als
voorzitter fungeert. Hij werd aller-
eerst toegesproken door de voor-
zitter van de Koninklijk Neder-
landse Bond tot het redden van
drenkelingen, de heer H. Alberga,
die hem na een enthousiaste speech
de bondspenning van de
K.N.B.R.D. overhandigde. Hel
woord werd voorts nog gevoerd • door
de vici-voorzitter van de
Zandvoortse Reddings Brigade J.K.
Zwerver en de voorzitter van het
district Noordwest, de heer K.
Bode.
Nadat de heer Bisenberger zijn
dank had uitgebracht voor al dit
onverwachte huldebctoon, deelde
hij tenslotte mede, van plan to zijn
om het volgend jaar de voorzitters-
hamer aan een jonger lid van de
brigade te zullen overdragen. Hij
achtte dit na een bestuursperiode
van 25 jaar een mooi rond getal
om de functie te beëindigen.
Door zijn nimmer aflatende i n/et
heeft de Z.R.B, aan zijn (nog)
huidige voorzitter ongetwijfeld veel
te danken.

Lions zag niet zonder zorg op
tegen de wedstrijd tegen de
medecandidaat uit Landsmeer, die
zaterdagavond in de Apollohal in
Amsterdam gespeeld werd. De
Zandvoorters stonden op match-
point en het was zodoende een
wedstrijd die toch bepalend was
voor het al of niet slagen van een
geheel speelseizoen.
Lions had een uitstekende start,
6-0, maar na een paar maal missen
zag Landslake kans om terug te
komen. Ofschoon Frans Stiphout
en Marco Termes elk al snel op 3
fouten kwamen, wisselde coach
Renee de Vries slechts spaarzaam.
Lions wist haar geconcentreerde
inbreng langzamerhand na de elfde
minuut (14-14) mede door haar
goede zone-Verdediging, tot uitdruk-
kmg te brengen, hoewei het een

Schaaknieuws
ZANDVOORT - Op 20 april 1978
zijn de uitslagen en standen van de
Zandvoortse schaakclub:
Standen senioren:
1. Vastenhouw 15. 2. Stouten 14,
3. Termes 13 1/2, 4. Zwever
131/2. 5. Clitcur 131/2.
Stand Jeugdcom petitie:
1. v.d. Voort 6 1/2, 2. S. Fcns 5,
3. Stuurman 4, 4. Pieters 4, 5.
Bijlsma I.
Uitslagen Ie of 2e team externe
wedstrijden.
Met nog 3 wedstrijden Ie spelen is
er nu nog geen definit ieve oindkan-
didaat. De 5 senioren die de eerste
5 plaatsen bezetten hebben eigen-
lijk nog allemaal een mogelijkheid
met de eindoverwinning te gaan
strijken. Op donderdagavond l juni
1978 zal de Zandvoortse Schaak-
club een snelschaakkampiocnschap
organiseren voor leden en in-
gczetenen van Zandvoort Aan-
meldingen iedere donderdagavond
behalve op Hemelvaartsdag.

lage ruststand tot gevolg had-
22-34.
Na de wisseling een trefzeker Lions
in conditie en beheersing, beter
dan' de tegenstanders en een
nauwelijks te verdedigen Pim
Schön.
De eerste zes minuten liepen de
Zandvoorters twaalf punten uit, de
laatste vier minuten werd hetzelfde
resultaat herhaald. Eindstand 46-82.
In het voordeel van Lions. Top-
scorers Pim Schön 12-26, Lex
Kroder 12-6, Frans Stiphout 8-8,
met hel overige team van 1978
Richard Vissers, Max van Geile-
kom. Maarten Paap, Marco Termes,
Peter Brandse, Dick Visser en Joop
van Nes. ^______

Koninginnedag
tour n ooi
ZANDVOORT - Door het grote
aantal inschrijvingen heeft de
organiserende Z.S.V. Zandvoort-
meeuwcn moeten besluiten het
jaarlijks Koninginncdagvoetbaltoer-
nooi over twee sportcomplexen te
verdelen, t.w. veld l en veld 2 aan
de Vondcllaan en veld 3 en 4 aan
de Van Lennepweg. Niet minder
dan zestien elftallen zullen aan dit
toernooi deelnemen. De poule in-
deling is als volgt:
Poule 1: Mecuwennesl. Handels-
vereniging, VEN Groothandel, Hol-
landia.
Poule 2: RHsb. Korkman. Gi>-
mecntc. Casino. Bluijs Bloemen.
Poule 3: Luykx Verh.. P.T.T..
N.V.V.. Zandvoort Noord.
Poule 4: Aral Garage, J. O. Keur,
Sebregls, Fotol. Drommel.
De wedslrijdrceks begint op l mui
om 9.00 uur. De finales worden
van 14.00 uur al' gespeeld op de
terreinen aan de Van Lennepweg,
waarna burgemeester Machielsen
om 16.15 uur de prijzen zal
uitreiken.

ZANDVOORT - De laatste fase van
de competitie 1977-1978 is geen
succes voor Zandvoortmeeuwen.
Ook de voorlaatste wedstrijd, uit
tegen het Heemsteedse H.B.C.,
werd een nederlaag: 4-2.
Toch hadden de Meeuwen deze
ontmoeting reeds in de eerste
vijftien minuten in hun voordeel
kunnen beslissen. Men schiep zich
diverse doelrijpe kansen, die helaas
niet werden benut en toen H.B.C,
na 16 minuten uit een tegenaanval
wist te scoren, was het onverwacht
1-0.

Zandvoortmeeuwen mocht de bal
aan het rollen brengen en ging
zelfbewust ten aanval. Aaldert
Stobbelaar kreeg na een voorzet
van Albert Visser een juweel van
een scoringskans, maar schoot vlak
voor doel tegen de kruising. Een
vrije trap van Kees Bruin werd.
door doelman v.d. Veldt gekeerd
en een schot van Ake Grootveld
ging naast. Maar het was HBC dat
de eerste treffer wist te plaatsen.
Een schot van Kees Bruin hoog
over en een kopbal rakelings over
waren hieraan voorafgegaan. Het
was HBC's aanvaller Roomeijer die
een voorzet doeltreffend wist af te
ronden. Volgens de Meeuwen-
aanhang in buitenspelpositie,
volgens de scheidsrechter zeer be-
slisl niet. Er volgden wat aanvallen
over en weer, totdat Piet Kerkman
na foutief tcrugspelen goed door-
zelle en scoorde, 1-1 na 27

minulen. H.B.C, zag een kopbal
van Martin gevangen en een schot
van Neeskens, na een prima solo,
nel naast gaan. Een aan Z.M.
toegekende strafschop, na het ten
val brengen van Aaldert Stobbelaar
werd door Richard Kerkman niet
benut. Toch kon men met een
voorsprong gaan rusten, nadat
Albert Visser in de 35e minuut een
bekeken treffer wist te plaatsen,
1-2. De tweede helft was amper
drie minuten oud, toen HBC een
hockschop kreeg toegewezen en
daaruit via een der Z.M.-spelers
wist te scoren, 2-2. De partijen
waren weer in evenwicht en het
was Kees Bruin die tot voor de
HBC-goalie wist te komen, maar
dezp bleef meester van de situatie,
Hierna kwamen Minze Zwerver en

Marcel Jansen binnen de lijnen als
vervangers van Wim van Staveren
en Ake Grootveld. HBC werd
sterker en kwam tot zeer ver-
rassende aanvallen. In de 29e
minuut leidde dit tot een treffer.
Kuhlman speelde zich vrij en gaf
een lob over doelman Pellerin
heen, wat 3-2 bctztende. Zand-
voortmeeuwen poogde nog terug te
komen, maar had te weinig tegen-
weer. H.B.C, bleef het meest ver-
rassend en na een hoekschop
schoot Reijgelsbergen de bal ineens
in de touwen, daarmee de eind-
stand op 4-2 bepalend. De
Meeuwen begonnen goed, maar het
was tenslotte HBC dat over de
langste adem bleek te beschikken
en met 4-2 won.

ZANDVOORT - Op woensdagavond
9 augustus komt het volledige Ajax
naar Zandvoort voor het spelen van
een wedstrijd tegen het eerste elftal
van Zandvoortmeeuwen.

600 km
ZANDVUuRT - De Stichting Motor-
sport Zandvoort organiseert aanstaan-
de zondag 30 april weer de tradi-
tionele 600 km-race op het Circuit van
Zandvoort.

Selectie
ZANDVOORT - De spelers Frans de
Vlieger. Chris Jongbloed, Ad Krug en
Richard Kerkman zijn uitgenodigd
voor een selecticwedstrijd zaal-
voetbal voor het Haarlems team.
Bert Leijenhorst treedt op als coach.

Kortebaan
ZANDVOORT - De jaarlijkse Korte-
baandraverij op het Circuit wordt dit
jaar gehouden op maandag 26 juni.
Het is het centrale punt in een serie
hippische evenementen tussen 24 juni
en l juli, de „Week van het Paard."

rechters hadden de zaak niet in de
hand. Maar al met al was het geen
hoogstaande vertoning, waarin de
thuisclub met rust al een 1-5
achterstand had. Daarna kwam het
nog tot één treffer en enkele gele
kaarten voor de Zandvoort-
meeuwen. Eindstand 2-5.

Dypsomania

won weer
ZANDVOORT - Er valt weinig te
vertellen van het laatste optreden
in dit seizoen van Dypsomania.
Vrijdagavond moest in Nieuw
Vennep worden aangetreden tegen
Nieuw Vennep. De eindstand 2-8
in het voordeel van Dypsomania
werd tot stand gebracht via twee
overwinningen van René Scholte,
twee zeges van Hans Eysvogcl en
drie gewonnen partijen van Cyriel
Reestman. Bovendien wonnen deze
twee laatsten ook nog de dubbel-
wedstrijd. Het was de afsluiting van
een vreemd seizoen. De zegerccks
van de laatste vijf wedstrijden kon
de zeer zwakke start in februari
niet meer goedmaken, zodat het
kampioenschap er dit jaar niet in
zat. Veel hoop is echter gevestigd
op het volgende seizoen, dat in
september zal beginnen. De basis is
versterkt en er wordt aan gedacht
om volgend jaar meer teams in de
competitie in te zetten. Bovendien
wordt er gezocht naar een be-
scheiden sponsor voor deze groeien-
de vereniging. Inlichtingen over
tafeltennisvereniging Dypsomania
kan men krijgen bij Cyriel Recst-
man, tt-1. 020-354494 of
023-242347.

Bridgeclub
ZANDVOORT - De stand na de Ie
wedstrijd van de 5e competitie der
Zandvoortse Bridgeclub is: A-lijn: 1.
Ds. Dear-Hagen, 65,28 procent, 2.
Mw. De Leeuw-Hr. Braun 61,11
procent, B-lijn: 1. Fam. Jurriaans
63,10 procent, 2. Ds. Stor-Vallo 55,36
procent, C-lijn: 1. Ds. Bos-Schouten
60.71 procent. 2. Fam. Coops 60.12
procent, D-lijn: 1. hr. Loos-Payens
60.42 procent, 2/3 fam. Palstra 53,13
procent, Mw. van Ackooy-Hr. Hart-
man 53.13 procent.

Afsluiting volleybaltoernooi

,. .-4'**" .~"* *•'

ZANDVOORT • Afgelopen maandag werd in Sportschool Buchel in Zandvoort een onderling toernooi
voor de jeugdleden uitgesloten. Het een en ander ging uit van Sportings-OSS. De opkomst en het
enthousiasme met de kinderen en vooral de aanwezige ouders was groot. De algehele indruk was dat
vooral de spel techniek erg vooruit was gegaan en dat echt van„volleybal" kon worden gesproken.

HANDBAL.
Zondag 30 april.
D.S. D.T.S. 1-Zwm. l 13.00u.
H.S. Bunkert 2-Zvm. l 10.00 u.
M.A. Zvm.2-IJmond2 12.00u.
J.W. Zvm. 1-Concordia l 13.00 u.

TENNIS
Zondag 30 april.
Altal-Zandvoort l
Zandvoort 11-de Munnik I
Zandvoort Hl-Oranje TC III
Zaandam III-Zandvoort IV
Zandvoort V-Schoorl I
Zandvoort Vl-Uithoorn IV
Amtcno Ill-Zandvoort Vil
Jeugdteams.
Zee en Duin-Zandvoort I
Zandvoort II-Noordwijk

HANDBAL.
Zondag 23 april
D.S. Zvm. I-Takt l 2-5
H.S. Zvm. I-Aalsmeer 2 13-16
D.J. A.D.0.1-Zvm. l 9-13
MA. Zvm. I-Hoofddorp l 6-5
J.A. Hoofddorp 1-Zvm. l 16-20
M-P.Full Speed 1-Zvm. l 3-9
Zvm 2-Nieuw Vennep 2 7-2
J.W. Zvm. 1-Blinkert l 4-5
J.P. Conc. 1-Zvm.l 4-11
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aat je dit jaar
de LTS?

Dan bieden wij je een fijne gelegenheid gratis
te worden opgeleid voor het

BEMETEL-diploma!

Die opleiding geschiedt in ons bedrijf door een bevoegde
leraar en wel tijdens de werkuren.

Je salaris gaat echter gewoon door.

Woodward is de grootste fabrikant ter wereld van
hydraulische en electronische regelapparatuur voor

dieselmotoren, turbine-installaties en waterkrachtcentrales.

Wij hebben fabrieken in Amerika, Engeland, Japan,
Australië en Nederland. Het is leuk werken in zo'n

internationaal bedrijf.

Witje over die gratis opleiding
en over je toekomstmogelijkheden
meer weten, geef dan je naam
en adres op aan de afdeling
Personeelszaken van Woodward
Governor Nederland bv.
Hoofdweg 601, Hoofddorp,
telefoon 02503-13241 en wij zullen
je nadere inlichtingen zenden.

C.T.A.V.
groeien!

Steeds meer vindt men de weg naar de CTAV op het industrie-
terrein bij de VBA als het adres voor alle bedrijfsbenodigdheden
voor de kwekerij.
Om onze afnemers met dezelfde goede service van dienst te
kunnen blijven, zoeken wij kontakt met een
ambitieuze

verkoper.
Degenen, die voor deze funktie in aanmerking komen, beschikken
bij voorkeur over:
- goede kontaktuele en commerciële eigenschappen;
- een opleiding in de technische of tuinbouwsfeer;
- de bereidheid om zich door studie verder te bekwamen;
- enthousiasme om de CTAV voor een nog breder publiek

het adres voor de bedrijfsbenodigdheden te maken.
i Telefonisch kunt u nader informeren onder (02977) 25651.
| Buiten kantoortijd onder (02977) 20198 B. Vollmuller.
Uw schriftelijke reaktie kunt u zenden aan:
CTAV, Postbus 263, Aalsmeer.

V(J

ICTA^
dorpstraat 63,
AALSMEER
tel. 02977-25651

In verband met het vertrek van de huidige funktionaris zoeken wij op
korte termijn op onze afdeling administratie

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Funktie-informatie:
- geheel zelfstandig voeren van de financiële, salaris- en

gezinsadministratie
- het behulpzaam zijn bij het opstellen van begrotingen en

jaarrekeningen
- bij afwezigheid van de administrateur deze vervangen
Funktie-eisen:
- minimaal mavo-diploma
- minimaal praktijk diploma boekhouden
- kennis van en/of ervaring in het verwerken van gegevens via een

computer-serviceburo.
Leeftijd: minimaal 23 jaar.
Salaris: afhankelijk van leef tijd en ervaring minimaal f 2280,16
(volgens CRM norm nr. 16).
De arbeidsovereenkomst wordt gesloten op basis van de Coam-
regehng voor zover subsidiabel.

Er bestaat een goede pensioenvoorziening. Telefonische
informaties worden gaarne vestrekt door de heer R. H. Godthelp,
telefoon 02503-12041

Schrifteli|ke sollicitaties gericht aan de direkteur zien
wij gaarne binnen 10 dagen tegemoet.

stichting voor gezinsverzorging
en gezinshulp Haarlemmermeer e.a

LET OP ONZE AANBIEDING
VAN DE WEEK

Waarom koopt u eigenlijk
niet direkt de beste ~

goedkoopste keuken ?

"il;
\ $1l

Voor u mevrouw, u die toch
zo'n 30'/f van uw lijd in
de keuken doorbrengt, heeft
K.T.H, een fantastische
aanbieding: eiken kwalitcits-
keukens 25'/ onder de
(catalogusprijs

Meel even uw keuken. Neem de maten van uw huidige
keuken mee naar on/e loon/aal. Vakkundige
adviseur* maken gra:i|; vrijblijvend een schetsje hoe
uw nieuwe aanbouwkeuken liet beste kan worden
jjephiatst. On/e ervaring is: 'l'past altijd en overal.

iKxtra /.wanr.Slavonisch, eiken keuken,
kompleet mi'l koclkasl. »as elektrische
ciimbinal ie . < i l / .u igknp van G.HiK).- voor

Aanbouwkeuken /.onder apparatuur,

adviesprijs f 1.826,- nu / l. 1

4.850,-

LET OP
Deze week op alle Ie

soort Kerkdriel
'plavuizén 25% extra

korting

Zwaar eiken
landhuiskeuken
Aanbouwmodel. Kompleet als
afgebeeld met oven, koelkast,
kookplaat, r.v.s spoelbak,
werkblad en ai'zuigkap van 8,650.-

voorO • *7e/V/j
Oven 5 jaar garantie

Keuken en Tegelstudio
• „Haarlemmermeer" vraagt op korte
termijn een freelance keuken
adviseuse of adviseur
KEUKEN EN TEGELSTUDIO
„HAARLEMMERMEER"
is ook gespecialiseerd op het gebied van het
zetten en leggen van alle soorten tegelwerken
Voordelige prijzen voor het leggen
van u plavuizén vloer

en Te;

«0»< Kerkstraat 3 Nieuw-Vennep

\' Geopend: dagelijks van 9.15 lot 18.00 uur, maandag gesloten, vrijdag van 9.15 tol 18.00 uur,
vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 9.15 uur tol 17.0O uur

'-»*»

Komt u eens langs voor
een vrijblijvende offerte

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Gevraagd:

goede zelfstandige
werkster,

2 ochtenden i. d. wk.
Tel. 023-241166.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Hp'un t>n junior modi'
HooldMMai 178 Hiiicijnni
iel 02520 15H9 Dornie»

rfacj koopavtind

hortendorp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ƒ j ONS TELEFOONNUMMER

i 023-252760
H Misschien heeft u ons morgen al
• nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uu r,
• voorriikosten f 7,50.
l̂  Gen. Cronjéstraat 62,
«^ hoek Kloosterstraat.

Alle meubelen direct uit voorraad
leverbaar bij:

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Klassieke Interieurverzorging Oude
bureaus

Huis
Lango Veerstraat 25-33 - Haarlem
Tel. 023-32 06 06

occasions
Antiek Boetiek
Hooaendoorn

Voor:
• LOUIS SEIZE
• LOUIS ÜUINZE
« ROCOCO

TE HUUR:

LUXE TOURINGCARS
De Harde's Tours BV Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

(Om de hoek bij de Anegang) Kinkerstraat 371 • Amsterdam
Tel. 020-16 22 27

Vleeschmeester C. J. Kruyer BV

vraagt voor diverse filialen in en rond Amsterdam

CHEFS SLAGER
vakbekwame SLAGERS
Goede krachten kunnen tekenen op een uitstekende
honorering. Telef. inlichtingen dagelijks tussen 09.00 en
17.00 uur: tel. 020-233121; na 20.00 uur dhr. W. de
Klerk: 02503 17169 ol dhr. K. Kruyer Jr.: 0297565184.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show. Da's nu al van de zomer
genieten. U vindt er alle bekende mer-
ken. Maar ook het komplete toebeho-
ren. Zoals fraaie kussens, parasols,
tuintafelkleden. Eigenlijk alles voor uw
tumkomfort. U bent van harte welkom'

P.*, ook vrijdagavond gaopindl

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zljditrait 71-73. A«lim««r.
t«l«foon 02977-24329.

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

0RENAULT
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Zwemmen en waterpolo

Groene Woonerven
ZANDVOORT - Het was zaterdag groot feest in de Koningstraat, de
Kanaahveg en de Willemstraat. Voor de vorig jaar tot woonerf
gepromoveerde straatjes in de oude dorpskern was het boomplantdag.
Veel vlaggen en slingers accentueerden de vreugde van de bewoners, die
vele uren in de weer waren met het graven van gaten, h t planten van
de viereneenveertig lijsterbesbomen en het aanbrengen van klinkerheuvels
om de nieuwe groenvoorziening.

Onder leiding van de Dienst
Publieke Werken en de Buurtraad
werd het karwei vakkundig en snel

geklaard. Na afloop van het plant-
festijn waren er voor de harde
werkers stapels panne koeken.

Buurtraadvoorzitter Peter van Wijk
deelde mee, dat de verdere af-
werking van de drie woonerven zal
bestaan uit het aanbrengen van
bielzen, plantenbakken lichtmasten,
paaltjes, banken en verkeersborden.
„Als het gemeentekrediet loskomt,
kunnen we in het najaar weer de
handen uit de mouwen steken."

Voldoening in de versierde
Koningstraat: de laatste lijsterbes
gaat de grond in. O.a. wethouder
Attema en raadslid Joustra kijken
goedkeurend toe.

ZANDVOORT - Ondanks de
tropische temperatuur en het
zeer warme water in het
zwembad „De Keuring" te
Noord Scharwoude, wisten de
Zeeschuimers toch nog beslag te
leggen op 5 EERSTE 61 TWEEDE
en l DERDE plaats, bij de vierde
wedstrijd van de vijf kamp tissen
W.Z. & P.C.-Purmerend, het
Zwet-Wormerveer, Edvo-
Volendam, de Reuring-
Langedijk en de Zeeschuimers.
Tevens wisten twee jeugdige
zwemmers hun tijden op de 200
m. wisselslag persoonlijk behoor-
lijk te verbeteren, t.w. Roy
Warmerdam met 9,2 sec. en
Karin van de Berg met 5,5 sec.
terwijl Fernando Heeroma zijn
tijd op deze slag met 2,2 sec.
scherper wist te stellen.

op de ranglijst, hetgeen gezien de
resultaten van vorig jaar zeer gunstig
is. Ook voor het herenteam bestaande
uit: Henk Glijn, Martin Haagcn, Dirk
Klinkhamer, Jos, Care) en Ralph Kras,
Bert en Maarten Jansen en coach J.<1%
Drommel alle hulde.

WATERPOLOWEDSTRIJD M.S.V.
Zeemacht-Zeeschuimers jeugd.
Einduitslag 1-12, tussenstanden 1-3 en'
0-9, doelpunten: Hans Martius, l,
Wim de Oude 4, Ton Weber 5, Daan
v.d. Weele 2.

Ger Dekkers-Ontworpen landschappen-

meervoudige diaprojectie-7 beelden
HAARLEM - In de Vishal aan
de Grote Markt in Haarlem is tot
en met 15 mei een expositie te
zien van Ger Dekkers: ontwor-
pen landschappen in meervoudi-
ge diaprojectie van zeven beel-
den.
Wat Ger Dekkers doet is schijn-
baar eenvoudig: kijken en regis-
trcrcn. Wie meer van zijn foto's
ziet begrijpt dat er geduld en

volharding, loop- en zoekwerk,
wachten op het goede moment
bij te pas komt.
Waar Dekkers bij voorkeur naar
kijkt is het Hollandse landschap,
dat wil zeggen naar misschien het
meest kunstmatige landschap ter
wereld. Een door de mens
gemaakt en blijvend door de
mens beheerst landschap. Een
streng geordende natuur, die

toch ook steeds door onvenvach-
te, verrassende, maar tenslotte
functioneel begrijpelijke men-
selijke ingrepen wordt verstoord.

Series van zeven beelden tonen
de ontwikkeling aan die Ger
Dekkers sinds de zestiger jaren,
toen zijn foto's de aandacht
begonnen te trekken, heeft door-
gemaakt. De camera wordt

steeds op dezelfde hoogte in het
beeldvlak gefixeerd, horizontaal
gaat deze rond en recht door het
landschap. Daardoor ontstaan
beelden die vervuld zijn van een
boeiend samenspel van lijn en
vlak, van vorm en ruimte, van
punt en contrapunt.
Men ziet wat ieder zien kan maar
zo getimed dat meer te zien komt
dan men meende te kunnen zien.

Op de tentoonstelling, dagelijks
open van 10 tot 17 uur en op
zondag van 13 lot 17 uur, is een
catalogus verkrijgbaar.

In de laatste wedstrijd van de
competitie 1977/197 8 moest de jeugd
aantreden in Oen Helder tegen de
hekkensluiter. Met het idee, dat dit
karweitje wel even geklaard zou
worden, trok men ten strijde. Dit
laatste viel evenwel gedurende de Ie
helft goed tegen. Zeemacht speelde de
bal goed rond, waardoor de Zee-
schuimers moeilijk in hun spel
kwamen. Bovendien trad veel balver-
lies op doordat de bal spekglad was
hetgeen hel plaatsen niet bevorderde.
Toch werd het door Wim de Oude 0-1,
maar de tegenpartij scoorde direct
daarop met een goed bekeken
diagonaal afstandschot, dat de keeper
verraste. Ton Weber, die voor het eerst
na een operatie aan zijn „zwem-
vliezen" weer meedeed, kon zijn draai
nog niet geheel vinden, maar zorgde
toch voor de ruststand van 1-3. Na de
rust, waarin coach Carel Kras o.m.
wees op de noodzaak van beweeglijk
spel, draide het team van de
Zeeschuimers veel beter. Er zat meer
vart in het spel het samenspel was
beter. De Zeeschuimers waren nu
meer gewend aan de gladde bal en de
keeper liet zich niet meer verrassen
^oor afstandschoten. De overmacht
'van de Zeeschuimers werd door het
scoren van 9 treffers goed tot
uitdrukking gebracht. Eindstand 12-1
voorde Zeeschuimers. Hiermede is de
Zeeschuimers jeugd op de 2e plaats
geëindigd, hetgeen voor onze jongens
een zeer goed resultaat is.

Ook de jongste aanwinsten, Petra
Rienks en Patrick Schweinsbergen,
lieten zich niet onbetuigd, zij
verbeterden hun tijden met meer dan
2,5 sec. Bij de oudere zwemmers lukte
het Amand Hekker, Martin Herfst en
Baquita Koning ook weer enige
seconden van hun tijden af te halen,
zodat deze wedstrijd ook weer zeer
geslaagd mag worden genoemd.
Voor het eremetaal zorgden: Ralph
Kras lx zilver en lx brons, Carry
Wessendorp, lx zilver, Baquita Ko-
ning lx zilver, Roy Warmerdam 2x
zilver, Karin v.d. Berg, lx goud en lx
zilver, Rudi Heeroma, 2x goud,
Annette t. Heyden 2x goud.
De laatste wedstrijd van deze 5-kamp
wordt op zondag 7 mei in Wormerveer
gezwommen.

WATERPOLOWEDSTRIJD Olympus
2-Zeeschuimers heren.
Einduitslag 4-3, tussen standen 0-3 en
•1-0, doelpunten Jos Kras l, Ralph
Kras 2.
In de 3e klasse heren moesten de
Zeeschuimers hun laatste wedstrijd
van dit seizoen spelen in Heerhugo-

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

OPENING
Dinsdag 2 me'i om -

10.00 uuropem
Milly Zantvoort
DB Kopermolen

(voormalige souveniers-
winkel). Stationsstraat 16

/Vu met koper. tin.
letterbak, hoekkastje

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal ge-

solocteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

Kwekerij
De Notedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boockaniersnest.

Woonruimte
te huur gevraagd

in Zandvoort
Telefoon 02507-5524

Viering van de 1e mei
in de tuinzaal van het Concertgebouw

te Haarlem

Spreker Marcus Bakker
Feestelijk programma met o.a.

muziek ensemble ANJV-zanggroep.
Aanvang 20.00 uur.

TE KOOP:
ZEEW.PQLJOL
I.SmincllSpk

benzJpetr, Yatnaha motor
•

FORD TRACTOR, defect
•

4 REDDINGSVESTEN
Geheel In een koop.

Telefoon 02507-4158

ZONNEBANKEN
Haal de zon in huls met
de zonnebank van Iris
komt u straks lekker
bruin op het strand.
Niet meer verbranden!
Helpt ook bij diverse
huidaandoeningen
(Psoriasis). Door eigen
import ongekend lage
prijs v.a. 2100,-. Uit-
sluitand bij
IRIS IMPORT-EXPORT.
Lorentzkade 438, Haar-
lem. tel. (0231-245696.

Veren kussens
15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7757,

Zandvoort.

Matrassen
80x190

dubbel doorgestikt

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7757,

Zandvoort.

LEVI's LEVI's
\ff\t ttkt*+ P A £»•••*%»!

Hang- en legkast
170x50x50-hxbxd

grenen uitvoering, 159,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23.
telefoon 7751,

Zandvoort.

Grote Krocht20-Zandvoort

LEVI's LEVI's

TE HUUR

zonnige
zolderetage
Dakkapel op het zuiden.
Uitricht over duinen, n.
Gebruik van badkamer,

geen vaste
kookgelegenheid.

Telefoon 02507-7063

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT

OPHALEN VAN HUISVUIL
Op maandag 1 mei

(viering Koninginnedag)
zal het huisvuil normaal worden

opgehaald.

Op donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag)
zal GEEN huisvuil worden opgehaald.

De directeur,
ing. N. Wertheim.

Belgische
bOnbOnS 250 gram O QC
van 4,80 voor W f UU

Gentse bonbons
250 gram
van 4,80 voor 3,95
NU een 2-literpak IJS

1 gulden voordeliger

J AM l N
Hans v. d. Maas

Haltestraat 42 - Zandvoort

RICHE
is weer geopend!
Wij bieden u vele mogelijkheden, zoal:

ZWEMBAD
SAUNA-MASSAGE

(alleen op afspraak)
ZONNEBANK - SOLARIUM

RESTAURANT (ook kleine kaart)
ZONNETERRAS BAR

SCHOLIERE
QCWMQd oni MH pw
avonden op te passen

bij MEISJE van 11 jaar.
Telefoon 02507-5274.

VERMIST!
Langharige Perzische

kater. Roepnaam
SMOKEY. Tegen
bel. ter, te bez.
J. Molenaar,

Diaconiehuisstraat 26,
telefoon 2128.

STICHTING VW ZANDVOORT
vraagt

INFORMATRICE
voorspoedige indiensttreding.

Kennis moderne talen vereist.
Ervaring rsiswezen gewenst.

Salaris nader overeen te komen.

Brieven aan dir. VVV, Schoolplein 1,
Postbus 212, Zandvoort.

Zonnegordijnen
op maat gemakt,

5 jaar garantie op kleur.
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

waard tegen nr. •) van do ranglijst. In
een bijna gelijk opgaande strijd
bouwden de Zeeschuimers gedurende
de eerste helft vanuit een goed
sluitende verdediging langzaam aan
een voorsprong. Ralph Kras wist
gedurende een periode dat de
tegenpartij met l man minder speelde
bekwaam te scoren. Hij bouwde de
voorsprong nog uit naar 0-2, terwijl
zijn broer Jos de ruststand op 0-3
bracht. In de 2c helft ontbrandde de
strijd in alle hevigheid. Vrij snel wist

Gevraagd

Handige jonge
man

voor keukenhulp an
afwas.

Soll. Kerkstraat27,
telefoon 2537

CREMATIE - BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies
geheel vrijblijvend.

ANOUK MODES • DE BETAALBARE BOyTIQUE
BIJ Anouk Modes heaft u al leuke japonnetjes vanaf f 99,-

en voorjaarsblouBos vanaf f 69,-.
U kunt natuurlijk ook bij ons terecht a/s u iets metr wilt besteden.

ANITA WOUTERS

Krijgt u gasten?
Goen bozwaarl

WM VERHUIZEN:
bedden, ludikanten, dekens

talols, stoelen, glaswerk,
porcolcin ent. voor elko

gologonhoidl
Ook verhuur van lauka en

praktische hulsbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164
3f 3713. Privé na 6 uut 6658

Olympus een tegcncoal te scoren,
terwijl oen prachtig schot door Henk
Glijn, keeper van de Zeeschuimers,
knap tot corner werd verwerkt. De
achterhoede van de Zeeschuimer*
werd daarna enigszins verzwakt door
een aantal wissels en met name
doordat Caral Kras zich meer met de
aanval ging bemoeien. Olympus rook
haar kans en ging stug door met nog 2
goals, waarmee een gelijke stand werd
bereikt. De eindscore werd bepaald
doordat Olympus met l man meer in
het water hun 4c doelpunt maakte.

Hoewel de juiste eindstand van de
comp. nog niet bekend is, verwachten
wij voor de heren zeker een 2e plaats

Negende lustrum
Smalf ilm Liga
KENNEMERLAND - De Haar-
Icmse Smalfilm Liga, de oudste
amateurclub van ons land, bestaat
45 jaar. Het jubileum zou oor-
spronkclijk in oktober vorig jaar
worden gevierd maar door omstan-
digheden moest de viering worden
uitgesteld. Nu gaat het er op vrijdag
28 april toch van komen!
Hoofdmoot is een festival, met
daaromheen wat gezelligheid.

Het festival beslaat uit een wed-
strijd tussen deelnemende clubs.
Elk zendt één film in, met een
maximum projectieduur van tien
minuten. Het dorp, de stad of de
streek waar de club gevestigd is,
dient het onderwerp te vormen.

De organisatie is mogelijk gewor-
den dankzij hartelijke medewerking
van een aantal bevriende clubs,
waaronder een Engelse, en dankzij
een belangrijke subsidie van bet
Anjerfonds Noord-Holland.

Een deskundige jury zal de inzcn-
dingen bcoordeln. Zitting daarin
hebben: Philip Bloemendal (de man
van Polygoon/Profilti), \Vim Faas-
sen (van de Stadsschouwburg Haar-
lem) en Henk Brinkhuis (een

Ikebana in
gemeentehuis
BLOEMENDAAL - Voor de vijf-
de maal wordt in het gemeentehuis
van Bloemendaal een expositie in-
gericht van Ikebana: Japanse
bloemschikkunst.
Van donderdag 27 tot en met zon-
dag 30 april is de tentoonstelling te
zien in de expositieruimte, die daar-
toe geopend zal zijn op donderdag
van 2-5 en van 7-9.30 uur, op vrij-
dag en zaterdag van 10-12, van 2-5
en van 7-9.30 uur; op zondag alleen
van 2-5 uur.
Ikebana maakt thans een ongeken-
de bloeitijd door en is voor tallozen
over de gehele wereld een vreug-
devolle en waardevolle hobby ge-
worden met een diepe achtergrond.

bekende
ven).

amatcurfilmvr uit Billlio-

Als plaats van samenkomst is geko-
zen voor de grote Claes van Kie-
tcnzaal in 'De Zoete Inval' aan de
Amsterdamsevaart 75 (c Haarlem.
Begin om 20 uur precies.
Na afloop van de filmvertoning een
dansje op muziek van Frank
Michels.
Wie meer wil weten (ook over de
Smalfilm Liga) kan voorzitter J.H.
Meijer bellen (tel. 285363) of be-
stuurslid G. VValtstra (tel. 287461).

HAARLEM - Hepzibah Menuhun is
wegens ziekte verhinderd op te treden
op het concert van vrijdag 21 april a.s.
Zij wordt vervangen door Karl Engel.
Op het concert, dat onder leiding staat
van André Vandernoot zullen worden
uitgevoerd de Pianoconcerten no. 13,
no. 9 en 25.

Spoor van
vernielingen
BLOEMENDAAL - In de nacht
van zaterdag op zondag is om-
strceks 2 uur een spoor van vernie-
lingen ontdekt aan auto's.
Het spoor liep van de hockeyvelden
van Bloemendaal langs de Lage
Duin en Daalseweg, via de Korte
Parkweg, Bloemendaalscwcg,
Cearalaan, Mauricialaan, Vrijburg-
laan, Prins Hendriklaan, Veldzigt-
laan, Bijdorplaan naar de Zijlweg
in Haarlem.
Vooral antennes, zijspiegels en rui-
tenwissers moesten het ontgelden.
Ze werden afgebroken of verbogen.
De politie constateerde zelf al 22
gevallen.
De politie Bloemendaal zet met de
politie Haarlem het onderzoek
voort.
Eventuele getuigen worden verzocht
zich in verbinding te stellen met het
bureau Overveen, telefoon 259101.

Alle soorten Behang en
WANDBEKLEDING
Bij de VAKMAN van de VAKMAN

FLEUR muurverf in leuke decoratieve emmertjes
onderling mengbaar - watervast - lichtecht - NI ET DUUR
ONZE VERF. Een topproduct van de vakman in
zijdeglans - hoogglans - grondverf - afbijt - beitsen -
vernissen enz.
BEHANG en SCHILDERSGEREEDSCHAP
GLAS keuze uit 100 soorten.
Snelle levering. Ook dubbele beglazing.
En bij alles: VAKKUNDIG ADVIES BIJ:

Schildershal C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24, bij de v. Lennepweg, tel. 2206

Voor een Duitse relatie
hebben wij dit weekend
nog ENKELE KAMERS

nodig.
(logies + ontbijt)

voor 2 of 3 nachten.

Wilt u ons vanavond nog bellen (of anders
morgen vroeg)

Dank u.

REISBUREAU
KERKMAN
Gr.oié Krocht 20. Zandvoort

, ieleloon0250/-;560
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Riche
Zandvoort
Vanaf 7 mei
elke zondag

vanaf 3.00 's middags
DANSMUZIEK
door het Nostalgies
Swingende Combo van
Ted Powder, met Rudy Brink
en Hans Beths

Reservering aanbevolen
02507-2553.

LEENENYVON

TE KOOP:

ZONNIGE
2KAMERFLAT

Zonne-balkon, 2 minuten van het strand.
c.v. - lift - service.

Eventueel gemeubileerd.

Tel. 02507-3789

U wilt één bril
voor donkereen
zonnige dagen ?

Dus eigenlijk GEWONE bril en
ZONNEBRIL tegelijk ?

DAT KAN!

Vraag nu bij
BRILCENTRUM

DOORDUIN
naar

Phototrope
(lichtgevoelige glazen)

brilcentrum
Grote Krocht 29 Zandvoort

Tel. 02507-6957

VOOR KWALITEIT

H. P. KOOYMAN VOLVO
Brederodestraat 10, telefoon 3242.

IOPOOOOOOOO!

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest'
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubclen

ZAAK: HALTESTRAAT27 - 29. tel. 2596. Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

toooooooooooooooooo

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN 5 kilo

STOMEN b.v. PANTALON.

STOMEN b.v. JAPON
LAKENPAKKET wasserij
Snel, Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis
was.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417.
:̂ T.r-

Mini Club
Kaki broek

Jeans Flower
v.a. 29,95

Kerkstraat 19, parterre,
Zandvoort,

telefoon 02507-2949

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

Eigen atelier.
Betaalbare mode. 'BEACH - IN

PASSAGE 24, Zandvoort, tel. 6232

j j Exclusieve
modellen.
Óók grote maten!

Wij zijn er n u al 5jaar, kent U ons ook ?

maten

T-shirts.
en DD-

ONS EIGEN ATELIER...dus unieke collectie VLOTTE KLEDING
34 tot en met 48, geen probleem dus voor GROTE MATEN.
Voor oma, moeder en dochter.
Rokken, blouses en tops, 2-delige ensembles. Japonnen en
De grootste collectie BIKINI'S en BADPAKKEN óók in C-D
cup, en a.s. moeders (o.a. Anita). Speciale prothese badkleding.
Strandjurken met bijpassende bikini's of badpakken (o.a. Bleyle
GROTE SORTERING ZWEMBROEKEN voor jong en oud. Kinderbikini's
en T-slips vanaf maat 104.
Speciaal voor ons gemaakt: Franse en Pilippijnse gehaakte bikini's en
badpakken (handwerk) Tanga's - vestjes - zonnehoeden.
Griekse collectie, zoals nergens...

DAGTOCHTEN
4 + 7 mei:

BLOEIENDE BETUWE
Koffie + gebak
Lunch
Diner

14 + 21 mei:

TUINEN VAN KONINKLIJK PALEIS
TE BELGIË
incl. koffie/gebak
+ Diner

15 mei:
GIETHOORN
incl. koffie/gebak, lunch, diner

56,-

45,-

Immers, uw eigen ervaring is toch de beste. Maak
geheel vrijblijvend een afspraak vooreen proefrit
in de Volvo van uw keuze. De complete Volvo range
staat bij ons voor u klaar.

H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

met helioform schoenen
Grote sorteringKINDER- en HEREN-

SANDALEN en SLIPPERS v.a.

Diaconiehuisstraat 5a - zijstraat Haltestraat - Zandvoort.

want hetZandvoorts Nieuwsblad is
voor mij onmisbaar.

Naam:

Adres:

Plaats:

Handtekening:

Deze bon m een open envelop sturen naar
Weekmedia
Machtigingsno. 62, Amstelveen
Abonnementsprijs ƒ 20,70 per jaar.
Geen postzegel plakken

BIKINIBIKINIBIKINIBIKINL . .
Inderdaad . . . Anouk Modes heeft veel bikini's in diverse modellen en prijzen.

Wij attenderen u o.a. op de collektie van Warner met foundation-pasvorm.
ANITA WOUTERS

BOUWENS SPAR VERSMA
Vleeswaren vers van het mes

HELE SLAGERSWORST 2,98

ACHTERHAM 100 gram 1,59

FRICANDEAU 100 gram 1,98

KALFSROLLADE100 gram 1,98

FILET AMERICAIN 150 gram 1,98

VERS VLEES

SCHOUDERKARBONADE kilo.. 7,95

RUNDERGEHAKT 500 gram ... 4,98

KALFSLAPPEN 500 gram 9,75

KALFSGEHAKT 500 gram 5,65

GROENTE ~ FRUIT

MOOIE BLOEMKOOL..

8 JAFFA GRAPEFRUITS

.1,98

.2,49
10 JAFFA SINAASAPPELEN... 2,69
ZEEUWSE BLANKE « on

FIJNE AARDAPPELEN 5 kilo... l, JJJ

Plastic fles
HALFVOLLE MELK

WIJN VAN DE MAAND

LIEBFRAUMILCH 3 flessen..

PRACHTIGE PANTY 1,98 nu...

% L. SPAR APPELMOES
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Luxe en comfort
in 5 variaties

Luxe en comfort zijn uitgongspun-
ten voor uw auto-keuze. Dus kiest
u Audi. Een auto-concept waarin
veiligheid een belangrijke plaats in-
neemt. En veiligheid en comfort
gaan meestal samen. Wie voorluxe
en veiligheid kiest, gebaseerd op
een perfect technisch auto-concept,
kiest Audi. Ontdek het tijdens een
proefrit.

De Audi 100 5E
De nieuwste Audi met de unieke 5-d-

linder benzine-motor. Technisch vernuft,
comfort en pure klasse in één auto.

De Audi 50
De opmerkelijke Audi. Luxe en comfort
in een kleine auto.

De Audi 80
Nieuw, veilig en perfect gestyled met

een sterke motor.

De Audi 100
Een fraaie vormgeving en een ultge-

kiende stroomlijn. Dé rijsensatie van een
nieuw autotijdperk.

De Audi 100
Avant

De stijlvolle Audi 100 met aerodyna-
mische „fastback* en practische achter-
deur. Een nieuw alternatief voor spor-
tieve comfortgenieters.

RUIMTE VOOR UW NAAM EN ADPES

GARAGE STRIJDER <3XD
Burg. van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 45 65

Het verschil tussen een auto
en een automobiel

BENT U AAN NIEUWE
VLOERBEDEKKING TOE ?
en u leest dan de kreten van onze
grote collega's zoals?

Etc. etc..
Als u dat allemaal
bekend is:
adviseert

7,

tapijthal dubo
• u graag!!!

Bijv.: welk tapijt geschikt is voon
trappen, hallen, objecten, huiskamers, slaapkamers,
badkamers, keukens, tienerkamers enz. enz.
EN WIJ HEBBEN NOG LEUKE PRIJSJES OOK.
TOT ZIENS BIJ:

HAARLEM: Ged. oude gracht 100 - TEL. 023-315402
BEVERWIJK: ZEESTRAAT 50 - TEL. 02510-20407
Ook gevestigd te Eindhoven.
(Dat bij Dubo gratis gelegd wordt is toch al 5 jaar bekend).

WDOIHOIOrMfOORDEEHXNTRUM

GEERUNGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in- en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Alle soorten BEHANG
enWANDBEKLEDING
ook met bijpassende

gordijnstof.
Vindt u natuurlijk bij

uw speciaalzaak.

Zijlstraat 96A, Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

Inifallane bureau
OPOINlllIIN

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

lTEL.02507 5845 *

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd..
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

BETAALBAAR !
is bij ons geen loze kreet.

Blazers, in div. kleuren 159,-
SportkoJbert v.a. 139,
PantaJons van 59 tot 95,-
Sportieve kostuums v.a. 198,

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE <?n HERENKLEDING

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 289B74/
289875
MeubHhal
Cmqurus
023-281791
Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-2881S1

Dagelijks geopend van 9 00 lot
1700uur Op maandag van

1300 tot 1700 uur
Vrifdanavond koopüvond van

19 00 lot 21 00 uur
Grit» runne parkeenno9«ilMml

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

KantoonGASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:
Dinsdag 10-13 uur, 14 16 uur
Woensdag 9-12 uur
Donderdag 10 13 uur, 14 17 uur
Vrijdag 9 12 uur
TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen wordon opq'ifven aat> xmt kantuir \i \
eventuele klachten over bezorging

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste rusulta. t mor uw hc l'i'

In een nieuwsblad word; i i i < v • •
nieuws.
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Lente
bii de Meubelfabriek Oisterwijk

J

^ UTRECHT ^

Welke richting u ook kiest, in de buurt van een van onze
toonzalen komt u bijna altijd En komende week staan

al die toonzalen in het teken van de naderende zomer.
Vol frisse bloemen. Veel gezellige mensea

Een nieuwe katalogus. Vier nieuwe
zithoeken en natuurlijk al die andere
prachtige meubelen van geloogd massief
Europees eiken. Gemaakt door
vakmensen die elk stuk hout eerst
keurend door hun handen laten gaaa
Is het hout helemaal droog en uitgewerkt?
Is de tekening van het hout mooi genoeg?
Dan pas gaan ze met veel toewijding

beginnen aan hun eigenlijke werk:
een meubel maken dat zo degelijk is,
dat we er zonder blikken of blozen
garantie op geven tot 1990.

Twaalf jaar lang krijgt u dus gratis
service als er iets mocht zijn

met het hout of de houtkonstruktie.
En die zekerheid krijgt u zwart op wit!

l t/m 6

Lente-Zesdaagse
in alle 10 toonzalen.
Dagelijks van 9 tot 18 uur.
Ook op maandag Imei
en Hemelvaartsdag.
Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917,
Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670,
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923,
Ede, Grotestraat 72/74, tel 08380-16203,
Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540,
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 0540044370,
Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762,
Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925,
Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.

Oisterwijk
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„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DpET DAT BILLIJK IS EN RECHT!"
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LANGS DE VLOEDLIJN

"Do tijd gaal voorbij" /eggen wc,
maar we- vergissen ons: (io tijd bl i j f t
en wij xijn hot. die voorbijgaan.
Kaspail. (1794-1878).

\
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EMRIK & BINCER.HAARLEMlliitiKii

Zandvoort
is af 700
jaar OMO*
Zandvoort werd destijds -dat
moet ergens in de 12e eeuw zijn
geweest- gesticht op een zoge-
naamde „voorde", een vlakke
begaanbare plaats in de duin-
keten. De vage historie vermoedt,
dat de nederzetting destijds onder
de bezittingen van het Klooster
van Egmond viel. Het zou toen
Santfort hebben geheten, later
omgedoopt in Sandevoerde.
Veel schokkende feiten zijn er uit
de eerste eeuwen van het dorpje
niet te melden, behalve dan een
forse serie overstromingen, cpidi-
micön en plunderingen. Met een
zekere trots wordt in de ge-
schiodcnis vermeld, dat Witte van
Haemstedo hier in 1304 op het
strand landde om de tot Haarlem
opgerukte Vlamingen met succes
in de flank aan te vallen.
Het wapen van Zandvoort, de drie
gekruiste haringen, dateert uit de
17e eeuw. Eerst zilveren haringen
op een gouden veld, later gouden
vissen op een lazuren ondergrond.

Evenementen
ter gelegenheid van
het 150-jarig bestaan

WULLUM v. d. WURFF

Hoe zal Zanverl d'r over weer es
honderd vaiftig jacre oilzien'? Dan
is el 2128!

ZANDVOORT - Gedurende de
periode 30 april/31 augustus
1978 vermeldt de ' evenemen-
ten-agenda van de V.V.V. een
aantal feestelijkheden dat direct,
of indirect verband houdt met de
viering van Zandvoort 150 jaar
badplaats.

30 April 1978: officiële- ope-
ningsplechtigheid van de viering
„Zandvoort 150 jaar Badplaats". Ned.
Herv. Kerk, 20.30 uur.
Zondag 21 mei: Koffie-concert Cul-
tureel Centrum door Louisvan Dijk en
Julesde Corte. Aanvang 11.00 uur.
Zaterdag 27 mei: Openluchtconccrt
door Muziekvor. Eensgezind/Excel-
sior" uit Heemstede, op Gasthuis-
iplein. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 28 mei: Open scouting dag
door scouting groep Willibrordus
m.m.v. Jeugddrumband uit Den Haag.
De gehele dag op het terrein van
liennepweg.
VVijdag 2 juni: Opening tentoonstel-
lirig in Cultureel Centrum van
Za'ndvoortse schilder-amateurs. Tot 2
juli 1978.
Zondag 4 juni: Muziekoptrcden door
Marien ing Band Connecticut Stross.
U.S.A. Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 10/?.7 juni: Week van de
Nederlandse Spoorwegen. Expositie
oud-n>aterif el, met aansluitende foto-
expositie in de hal van het N.S.
Station.
Zaterdag 10 juni: Ballonuptocht met
medewerking van drumband Damiate
uit Haarlem.
Start VlV.V. kantoor, 19.30 uur.
Zaterdag 17 juni: Antiek- en Curiosa-
mnrkt Gasthuisplein van 15.0u-21.00
uur. ',
Woensdag 21 juni: Optreden gemengd
koor u il New York.
Zaterdag '24 juni/1 juli: week van het
paard. 24 Juni: Gasthuisplein, paar-
denkcuring, 11.00 uur; 25 juni:
rijpaardcnüeuring terrein kop van
Lennepweg., 14.00 uur. 26 Juni:
Kortebaandraverij op het circuit plus
Bgn. .„mont'e-reniien", 14.00 uur. 27
Juni: Ponyraces op het strand 19.00
uur; 28 juni:'fingrijderij Prinsessewcg,
14.00 uur; l juli: Concours d'elegancc

uuur ut 6cineence, aanvang 14.00 uur.
Springwedstrijdcn op terrein manege
Rob v.d. Berg. Keesomstraat, 19.00
uur.
Zaterdag l juli: antiek- en curiosa-
markt, Gasthuisplein, 15.00-21.00
uur.
Vrijdag 7 juli: expostie in Cultureel
Centrum, Zandvoort 150 jaar Bad-
plaats", tot en met 28 juli.
Vrijdag 7 juli: Kermis-terrein kop van
Lcnnepweg/Bdulevard Barnaart.
Zaterdag 15 juli: Vliegcrwedstrijd
„Fly Away", Duinterrein Zuid bij
BP-parkeertcrrein. Aanvang 14.00
uur.
Donderdag 20 juli: De tradtionele
derde donderdag van juli openlucht
vismaaltijd, m.m.v. De Kwakel-
trappers, 19.30 uur.
Donderdag 27 juli: zomeravondcon-
cert door Nclly Paap trompet en Jan
Bruin orgel, in Ned. Herv. Kerk, 20.00
uur.
Zaterdag 5 augustus: Groot openlucht
jazzfestival op het Gasthuisplein met
medewerking van Sociëteit Duys-
terghast, 17.00-22.00 uur.
Zondag 6 augustus: Standwerkerscon
cours, voor het eerst op het
Gasthuisplein, 14.00-21.00 uur.
Zaterdag 12 augustus: Solex-racc
parcours Noordbuurt, met medewer-
king van MAC Zandvoort, aanvang
20.00 uur.
Donderdag 17 augustus: Tweede
traditionele opcnluchtvismaaltijd op
het Gasthuisplcin, aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 19 augustus: Antiek- en
c u r i o s a m a r k t . Gasthuisplein
15.00-21.00 uur.
Zaterdag 26 augustus: Groot vuur-
werk in verband niet het Grand Prix
Festival. Doch waarschijnlijk verband
houdend met het 150-jarig beslaan
van Zandvoort.
Dinsdag 29 augustus: Openlucht
toneelvoorstelling Gasthuisplein, van
de loneclvcrcniging Wim Heldering
mei hel toneelstuk „Op Hoop van
Zegen".
Donderdag 31 augustus: Slotfeesl
viering „Zandvoort 150 jaar Bad-
plaats", o.a. muzikale slertoclit door
diverse orkesten in de gehele gemeente
met slottaptoe op Grote Krocht om
20.00 uur.

Arm vissersdorpje groeide
\

uit tot bekende badplaats
ZANDVOORT aan ZEE gaat
feestvieren -en daar is warempel
alle reden voor. Want welk
armtierig vissersdorpje heeft hel
gepresteerd om in anderhalve
eeuw uit te groeien tot een
badplaats met een zekere allure?
Juisl, behalve Zandvoort, geen
enkel. In dal licht is vier maanden
feest niks te veel.
Jubileren is meestal synoniem
met terugblikken, daar ontkom je
niet aan. In deze fcestclijk-nostal-
gischc kolommen, waarin „Zand-
voort 150 jaar Badplaats" cen-
traal staat, zullen we ons dan ook
niet aan deze goede gewoonte
onttrekken, ooi: al omdat bc-
paalde facetten van de spcctacu-
laire groei van hhct dorp best het
weten waard zijn.
De lieden, die de lokale historie
hebben bijgehouden, hebben vast-
gcstcld, dat Zandvoort in I82S
badplaats werd. Daar zal ieder
vrede mee hebben, want ook in
dal jaar uias er feest in het dorp.
De eerste redelijke wegverbinding
met het achterland kwam lot
stand en hel eerste primitieve .
badhuis opende haar deuren.
Vóór dat luisterrijke jaar was
Zandvoorl zonder meer een in
diep ucrvalgcraakt visscrsgat. Nog
geen eeuw daarvoor kocht de
Amsterdamse koopman l'aulus
Loot Itet dorpje op van de Staten
van Holland, inclusief de omrin-
gcndc duinen voor nog geen
f 15.000.-. Dat hel iti het begin
van de I9e eeuw nog niet veel in
waarde was gestegen, mag blijken
uit een dichtsel van de Haarlemse
poëet Wellekcnsanno lS10:„Dit
schijnt de zandzee, of nog
droeviger woestijn. Geen boom -
geen kruid - geen gras - wie zou
hier willen wonen? Hier ziet men
't rijk des doods naar 'l leven zich
wrlaonen. O Zandvoort, zal ik u
benijden o f beklagen? "

Het uos armoe troef in de 700

koppen tellende dorpsgcmcen-
schap, waarvoor Antfterdam al
eens f 1500,- bij cllfpar collcc-
teerdc en waarvoor Htmrlcm eens
enkele kaïrcuraclitcn aardappelen
aanvoerde. Het ook U/oor de
Franse tijd sctijslerdc Zandvoort
lag watje noemt opapcgópen.

Redding \
Dan komt daar als redder in de
visscrsnood ineens ene \ David
Jacob van Lcnncp, begiftigd met
inlellegenlia en pecunia, diójict in
zijn lioofd haalt een stmatutcgaan
te leggen „mitsgaders een Ho-
ogen weg over het duin naai' een
gelijk te maken stuk vaq de
strandreep, om daarop een bad-
huis te bouwen."Despectaculiare
daad werd bij hel veelbelovende
woord gevoegd en in lS28wasiict
karwei, dat de basis is van 'de
festiviteiten van 197S, geklaard.

Vis verdwenen \
Zandvoort was badplaats. Er it'dt:
een straatweg, de Zandvoortsc\
laan, en de badkuipen met helden
zeewater stonden klaar in /icT
Groot Badhuis. Klaar er kwamen \
nog niet zoveel gasten door de
tnlhekken op de vier meter brede,
klinkcrweg en in hel Badhuis liep
hel ook niet storm.
Zeer geleidelijk groeide het
vissersgat uit tot Zandvoort-liad.
Soms oo/,' met horten en stolen,
zoals in 1S81, toen de aanleg van
de spoorweg nieuwe impulsen aan
de badgastcnstroom gaf. Of als in
1899, toen de tramverbinding
met Haarlem en later mei het
hart van Amsterdam tot stand
kwant. De. bomschuitcn vcrdwe-
nen van IK t strand, de visloopslers
waadden niet meer barrevoets
door hel mulle zand ntiar
Haarlem, l Iel bleef Je zee, die de
dorpelingen van inkomsten voor-
zag: de vis verdween • ilc. badgast
kwam.
Die badgasten kwamen in steeds

grotere hoeveelheden, vooral toen
men ontdekte, dat men behalve in
een kuip met zeewater ook
zomaar in de branding van de
Noordzee kon glijden. Eerst
schuchter via een verhullende
badkocts met luifel en in een
hooggesloten badtricot niet pij-
pen en mouwen, later iets wuflei-
en vrijer, maar nog steeds met veel
textiel om het bleke lijf.

Zonaanbidders
De autochtone, dorpelingen, al die
Koper's, Paap'scn Keur's, moeten
dal gedoe langs de vloedlijn mei
gemengde gevoelens hebben gadc-
gcslogcn, zo meldt de historie.
Maar er zat een boterham in liet
nog bescheiden toeristen-
stroompje. Badhote.k rezen uit de
grond en de particuliere kamer-
verhuur kwam op gang. De grote,
trek kwam, behalve door de tot
stand gekomen railverbindingen,
toen de geneeskundigen onder
leiding van Dr. Mezger de
zee-therapie gingen propageren.
Hotels, pensions en villa's rijden
zich aan een - de. meute baders,
zonaanbiildcrs en ozonhappcrs
was niet meer te stuiten. Zand-
iwrl kabbelde, rustig groeiend
naar de status van welvarende

, badplaats, door de eerste
\ decennia van de twintigste eeuw.
\llcl werd frequent bezocht door
\IJititse. en Oostenrijkse vorsten en
ti'crd tegelijkertijd pleisterplaats
«oor „(/c gewone man", die
ui)lgens de onsterfelijke tophit
vtm Louis Davids met het hele
fdinilie-busje, broodjes en koffie
naar Zandvoorl bij de Zee kwam.
Di\ mensen vun toen, zij die het
alli\mnal nog van nabij hebben
meegemaakt, raken er niet over
uitgepraat. „Ikit waren nog eens
lijden". Xantlvoort gmeide uk
/,'üo/: Er kwamen fmaie botile-
vardit, de eerste stnindkampeer-
ders dienden zich aan en in 1921

kwam er nog een aan- en
afvocrroulc tol stand, de Zceweg,
dwars door de duinen.

Circuit en casino
Zandvoort zat op rozen - tot de
Tweede Wereldoorlog. Na de
evacuatie van het grootste deel
van de bevolking, zag de vanda-
listischc. bezetter er heil in de
gehele strook langs de kust -SOO
panden, waaronder 'W hotels en
pensions- grondig te slopen. Wat
er na die duistere, periode aan
opbouw is gepresteerd, zien we
vandaag de dag om ons heen. Het
mag dan niet allemaal even [raai
zijn, maar Zand voor t kwam terug.
Zonder romantische, boulevards,
maar met een circuit en een casino
- zonder badkoe/scn en rieten
strandstoelen, maar mei een
naaktstrand. Allemaal zaken, die
u en ons, inwoners van dit malle,
maar heerlijke dorp, raken,
positief dan wc. l negatief.
David Jacob van l.enncp zou niets
begrijpen van ons l'cyton-l'lace-
aan-Zec van /.97S, waar het „Bij
God en in Zandvoort is alles
mogelijk "eengevleugeld woord ts
geworden. Hij zou niet kunnen
bevatten, dat er nu jaarlijks
vijfeneenhalf miljoen aula's occr
zijn Zandvüorlselaan razen en dal
zijn simpele liudhuis is uitge-
groeid lol anderhalf miljoen
overnachtingen per seizoen.
Zandvoorl moet hem wel dank-
baar zijn, dat wel. En hoe zouden
wc dat beter kunnen duen clan
door de eerste strofen te onder-
schrijven van het Xandcaorls
volkslied, dat dominee üuialuc in
IS'IG uil zijn ganzevcer liet
vloeien:
Gelukkig wij! De frisse lucht
En 't vrij en open strand
Verkwikt e.n sterkt onsieü'n'dag.
Ons huis staat hoog op 't zaii<l.
Wij lenen vrolijk en te vree,
Omdat luij wonen aan de zee.
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CIRCUIT
VAN

HNDMOORT

Van de 150 jaar droeg het Circuit van Zandvoort

30 jaar bij aan de groei en bloei van de Gemeente

Zandvoort. Wij zij n van plan ook in de toekomst

een positieve bijdrage te blijven leveren

CENAV B.V.

Robert Philip
jeugdige damesmode

Thorbeckestraat hoek Kerkstraat

Komt u eens bij ons
binnen en ziet onze

nieuw binnengekomen
kleding.

bij inlevering wan deze adwrtontie

10» KORTING

U bent aan
een bril toe?
Bij ons kunt n kiezen uit de nieuwste collecties.

Opticien
A. G. Slinger

Gedipl. opticien
Grote Krocht 20a, telefoon 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen. Eigen oogmeting.

gisteren i n parijs...

vandaag in zandvoort!

exclusieve mode:

yyonnc
hiersch

thorbeckestraaf 13 - tel 2021

Fromagerie
Kaas- & Wijnspecialisten

Kerkstraat 6A - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 61 41

Ruime keuze in
Hollandse en buiten-
landse kaas.
Paté's - Sauzen - Salades

î3» - Wijnen en delicatessen,
Voor uw gezellige
avonden verzorgen wij

\ Kaas- en Paté-plateaus.
" In geschenkpakketten

ook ruim gesorteerd.

BAS - BOUTIQUE

Speciaalzaak in exclusieve tassenmode
en mode-accessoires.
Exclusieve verkoop van o.a. Ted Lapi-
dus - Jacques Esterel - Bas Bags.
Wij hebben alleen echt lederen tassen.

Komt u eens langs in onze sfeervolle zaak. waar u deskundig geadviseerd wordt en kennis kunt maken met
de uitgebreide kollektie.

OPENINGSAANBIEDING:

DAMESSCHOUDERTAS in kalfsleder 99,50

BAS'BOUTIQUE Thorbeckestraat 7 - Zandvoort - Tel. 02507-3372.

Drogisterij Bouwman
Oranjestraat 7. TelëToon 02507-2327

Zandvoort.

Rijwielhandel

J. Bos
Gr. Krocht 27, Zandvoort, tel. 2954

Agentschap Empo
Motobecane

en Batavus rijwielen

1e klas inrichting

NIEUW

A) 150 jaar zonnen en baden in Zandvoort
Uw echte bakker bakt al 44 jaar rijn
broden bruin en krokant.

BALK
Hogeweg 28, Zandvoort,
telefoon 2989.

Weet u wat échte
mode is?

Neen??
Kom dan eens langs bij

Uw (oto's worden gratis vervangen wanneer u met de
resultaten niet tevreden bent
De garantie-coupon zit verpakt bij de camera.

1874 104 jaar 1978

FOTO BAKELS
KERKSTRAAT 31 - ZANDVOORT

ZANDVOORT
150 JAAR
Bij Ancoru herleeft die tijd weer
met olielampen zoals oma ze
had hangen.

Ook voor verlich-
ting uit deze tijd
hebben wij grote
keus.

Grote Krocht nr. 15 - Zandvoort
Ancoru tevens voor exclusieve geschenkartikelen
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ZANDVOORT - Het zal na alle publicaties rondom de komende
viering van het jubileum „Zandvoort 150 jaar badplaats", dat 30
april aanstaande begint met een algemene herdenkingsdienst in de
•Hervormde Kerk aan het Kerkplein, nu zo langzamerhand wel aan
een ieder duidelijk zijn, dat de gedachte dat»Zandvoort op l mei
1828, direkt na de opening van de bestrate Zandvoortselaan en de
ingebruikstelling van „Groot Badhuis" plotseling een welvarende
badplaats werd, ver bezijden de waarheid lag.

Het heeft nog jaren geduurd vóór van enige welvarendheid sprake
was en eerst aan het einde van de vorige eeuw kon dit met recht
beweerd worden. De aanvankelijk geïsoleerd geleefd hebbende
bevolking kon deze overgang in de beginjaren maar uiterst moeilijk
verwerken. Vergroeid met de kustvisserij, de eigen Zandvoortse
vloot en het telen van aardappelen, was het niet zo eenvoudig om
zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Bovendien
stond men nog zeer sceptisch tegenover de heilzame werking van het
zeewater. Badgasten waren er praktisch de eerste tijd niet. Dat
groeide allemaal zeer langzaam.

:. * .̂ 4<;X ;,'*?•**•'.\' , ' /v.s.-v/v '*"*.t5/-*" ' ,

ambachten gehad
i't v^rC.VIv; '%* -" - ' -^ A-- «VHS. ''.£f ~\°.^-r' ? »4«. •,\\ .̂

Pas toen dokter Metzger en later
dokter Varenkamp deze heil-
zame werking gingen pro-
pageren, kwam er meer schot in
de zaak. De komst van tram en
trein gaven er in later jaren de
grote stoot aan. Maar aanvanke-
lijk veranderde er niet veel, want
de bevolking bleef leven in soms
kommervolle omstandigheden.
Het was en bleef nog vele jaren
lang een hard bestaan in het dorp
dat nu in vele toonaarden
bezongen wordt.

Voorbeelden daarvan zijn er te
over. Een treffende daarvan is
het leven van de man, die
legendarisch in het Zandvoortse
volksleven voortleeft. De man,
de enige Zandvoorter, die de
overgang van Zandvoort van
vissersplaats tot badplaats heeft
meegemaakt omdat hij leefde
van 1835 tot 1920. Van deze
man, nog altijd alom bekend en
geëerd, wil ik iets vertellen,
omdat zijn leven een af-
schaduwing was van hetgeen er
in recente jaren in Zandvoort
voorviel.

Lichaamsbouw
Het gaat over het bewogen en
avontuurlijke leven van Jan Snijer in
Zandvoort, algemeen bekend als:
„Lange Jan". Zijn bijnaam dankte hij
aan zijn kolossale lichaamsbouw. Een
grote, robuuste en lange gestalte, die
zelfs op hoge leeftijd nog altijd
kaarsrecht liep en hij heeft het leven
toch waarachtig niet kado gekregen.
Hij heeft vermoeiend en soms ook
gevaarlijk arbeid verricht. Hij was
vader van niet minder dan achttien
kinderen, van wie er hem twaalf in de
loop der jaren ontvielen. Een over-
tuigd Christen, die leefde uit zijn
rostvast geloof en een man, op wie
altijd een beroep kon worden gedaan.
Hij genoot een aantal jaar lager
onderwijs, waardoor hij niet behoorde
tot het vrij grote leger van de
analfabeten, dat Zandvoort toen nog
kende. Hij kon in elk geval lezen,
schrijven en rekenen.
In de tijd, dat Zandvoort bezig was een
grote badplaats te worden en te
breken met datgene wat het aan de
oude, kommervolle tijd vasthield,
bleef Jan Snijer nog zo'n figuur, die uit
die tijd was overgebleven. Veel van het
oude, dat toch nog altijd zijn figuur
bewaard.

Destijds gold in Zandvoort het
gezegde, dat Jan Snijer in Zandvoort
alles was geweest behalve burge-
meesler, maar dat kwam, omdat hij
naar dit ambt nooit had gesolliciteerd.
Een sprekende getuigenis van stoere
arbeid en weinig gerief, geeft ons de
eigenhandig geschreven, opsomming
van zijn jeugdjaren. Stuntelig op
schrift gesteld, maar in het jaar 1910
eerlijk en oprecht opgebiecht, in
beverigc hanepotcn, maareen waarde-
vol geschrift dat ons een heldere kijk
geeft op hel harde leven van de jeugd
in die dagen. Geboren in 1835 en
geplaagd door Engelse ziekte wilde hij
al op elfjarige leeftijd van school af om
U- gaan varen en om wat. t p verdienen
voor zijn „grootje" en het huis-
houden. Hij zei: „Waarvoor zal ik
langer leren? Een arme jongen, zoals
ik, heeft dat niet nodig. Ik moet gaan
varen, dan krijgen wij het beter."
Zij relaas over die eerste jaren treft u
hieronder letterlijk aan. Het geeft een
schril en triest beeld van vroegere
toestanden. Een leven, dat we ons
thans maar nauwelijks kunnen voor-
.stellen.

proefreis. En er kwam een goede bries,
al rijzende uit het zuidwesten. En daar
ging het: tik-tak-tik-tak, dat is een
touw om het zwaard bij het zeilen
recht te houden en „kwalijkspreker"
heet. En zo westelijk heenzeilende was
het: krak-krak. De mast en de
voorzeilen weggenomen en de zeilen
vallen van achteren om de mast
staande te houden. En voor de wind
naar huis.

Een nieuwe mast was weeropgezet.'Ik
ging weer mee en werd zeeman op
mijn elfde jaar. Had veel te lijden van
zeeziekte. En iets later bij een storm,
bij het ophalen der netten, in den
eersten nacht die ik boven moest
komen op een donker dek, ging ik
even bij het trekken der achter-
sprenkel verkeerd zitten en trok den
ouden man die voor mij zat
achterover, die mij met zijn natte want
een gevoelige slag in het gezicht gaf.
En mijn slaap geweken! Daarnakreeg
ik van hem bij het koffiedrinken een
sneetje wittebrood met boter. En
maakte het zo weer goed. Dien nacht,
den eersten, heb ik nooit vergeten.

Het werd najaar. En met half oktober
(langer niet) mocht er met de netten
gevist worden, (dat was de wet) en dan
met de hoekwant om kabeljauw en
schelvis, uit naar zee. Zo een beug
bestaat gemiddeld uit twintig bakken
en een bak uit vier lijnen. En op iedere
lijn vijfenzeventig hoeken, ruim vier
voeten van elkaar verwijderd.

Zo een lijn wordt uitgezeild en na een
uur wachten weder opgehaald en dan
weder op orde in een bak gelegd. En
dat is jongenswerk. En hoe koud het
is, moet met de blote hand geschieden
soms dat op de velling, door het
afdruipen van de handen, een klomp
ijs bevroren zat. En weder op een
nacht moest ik als kleine jongen
beneden zijn om de bakken te bergen.
En er waren van die uitgeholde bakken
bij, waar het water niet uitliep. Nu, die
grote jongen gaf mij de bak zonder het
water uit te storten. Ik reikte omhoog
en kreeg die bak, maar eerst ging het
met een golf mijn halfopen borst in,
dat het in mijn klompen deruit liep.
En zo leerde ik wat zeeman was! En
in dat natte pak moest ik voort, tot het
aan mijn lijf weer opdroogde.

Iets later in den tijd ging ik weder aan
boord en keek mijn broodkistje na
(waar ik een koek van Peete gekregen
had). En mijn koekje was weg! En
ging bij de vloed die opkwam naar
Peete klagen overliet vermiste koekje.
En kreeg vijl' centen om een ander te
kopen en ging weer naar boord. En zie,
in dien tijd was de vloed zó gestegen
dat ik mijn kousen uittrok om aan
boord te komen. En door het ijs, dat
op het strand aan grote stukken
bevroren was, zodat ik de boot niet
bereiken kon ging ik terug en zat op
het strand om mijn kousen weer aan te
trekken. Toen kwamen er van die
mensen die op de Werft aan zee
stonden, om ij te helpen, daar het
sterk vroor. Aan boord stonden ze met
hozen aan op het dek en gingen naar
beneden, de matrozen. Ook wel
degenen, die het weggenomen had-
den... en hielpen niet! *

Afgedreven

Hard leven
„Ik ging een week mee voor een

„Op mijn bijna twaalf jaren, in hel
voorjaar, gingen wij weer mei de
nellen naar zee en vissen in het
Builen-Lek met aanhoudende zuid-
westen winden en stormen. En
kwamen, meest vissende, ver om de
boord in de hoop een noorden wind te
krijgen. Helaas, die kwam niel! En
hel elen aan boord, het brandhout en
het water raakten op. En met een
goeden visvangst (door gebrek aan
alles) moesten wij naar land. En
verkenden in het Zuidoosten Den
Helder of het Nieuwediep en meenden
daarbinnen te lopen. Maar mis hoor'.
De vloed kwam spoediger dan wij
dachten. En dreven af naar een droge

Een zeldzame en nog nimmer gepubliceerde foto uit het gemeente-archief
voorstellende het huldigingscomitc bij het afscheid van Jan Snijer uit al zijn
openbare functies in hotel „Zomerlust" (eigenaar MC. Snijer, zoon van „Lange
Jan") in april 1914. Zittend van links naar rechts: burgemeester J. Beeckman,
Jan Snijer, P.L. de Vries (gemeente-secretaris). Staande van links naar rechts: H.
Voet (gemeente-ontvanger), Corn. van der Werff (meester Kees), Anth. Bakels
(zakenman) en W. Driehuizen (hotelhouder). Jan Snijer was loen 79 jaar.

Door:
C. Kuyper sr»

plaat waar een zware golfzee op stond.
En wij voor de wind gingen om erover
te lopen. Dat met angst geschiedde en
uit nood moest. Het volk was allen op
het dek en niemand sprak een woord.

En ik stond bij het spil, dicht bij den
ouden man die aan het roer zalen zag
tranen in zijn ogen. En toen riep ik
lachtend: „kijk,kijk, hij krijt! „En hij
zei tot mij: „donderse jongen, als wij
dan in eenankerlopen? "( );
En wij liepen voorbij Texel en zagen
van verre de Vlieduin. Dat nog lang
duurde eer wij deze voorbij waren. En
tussen Vlie en Terschelling liepen wij
op een droge plaat en wierpen het
anker uit tot het weer dag werd. En
gingen de haven van Terschelling
binnen, maar konden daar geen vis
verkopen. Gingen toen naar een
kantoor, dat ons geld voorschoot om
brandhout te kopen en spijzen. Daar
zie ik nog een zwart brood op de mand
liggen die aan boord kwam. Hoe gretig
werd dat verslonden, want wij hadden
allemaal honger. En toen die gestild
was, ging ik eens goed zien hoe de
haven was.

Wij lagen bij een barkschip „Rea"
geheten, waarbij een boot lag, waar
iedere nacht een man mee naar boord
ging. (Overdag was het mijn vermaak).
Toen gingen we met vis „marklen".
En ik mocht ook mee en zou mij wat
opknappen. Moeder zei: „Daar heb je
je goed, om aan te trekken als je ergens
komt." Ik pakte uit: een broek van
een opperman, met kalk aan klep en
kniee'n. En zo gingen zij niet met mij,
als opperman. En van wit wilde ik toen
zwart maken, wreef de broek over de
lanen en de koekepan, tot het wit weer
zwart was. Toen mocht ik mee naar
het Oostcinde. Wij kwamen terug mei
een mand aardappels en uien. En toen
alle hens aan liet aardappelenscliillen
en uien schoonmaken. En wij kookten
de grote pot vol, waar niets van
overschot.

Na drie dagen zeilden wij uit en
hadden drie dagen thuisreis. (Zo ik
meen was het een reis van veertien
dagen). Ik kwam thuis en vond mijn
Grootje ziek. Zij had al dien tijd
sprakeloos en stil gelegen. Zij hoorde
mij aankomen, rees overend en sprak:
„Waar ben je /.o lang geweest? " Mijn
vader zal bij haar bed en begon te
hui len. Toen hij de/e ontmoet ing zag,
zei mijn vader: „Zo lang /i j leef t ,b l i j l t
gij thuis! " Toen duurde het nog ruim
twee dagen en zij was niet meer. En ik
weende om hel verlies van een voor
mij goede grootmoeder."

Steeds minder zin
„Een tijd in 't jaar later kwam ik weer
van de reis terug als altijd. Geen
grootmoeder meer en mijn moeder
was niet thuis. Zwart en smerig als ik
was, kwam buurvrouw Anna de
badvrouw en zei tot mij: „Trek het
bovengoed uit, dan zal ik jou er is
„ridderen! „En zij ridderde mij hoor,
kwam met een emmer water, groene
zeep en een borstel en begon de
ridder-arbeid. Ik voel mijn aangezicht
bij dit schrijven haast nog gloeien! !
Maar gevoelde mij wel gereinigd te
zijn. Ik haalde schoon goed en kleedde
mij aan en was er haar zeer dankbaar
voor, maar ging daarna niet meer,
zoals altijd mijn troost zoeken bij het
schuitje zeilen aan het strand.

De pret ging nog meer van het varen af,
toen ik als „grote jongen" (de
gebruikelijke kleine promotie) ook
nog het werk van een luie matroos
moest opknappen, die bejaarder was
dan ik zelf: vis schoon maken voor het
middagmaal en het hschip lens
houden. Zo bracht ik een tweede
zomer door op zee tot nieuwjaar. En
toen gebeurde het erge, dat voor mij
de deur dicht deed.

Het was jul i geworden. De tijd van
verhuizing. Veel jong volk ging heen
en bejaarden kwamen ervoor in do
plaats. Een jonge matroos werd door
de ontberingen aan boord ziek en
stierf. Dat was in de maand augustus.
Wij hadden topn aan boord één
matroos als hulp, een bejaard man. En
we hadden al één man u; mm aan
boord."

Cholera-tijd
„En hel was in de cholera-tijd. Die
bejaarde man kreeg diarree en
buikpijn en wildu aan wal. Daarom
kwamen wij ontijdig en op ongevvo-
ne tijd aan. En van het dorp
kwamen ze /.UMI wat er aan nian-
keerdo, waar ook een broer van mij
bij was om te horen wat er was. De
oude man werd het eerst aan wal
gedragen aan wie mijn broer vroeg
wal eraan scheelde. En toen zei die
oude man: ,,Je broer wil ook niet
meer varen." Toen ging mijn broer
naar huis om mijn vader die t i jd ing
te brengen ( ).

Daar stond mijn vader mij op te
wachten en /ei in d r i f t : „Wil j i j mul
meer varen'? „Hu ik kreeg een klap in
mijn ge/.icht, dal ik achterover op de
grond v ie l . Ik keerde mij op mijn rug
en zei: „Ik zal het je makkelijk maken,
trap mij maar dood. Nu is het uit mei
varen en zo ik al oei, zult gij mij zion
gaan maar niet weeromkommen."
Mijn vade;-schrok daarvan, ging in huis

en riep mij na enige tijd. Toen zei hij:
„Ge zijl vrij hoor! " Ik begon mijn
zecgocd uit te trekken en ander goed
aan te doen. En ik was toen zeer
verblijd en maakte mij vrolijk met het
volk dat buiten stond om de afloop te
zien."

Dit was het trieste relaas, zoals dit
door Jan Snijer op ongekunstelde
wijze werd opgetekend. In zijn
eenvoudige verteltrant zal hij nog heel
wat uit die jaren vergeten ;zijn. Men
kan er van opaan, dat het een leven
was vol ontberingen. Men kan zich
ook voorstellen hoe verheugd hij was
toen hij van zijn strenge vader, (die elf
jaar soldaat was geweest) van de zee af
mocht en zich kon voegen onder de
landjongens. Want het was nog altijd
beter om Zandvoortse aardappels te
rooien dan vis te vangen onder de
meest barre omstandigheden.

Bovendien bleek voor hem een leven
vol variatie te zijn weggelegd. Jan
Snijer hield het leven op zee zes jaar
vol, daarna wist hij nog bijna twee jaar
met allerhande klusjes een schamel
weekgeld bij elkaar te garen. Hieruit
blijkt wel, dat van een werkelijk bad
en strandleven indic tijd nog wcinigof

narigheid bleef hij ook een bijzonder
geestig mens. Dat heeft hem, mede
dank zij z'n krachtige gezondheid, (hij
was vrijwel nooit ziek) altijd op de
been gehouden.
Om een voorbeeld te noemen: zijn
vrouw Elisabeth schonk hem achttien
kinderen waarvan hij er in de loop der
jaren twaalf door de dood verloor.
Desondanks bleef hij altijd blijmoedig
en aanvaardde hel verlies door zijn
krachtige geloofsovertuiging, als de
Wil van God.

Op 18-jarige leeftijd kwam hij in 1853
in gemeentedienst als assistent van de
gemeente-commies. Hij kreeg een
salaris van twintig gulden per jaar en
daarvan kon men toen zelfs in
Zandvoort niet rondkomen. Hij zocht
er dus andere baantjes bij.
Een van de eerste bijbaantjes die hij
kreeg was dat van klok-opwindcr bij
de Hervormde Kerk. Hij kreeg er zegge
en schrijve vier gulden per jaarvooren
moest daarvoor soms nog wel eens een
schrobbering in ontvangst nemen,
wanneer de dominee had geconsta-
teerd dat de klok niel precies gelijk
liep en daar aanmerking op maakle.
Zoiets gebeurde soms wel eens laat op
de avond.

1853 tot l april 1914 - 61 jaren. Dit
waren dan de voornaamste baantjes.
Andere kleine bijbaantjes werden
door hem in deze staat van dienst niet
genoemd maar ook deze opsomming
zal wel de moeite waard zijn.
Als nachtwaker genoot hij diep
respect en ontzag zowel bij de
inwoners als laler bij de badgasten. Als
zij soms 's avonds laat nog over de
straat gingen en dat niet al te rustig
deden, dan liet Lange Jan ze maar eens
even aan „de klap ruiken", een houten
instrument dat de nachtwakers
vroeger altijd bij zich droegen. Dat dit
niet allijd even zachtzinnig gebeurde
bewijst wel het feil dat niemand in die
dagen meer respect had dan voor „de
klap van Lange Jan". Wanneer hij om
elf uur „ellef uren heit de klok, de
klok heit ellef" had geroepen en om
middernacht de beonwers er nog eens
aan had herinnerd, dat het „twalef
uren" was, dan diende het rustig te
zijn op straat en dat was het ook
meestal wel.
Wat dat betreft zou het misschien niet
eens zo gek zijn, wanneer we in deze
jaren in het hoogseizoen nog over zulk
een omroeper beschikten. De bad-
gasten speciaal kenden hem bij uitstek
als „de omroeper" en voor het minste
dat verloren was, werd Lange Jan erbij
gehaald om het om te roepen. Dikwijls
nog mei succes ook!

Afscheid

dek!
geen sprake was. Ware dit wel zo
geweest, dan zou Jan Snijer pienter en
bijdehand als hij was, zijn verdere
leven slellig in deze richting hebben
ontwikkeld, maar het liep geheel
anders.

Omroeper

Veel werk
Toon ik indertijd op Curaquo
werkzaam was, bestond er een
gevleugeld gezegde onder de gekleurde
bevolking, dat vooral bij het uit-
betalen van de lonen opgeld deed. In
hel Papiamento luidde d=»t: „Hopio
trnbau, nad" plakka, „waarme"1 men
zeggen wilde: „Heel veel werken,
weinig centen." Zo iemand dal aan
den lijve ondervonden heeft, dan wa.s
hel Jan Snijer wel, die in de loop der
jaren een enorm aantal banen heeft
gehad, maar allemaal voor weinig geld.
Een leven van hard zwoegen en
ploeteren lag voor hem, maar met een
enorme wilskracht heeft hij zich
daarvan lol op hoge leeftijd op
voorbeeldige vvij/e gekweten. Nooil
was hem iets teveel. Hi| was, nadal hij
van vee kwam en waarschijnlijk wel
door de harde levensomstandigheden,
óók thuis, opgegroeid tot een' '
jongeman met overtuigd. Christelijke
beginselen. Het leven is altijd hard
voor hem geweest, maar bij allo

En lange Jan ging onvcrdrotcn verder
om zijn inkomen te vergroten. Hij
werd crr.rccpu, !-r\ welke functie hij
een legendarische bekendheid ver-
kreeg en waarmee hij ook vier yuldcn
per jaar verdiende: Voorts: nacht-
waker, doodgraver, lantaarnopsteker,
torenvlaguilsteker, klokkenluider,
koster in de kerk, kusllicht-ontsteker
en be/.orger van vele kleine diensten,
waarmee hij het zoul in de pap
nauwelijks vi-rdiende.

Hij vervulde al die betrekkingen zeer
lang en mei grote ambitie en
nauwkeurigheid. Van al die betrek-
kingen bij elkaar genoot h i j later een
peiiMoontje, dal de vieihondercl
gulden per jaar nog niet kon halen.

Hij heeft v.elf in latere jaren eens een
staal van dienst opgemaakt van al deze
baantjes. Hieronder volgt die staat:
Koster van ju l i 1853 tot l april 1910-
b7 jaren; nachtwaker van l augus tus
1858 tot l januari 1901 - 12 jaren;
doodgraver van T januari 1888 tol 31
mei 1910 - 22 jaren lantaarnopsteker
van l januari 1868 tot l januari 1902-
3 l jaren omroeper van 1859 tol 191-1 -
55 jaren; kusllichlontstekervan 1859
lol 1890 - 31 aren klokkenluider van

Op l april 1914 legde hij zijn laatste
baantje als klokkenluider neer. Hij was
toen negenenzeventig jaar. Een
plaatselijk eomilé onder leiding van
burgemeesler Becckman bereidde
hem een groots en onvergetelijk feest,
(zie de foto). Aan z i jn arbeidzaam
leven was een einde gekomen. Hij
genoot nog zes jaar van zijn rust en had
die ook waarlijk wel verdiend.

We meenden er goed aan te doen
in dit speciale herdenkings-
nummer van „Zandvoort 150
jaar badplaats" de figuur van Jan
Snijer eens naar voren te halen,
niet alleen omdat hij als
legendarische f iguur nog altijd in
Zandvoort voortleeft, maar ook
wegens het feit, dat hij vrijwel de
enige Zandvoorter was, die deze
ommekeer van Zandvoort van
vissersplaats tot badplaats vrij-
wel van het begin tot aan het
einde meemaakte. Zandvoort
heeft dat goed begrepen. Naar
hem werd het Jan Snijerplein
genoemd en de kerkeraad
regelde zijn uitvaart vanuit de
Hervormde Kerk, nadat hij op 14
mei 2920 zacht en kalm was
overleden.
Jan Snijer (Lange Jan), was en
bleef een eenvoudig mens, een
rasechte Zandvoorter, met hart
en ziel verknocht aan de plaats
waar hij woonde en daar alles
voor over had. Een leven, waarin
hij zichzelf niet zocht, maar dit
in dienst stelde van anderen.
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y nodigen u uit te bezoeken onze CAFÉ-RESTAURANT

//
arisDiamantslijperij en

showroom

Swaluëstraat 7,
tel. 2418.
Zandvoort

Verfwaren enz. Houtwaren

Ook uw doe-het-zeff adres voor al uw
houtwaren

A. MOK & Zn

BIMO
VERKOOP VAN GESLEPEN

DIAMANT

DIAMOND SHOP BIMO
Haltestraat 33 - Zandvoort

Telefoon 02507-6890.

POFFERTJES
FLENSJES

PANNEKOEKEN
DAGSCHOTELS

IJSSPECIALITEITEN

Terras met 200 zitplaatsen.
Uitzicht op zee.

Rotonde - Zandvoort
Telefoon 02507-5544.

Clean-Tex
Kerkstraat 26 - Telefoon 2653

Uw adres voor

KWALITEIT STOMEN

Ook reinigen wij uw tapijten

150 Jaar Zandvoort

30 Jaar

Brillenspeciaiist

Klaas Looman
uw opticien

Oogmeting - Erkend fondsleverancier
Tel. 2174 - Haltestraat 5

Pasfoto's in één minuut!

Uw fotorol altijd
in 2 dagen klaar!

Verder lijsten, ook naar maat
Albums, camera's enz.

bij

Foto Hamburg
Grote Krocht 19, Zandvoort, telefoon 02507-2510.

Kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

„De Krocht"
Grote Krocht 17, Zandvoort, telefoon 02507-6033

BOEKEN - KINDERBOEKEN
STRIPBOEKEN - TIJDSCHRIFTEN

KRANTEN - REISGIDSEN
KANTOORBENODIGDHEDEN - ANSICHTKAARTEN

WENSKAARTEN - VERJAARSKALENDERS
ROOKWAREN - LOTTO

TOTO - STAATSLOTERIJ

Bij aankoop
van sportschoenen

T-shirt
van 11,95

voor f
TA

KAASHOEK
Haltestraat 38 - Tel. 50 00

150-jarig bestaan.
Van harte !

Haltestraat 11.

Lekker wijntje, 'n heerlijkstukje
kaas en een verzorgd plateau

voor uw etentje.

Wildhandel

S. A. DE DOOD
Haltestraat 34 - Telefoon 2025

Handel in wild en gevoge/tje.
Voor vers wild, gevogeltje

en kippespecialiteiten.

SOUVENIRSHOP

Jacqueline
TABAKSARTIKELEN

Haltestraat 22 - Zandvoort -
Telefoon 4313

Inleveringsadres
Lotto -Toto

Hewnkapsalon

Peter v. Poeke
3 belangrijke data:
1828: ontstaan van de badplaats Zandvoort
1925: Chrysler-Simca opgericht
1932: opening van Autobedrijf Versteeg in

Zandvoort.

Autobedrijf

~\IJ VERSTEEGE
WJÊBt* Zandvoort

Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345

Behandeling volgens afspraak

Haltestraat 14, Zandvoort, telefoon 02507-2462.

Voor vlees van topslagerij

Vreeburg en Zn.

Vleeswaren uit eigen worstkeuken.
Het adres voor barbecue en fondueschotels

Edel-tinnen gebruiksartikelen
van toen, zijn nu dekoraties

bij gezellige mensen....

Haltestraat 54, tel. 2451.

<
i kadoTNXvoor nier /o maar een

schaap
haltestraat l O / /andvoort
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Bep Jongsma schreef ze op rollen behangpapier

Grootmoeders verhalen werden
ZANDVOORT • Uit de gedachten om de mensen van nu duidelijk;
te maken, hoe de mensen van vroeger in Zandvoort leefden, hoe ze
werkten, en ondanks zorgen, toch veel blijheid en geloof hadden,
werd een schrijfster geboren. Een schrijfster van formaat; want toen
Elizabeth (Bep)Jongsma-Schuitenopruim vijf tig jarige leeftijd haar
eerste toneelstuk schreef voor de folklorevereniging "De Wurf ", had
ze er geen idee van dat het een succes zou worden.

Om ze nu
een idee te
geven hoe
het leven
toen was

Het liefst zat ze 's nachts aan de
huiskamertafel en schreef ze hele
behangrollen vol. "Een rol behangpa-
pier, daar schrijf ik op, dat is het
makkelijkste, lekker groot, en het
liefst 's nachts, wanl dan word ik niet
gestoord door de telefoon", zegt ze.
Dan had ze als gezelschap alleen maar
de angst dat het niet zou shge/<, dat de
dingen die zij belangrijk vond in het
leven toch niet goed uit de verf zouden
komen. Ook het gevoel dat "men" het
gek zou vinden is haar niet vreemd,
immers, iedereen kent haar in
Zandvoort, en dan is het angstgevoel
wel verklaarbaar.
Doch het lukte, meer dan zeventien
toneelstukken en zo'n acht of negen
korte verhalen vloeiden er uit haar
pen. Ze is er wel trots op, een klein
beetje maar, want dat de mensen
weten hoe het was, dat is nog steeds
het belangrijkste. Het begon allemaal

zo'n twintig, v i j fentwint ig jaar gele-
den, toen mejuffrouw Bakels die toen
zo'n jaar of 7-1 was er min of meer mee
ophield. „Juffrouw Bakels" werd in
Zandvoort geboren met een grote
liefde voor de historie, leerde Bep
Jongsma veel. Bep is gezegend
met een uitstekend geheugen, voeg
daar dan nog bij een jeugd grotendeels
bij haar grootmoeder, Lijsje Schuiten,
doorgebracht ("ik zal altijd bij mijn
grootmoeder, die kon zo mooi
vertellen"), een Irootmoeder wier
voorouders voor zover na Ie gaan allijd
in Zandvoorl hebben gewoond, en het
beeld van de schrijfster Bep Jongsma-
Schuiten is compleet. Die vertelsels
van grootmoeder zijn heden ten dage
nog steeds de bron waaruit alle nieuwe
verhalen voortvloeien. Ze was al jong
weduwe met vi j f kinderen. De vader
van Mevrouw Jongsma, Kees, of beter
"Rabbeltje" Schuiten, was de oudste.

Grootmoeder was de eerste, die te
zamen met een andere weduwe
omstreeks 1890, een strandlent
begon. Ze schonken koffie of thee
voor de „rijkdom" (badgaslen) ••\
waren 's avonds zo verkleumd dal ze
eerst een "troosterlje" pakten. Me-
vrouw Jongsma vertell daarover: „Ze
hadden allijd een plal flcssie op zak,
en dan 's avonds als de badgaslen weg
waren en ze ruimden alles weer op
voor de volgende dag, dan pakten ze
het kelkic zonder voetje, en namen
ieder een citroenlje mei suiker. Daar
knapten ze dan wat van op".
Haar grootvader bleek een fervent
stroper te zijn geweest. Hij werd
verschillende malen door de jachtop-

Sandevoorde
Sandeuoorde was jou fiaem
Hoeveel geslachten hcnne demp jouw
grond voorhijr-gaen ?
De Schepper gaf ons dit dorp aan zee
wij waren wel arm. toch gaf hij ons
veclgociegauen mee,
de duinaerdappel, hel /mijn, de
braemt, de vei-se via cngarnael
welke rijkaard krteg zo'n kostelijk
niael?
Waar is de lijd van zorgen en toch
gfze.llighe.id?
Maar de herinneringen leggen op jouw
grond vastc-kloislerd.
en wanneer de stormwind om jouic
lioissiesgie.rt
en hel binnen stil wordt voordat de
nacht vall
is liet of je stemmen uit het verleen
hoort
Je hoort de mannen met de paarden en
de reddingsboot
Het Scliuilcngat opgaen,
zelfs in vliegende storm kun je de
stemmen vcntlaen.
Ze spreken van moeden ijzeren wil
zelfs in dcuze lijden hard en kil
bennen d'r toch mensen die liefde
hebben voorgrond en aard
ontzag te hebben voor de schepper en
't heelal, geef l dat deur in jullie gezin
dat geeft onsallen, rust en gewin.

E. Jongsma-Scltuiten

ziener gewaarschuwd, maar U-ver-
geefs. Op een kwade dag werd hij toch
gepakt, en veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf. Volgens de overleve-
ringen moc>t hij in de gevangenis
vastgeklonken hebben gezeten met
een ijzeren band om zijn enkels.
Bovendien was het zo vochtig dat hij,
toen hij na een jaar thuis kwam,
ongeneeslijk ziek bleek en een jaar
later overleed, zijn vrouw met de vijf
kinderen achterlatend, waarvoor

''Rabbeltje" als oudste, mede de
verantwoording droeg.
De moeder van mevrouw Jongsma
blijkt een Amsterdamse geweest te
zijn. Ze was keukenmeid bij een rijke
Amsterdamse fami lie. Op een da" was
het tweede meisje ziek en werd de
keukenmeid met de ri jkeluis kinderen
naar het strand gestuurd. Kees
Schuilen zag de Amsterdamse Maria
Jansen, en was verkocht.

Toch heeft het nog heel wat voeten in
de aarde gegeven, voordat zijn
schoonvader toeslemming voor een
huwel i jk gaf. "Vroeger was er maar
één sei/.oen, dat l iep van half jun i tot
eind augustus. Mijn grootvader Jansen
vroeg dan ook heel verbaasd hoe mijn
vader dacht dal hij in een huisgezin
kon voorzien met maar zes weken
vaste verdiensten per jaar. Hij moest
eerst maar eens goed r ie t leren
vlechten wanneer hij in strandstoelen
zijn brood wou verdienen. Mijn vader
is toen in Amsterdam in de leer
geweest bij de f irma De Winter op hel
Koningsplcin. Toen hij tachtig was
kon hij nog zelf in zijn onderhoud
voorzien met rietvlechten", zegt Bep
trr.t*-

Bep Jongsma-Schuiten is een boeiende
vrouw. Het is niet verwonderlijk dat
ze kan scnnjven, want nei vertel len
alleen al is een gebeurtenis op zich. In
januari is haar al verzocht om in juni
voor de bejaarden een paar verhalen te
vertellen over het "Zandvoort van
Toen" in het kader van de viering van
het 150-jarig bestaan. Terwijl zij
enkele gedichten voordraagt, weten
wij nu al dat ze van dat verhalen
vertellen zal genieten, en haar
toehoorders zeer zeker. Haar mooiste
toneelstuk vindt ze "De Garnael-
Kpningin", haar beste verhaal vindt ze
„Een dag uit het leven van een
visloopster". Het is te wensen dat ze
nog veel verhalen zal schrijven.

Margreet Ates

l)e Spoorstraat in Zandvoort itaar grootmoeder uuondc.

Wat ik hoorde
en zag....
Als ik op een mooie zcutncrinorgcn
7.00 es effe naar de Strandwegga
'/je. ik vculc daggiesmense en il; kijk ze
dan 's e ff e na
Zie ik op 'l strand in een tegstoel een
knappe blondje griet
dat ouwe heertje ii',il zo naar d'i-slaat
te kijk e ? is dat Opa nic t ?
Waar zou opoe weec? O dal heb ik al
gezien
die zoekt naar een zeker huissie met
haar zuster Micn.
Opa denkt: "Nog cffe naar zee toe
daar is altijd wal te beleuvc"

en'jait'ct hoor. Daar legt <lc boot van
Jan de (jmot.
Mc l zijn bruinverbrande bicncn enz'n
opgestroopte broek
loopt hij door de koele golven.
Op de terugweg draagt hij tante Ketje
op zijn rug
en vliegensvlug vlijt hij haar neer, naast
een spil/cbencrige meneer.
/•/'/'/'c verder gilt een moeder "Kleine
\Vimpie die i's zoel;"
Ik hoor: ,,llo/iadandsi: Nieuwe.'
Züüüre bomrne! ! ! Is dat l'loor de
Bokkumniel? "
Naast de tent van Heintje de Wit ligl de
bom die overbleef van onze viool
en dan hoor ik de tonen van een echte
zeemansband.

ik zie schattige hleiin- kinders spelen in
hel zii'in en in het zntul
Een mooier beeld is niet denkbaar van
ons zonovergoten strand.
.Maar a IK de avond daar if en de nixt i's
u'ci'rgekecrd
de zee zachtspiegelend in de intine-
schijn ter ruste ligt
en honderden sterretjes te stralen
staun
dan pin, voel il; mij gelukkig, dan pas
vort ik mij voldaan.
Zandvoort ik voel mij zo gelukkig met
jou, je zee. je duinen en je strand
ZANDVOOliT, VOOR MIJ BKN JK
I1KT MOOISTE DOIU' VAN HET
HELE LAND.

E. Jongsma-Schuiten.

Door :

Han van Geenhui/.enKees Bluys neemt als horecaman afscheid van

De KousenpaeL, met een rijke histqrie
ZANDVOORT - Voor vele oud-Zandvoorters zal de ge-
schiedenis rond de Kousenpael gesneden koek zijn, voor veel
anderen nog niet. Wie daar meer over weten wil kan in
café-restaurant De Kousenpael in de Haltestraat 25 in het
hartje van Zandvoort achterop de rekening in vogelvlucht het
verhaal aantreffen en begrijpen dat het huidige pand in wezen
een rijke historie herbergt die van betekenis was voor het wel
en wee in het latere Zandvoortse.
In dit verhaal niet alleen een terugblik op wat er vroeger op
deze plaats gebeurde, maar ook iets over de familie Bluys, die
generaties lang aan het horecaleven in deze badplaats deelnam.
Dezer dagen verliet Kees Bluys (58) als eigenaar van De
Kousenpael het pand, er kwam geen opvolger uit de familie.

is in ieder geval volgens het
kadaster."
De kaart toonl een handje vol
huisjes en het bestaan van een
kalholieke en gereformeerde kerk.
Op de plaats waar nu café-res-1

taurant De Kousenpael staat, stond
eens een vluchtkerk rond 1531.

Volgens de Zandvoortse Parochie
Kroniek deed het pand na 1566
voor de roomskatholieken diensl
als huiskerk of kapel. In 1978
werd het door de bliksem getroffen
en werd hel pand herbouwd. De
huiskerk werd in reformatorische
tijden gebruikt als schuilkerk. La-
ter, in 185<1, hadden de katho-
lieken op de Krocht een echte
kerk. De kapel aan de Haltestraat
werd tijdelijk een opslagplaats voor
waardevolle goederen, afkomstig
van het gestrande oorlogsschip de
Cycloop. Het pand werd tot een
viertal woningen omgcbouw en de
huren gingen naar de kerk.

'MYi vader
was 'n echte
kastelein in
hart en nieren9

Als ik de familie Bluys in de
Brederodestraat wil opzoeken, ver-
wijst Kees mij naar zijn zoon

Peter, de jongste van de drie
zonen. Hij doet dat, omdat Peter
een ongelooflijke stapel documen-
talie over hel vroegere café ver-
gaarde. Zijn zoon verlell me dal er
nauwelijks veel moeite voor nodig
was, want alles lag voor het grijpen
op een zolder.
De drie zonen waren niet geihteres-
seerd in hel horecawezen, alleen
Peter kreeg belangstelling voor wat
er zich allemaal op die plaats in de
Hallestraat afspeelde. Alles wat hij
daarover heeft kunnen verzamelen,
zit keurig netjes opgeborgen in een
vijftal plakboeken. Hij laat me
eerst een kopie van een oude kaart
zien waarop Zandvoort staat in
1812. Hij zegt: „Misschien bestaan
er nog oudere kaarten, maar deze

Ijzeren discipline
Pas in 1915 werd het geheel
veranderd in een café. Het droeg
de naam De Beurs, en eigenaar was
Cornelus Gerardus Bluys, beter be-
kend als Ome Kees. Hij moei het
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Ome Kees in zijn eeuwige stofjas achter de tap.

Tbcn het nog café Neuf was ((oio uil

vak hebben afgekeken van zijn
vader die in de Kruisstraal een café
begon. In wezen was loen de
cat'éhouder een bottelaar. Hij vulde
flessen uit hel fusl .aangevoerde
bier. en verkochl deze.

Over de oude Leendert is weinig
bekend. Wel over Ome Kees. Over
hem weel zijn zoon • ook Cornelus
Gerardus gehelen - heel wat te
vertellen.

Hij zegt: „M'n vader was een
kastelein in hart en nieren. Iemand
die honderd procent voor zijn zaak
opkwam en er ook mee was
vergroeid.
Een prachl kerel mei een ijzeren
discipline. Ééntje die je vandaag de
dag niel meer zo aantreft. Hij was
hard voor zichzelf. Hij stond al
vroeg in de ochtend in zijn café
tot 's avonds laat.
Hij was een gevierd man in Zand-
voort, menig bekende plaatsgenoot
stond bij hem aan de tap. En ieder
wist wat je aan hem had. Je kon
hem bepaald geen geintjes flikken.
Een half-dronken gast ging bij hem
niet total-loss de deur uit, die
kreeg gewoon geen druppel meer."

Klantenbinding
„Hij was ook iemand die sterk aan
klantenbinding deed, en ook wel
stunts bedacht. Hij riep eens tegen
z'n klanten: „Morgenochtend om
vijf uur zien jullie mij allemaal een
duik in zee nemen, bij strandpaal
zoveel. Zo sportief was hij. En
verdomd, de volgende ochlend
vroeg maakten verschillende klanten
hun opwachting en staarden over
In-t uitgestorven strand. Geen Ome
Kees te bekennen. A l l i c h t niel,
want hij stond als allijd in die
stofjas achter y.ijn tap." De naam
De Beurs voor het café. werd
gedragen tol 1923, het werd in die

tijd namelijk verbouwd tot een
café-billard. Het heette toen Café
Neuf.
Ome Kees bleef dezelfde, de ouder-
welse kastelein. Zijn zoon: „Hij
was zeker iemand met een sociaal
gevoel voor anderen. Niet iemand
die zomaar geld gaf als iemand in
de knoop zat. maar bijvoorbeeld in
crisisjaren zeker niet het geld uil
de zakken van zijn klanten klopte.
Als iemand geen werk had en z'n
borrel betaalde met het geld van
de steun, dan zei m'n vader: beste
jongen, hou jij dat geld maar in je
zak, da's voor je vrouw en kinde-
ren. Tot ziens. Dan ging zo'n klant
zielsgelukkig over straat, maai als
m'n vader bemerkte dal hij even
verder een café binnenwiple. dan
was die goedgeefsheid van hem
voor een volgende keer bekeken.
Want die centen van de steun
werden gewoon elders opgelopen."

In de zaak van zijn vader heeft
(Kees Bluys • hij was enigkind- op
'vroege leeftijd moeten helpen. Op
zijn vi jfde moest hij al het koper
en alles wat moest klanzen in de
zaak poetsen. Zijn vader zei kei-
hard: „Slapen doe je maar als je
dood bent." Later heeft de jonge
Kees toch verschillende scholen
kunnen be/oeken. zoals wat nu
heel de hogere technische school.

Hij deed een opleiding richting
chemicus, maar dat liep later an-
ders. Na hel huwelijksfeest van zijn
ouders in 1965. nam hij de /aak
van vader in 1976 over. Kr gebeur-
de een ingrijpende verbouwing.

Naam bedacht
Sindsdien werd hel café-restaurant
met een har,. Mevrouw Bluys deed
voor het bedri jf voornamelijk de
administrat ieve kant. In die tijd
werd ook de naam van hel horeca-

pand veranderd. Mevrouw Bluys
bedacht die nieuwe naam. Zij las
verschillende uitgaven over de ge-
schiedenis van Zandvoort en s tu i t te
op de Kousenpael, een stukje
historie die zij het best van toepas-
sing achtte voor het bedrijf.
Want vlakbi j begon heel vroeger
het Vispacl dat nu nog langs de
spoorbaan loopt, en aan dat pad
stonde de Kousenpael. Als de vis
vanuit zee met bomschepen werd
aangevoerd dan brachten de vis-
lopers de vis in een bot - en grote
mgmand • veelal naar Haarlem.
Omdat de vislopes met schoeisel
aan zich moeil i jk in het /.and
konde voor!bewegen, t rokken ze -
al vas thoudend aan de Kousepael -
het schoeisel en de kousen u i t . en
sjoklen /.ij naar de bewoonde
wereld om (laar hun viswaar aan de
man te brengen.

Klanten en café-restaurant De
Kousenpael /uilen tevergeefs naar
een paal zoeken, want bij betreding
van hel pand houdt men gewoon
de schoenen en kousen aan.

Kees Bluys: „Natuurl i jk heb ik veel
van m'n vader geleerd. Ik heb iets
van y.ijn vak k u n n e n overnemen. Ik
zag hoe hij alles in de gaten hield
en welke handigheden hij uithaalde.
Ken voorbeeld is uit de eerste jaren
van de oorlog. Ik weet nog dat er
flessen jenever stonden met een
speciale l aks lu i t ing . Enkele waren
met water gevuld, en keurig op-
nieuw verzegeld.

Op een dag had hij die fles jenever
met water gevuld te pakken. Kn
nog een fles, en nog één. Een heel
rij t je. Vader riep: da's water, da's
geen jenever. En slim dat hij was
fietste hij naar de Bolsl'abriek en
kreeg alle flessen ingewisseld voor
heu/e jenever. Zo'n fabriek moest
wel. want je was een goeie klant ."

Hand als vuist
„Dat vader zo begaan was met het
lot van zijn zaak spreekt wel uit
het feit dat hij een dag voor de
bestrijding van Amsterdam naar
Zandvoort fietste om de Duitsers
uit z'n zaak te jagen, die overigens
al vertrokken waren. Zi jn v e r b i n t o -
nis met de zaak heb ik nooit zo
kunnen opbrengen, mede omdat de
ti jden .•eraiiderden.
Je kreeg een ander publiek, en je
had te maken met personeel. Ki jk-
'ns, vroeger kon ik nog van m i j n
hand een vuist maken, maar tegen-
woordig ben je nie t m a k k e l i j k klaar
met je personeel. Misschien heb ik
wat ouderwets in die d ingen, maar
ik heb me veel dingen in de zaak
druk moeten maken , die absoluut
niet konden. Dat heeft na tuu r l i j k
te maken met de manier waarop
vader de /.aak aanpakte. Die ouder-

wetse kasteleinhouding past niet
meer in deze tijd, maar ik liet ook
niet het personeel een loopje met
me nemen.
En het publ iek is enorm veranderd.
In de tijd van vader bijvoorbeeld,
had je markante Zandvoorters die
in zijn zaak kwamen, zoals Jan van
Japie. De Grutter . Berns Jankie.
Henkie Kwa, allemaal bi jnamen.
Maar ook Jan Molenaar. Die mar-
kante f iguren heb je nauwelijks nog
in Zandvoort. Wat dat betreft heeft
Zandvoort in dal opzicht ook een
stuk identiteit verloren."
„Maar ook in het amusementsleven
in Zandvoort is de klad gekomen.
Waar kun je hier ook gezellig
uitgaan, waar nog een orkestje
speelt? Bon orkestje is toch een
kostbare geschiedenis. .Ir betaalt
tegenwoordig over de tweehonderd
gulden de man. Ken orkestje is al
gauw vier. v i j f man dus reken maar
uit. Dan moet je wel verduiveld
veel winst maken wil je dat
kunnen betalen."

Opvolger
Zijn y.oon Peter laai mij dokumen-
taire over De Kousepael zien rond
de eerste jaren /.eventig. Het z i jn
voornameli jk aankondigingen en fo-
lo's van wat er aan levende mu/ iek
in De Kousepeal werd gebracht

Zo was er Nico Krap uit Amster-
d.im die liet wc-reldrckord op het
Yama'na-orgel op zijn naam vestig-
de. Hij speelde zesendertig uur
achtereen.

Maar ook de Midgelown Jazaband
onder le iding van Hans Herwarlh
was er vaak van de partij , en
enter t ra iner W i m Bos. En: Beryl
Bryden met vashboard, en clar inet-
tist en saxofonist Bcnny Waters,
The Lirnehousc Seven was er en
zangeres Henny Vonk. Er zijn er
nog meer te noemen. Die tijd is
voorbij en misschien komt het
terug.

Peter bladert door in zijn
albums, die ook foto's bev.it-
ten van wat er de laatste tijd
in het. oude Zandvoort werd
afgebroken, de tijden veran-
derden en Zandvoort ook.
Maar de Kousepael zal b l i jven
voort beslaan. Zij bet niet
oncler supervisie van Kees
Bluys. Van zijn drie zoons
Kees, Martin en Peter had
Martin aanvankel i jk nog inte-
resse de zaak over te nemen,
maar zijn carrière verliep an-
ders. De opvolger is nu Pim
Bakker, die zijn sporen in de
horeca reeds verdiende.

Unks Kees lihi ' .srn naast opvolger Pim Hakker.
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CHEM. WASSERU • VERVERIJ |

Haltestraat 39 te Zandvoort

Gratis halen en
bezorgen!!!

U belt... wij komen.

Telefoon 02507-2810.
Altijd in 1 a 3 dagen gereed.

Juwe l ie r
+

Hor '->ger

Grootste sortering uurwerken!

H. L A N S D O R P
Kerkstraat 33 - Zandvoort

Reparatie aan

Uurwerken, Goud en Zilver

Telefoon 2359
Giro 651247

Voor reparaties binnen 3 maanden niet afgehaald,

wordt niet ingestaan.

Gezellig zitten
in de zon

Paviljoen
YVON

(nr. 5)

Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek
• Voor een goede verzorging van uw huisdieren hebben wij

voedings- en vorzorgingsmlddolan.
• Een uitgebreide sortering boeken.
• En staan wij u graag terzijde met deskundig advies.
• Ook op gebied van aquaria.

ZANDVOORT - GROTE KROCHT 28 - TEL. 57 34

/"S> i& v/ f

Terminus

Stram/tent

Nr.9

Loop voor de gein
eens naar het Dorpsplein

Waar u, o.a. vindt
1. BOETIEKPACO (voor jong en mode)
2. DE ANTIEKMARKT (voor zeer mooi antiek)
3. JAZZ-CAFÉ DE HOBBIT (waar u sfeervol

een drankje drinkt)
4. BOUTIQUE-ANGELIQUE voor curosia,

sierraden en kado's

ii

Glazenwasserden
schoonmaakbedrijf

SNOEKS ii

Këesomstraat 18, telefoon 6255

wenst Zandvoort nog
vele schone jaren toe

LUXE SOUVENIRS

SOUVENIRSHOP

Jacqueline

»tabaksartikelen
STRAND-ARTIKELEN

Rotonde 5 - Zandvoort - Telefoon 7564

Kopra-de-Luxe fietsen
Door crue grote inkoop extra voordelig mcje-
kocht bij de Goeellc-fiibrick Ocrdegeiijkc fiets.
kompleol met lomp. slot, jast>o$chermer5 en
pompjc In bronr,groen, metallic rood en zwart
Een |Mr flaranlic. Me, klemmen en

Met ijzersterke Sturmcy Archer
rcmnaaf: 3-versnallingen

Leuk voor de kinderen:
Als u deze weck bij ons oen
(iets- of bromtiotsbuitonband
koopt (het maakt nfct uil wat
voor soort, merk of maat) dan
krijgt u
EEN FANTASTISCHE

Fietspet
Geheel Gratis!

Dit geldt natuurlijk
ook voorde
banden die wij

om uw twccwiofor
monteren.

10

mm
22 samenwerkende
fietsenmakers in n.h.

Tweewielerbedrijt
VERSTEEGE

Mnltostinnt 18.
tolcloon 02507-4499.

Znndvoort

Het toppunt van uw

rustpunt is

strandpaviljoen

Meer dan 50 jaar
uw slager

Haltestraat 12, tel. 2616, Zandvoort

Trefpunt
(nr. 8)

Heeft u we! eens bij
een ouderwetse
strandtent gezeten. .
Beviel het u. . ?

DE STRANDTENT

(nr. 10)

naast de rotonde,

Strandpaviljoen
Midden-Zuid

Jan en Anita
PUI 5 ONZE ACCOMODATIE

ALOUDE. .SE.RWCE
V
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JONKHEER WILLY QUARLES VAN UFFORD
*

Laatste grootgrondbezitter duingebied
Door: MargreetAtes

AERDENHOUT - De Bockenrodeweg, een riante villa en een
charmante bewoner. Wanneer wij het pad oprijden wordt de
voordeur al geopend, en geeft je een gevoel van verwacht te worden.
Met uitgestrekte handen komt hij op ons af: Jonkheer WillyQuarles
van Ufford. Blauwe ogen, wat gezet, het type van een Engelse
landjonker, gastvrij, een amusante prater. In zijn gezellige
werkkamer, veel familie-foto's, gebruikt antiek komen de honden
ons blaffend tegemoet, en zijn niet van plan om zonder
aangehaald té zijn weer in de mand te gaan. Een angora kat
(pipoe) uitgestrekt in het zonnetje, knipoogt hooghartig en laat zich
niet horen. Waarschijnlijk geeft haar lange stamboom haar dit recht.
De lange stamboom van haar heer en meester is merkbaar in
tegenovergestelde zin. Van ouderwets aandoende hoffelijkheid is de
ontvangst. Pas wanneer iedereen zich in een stoel heeft geïnstalleerd,
vouwt hij zijn handen in elkaar en zegt afwachtend: „En wat kan ik
voor u doen? "

Doen? Eigenlijk niets: vertellen? Graag!
Hoe komt de naam Quarles van Ufford in Zandvoort? In vroegere
geschiedboeken is de naam niet te vinden, terwijl zeker vanaf de
dertiger jaren de naam steeds opduikt als het om grondbezit gaat.
Het Kostverlorenpark, men zegt de waterleidingduinen nog voor een
deel, het terrein waar nu Nieuw Unicum op werd gevestigd, de
golfclub, wat, hoe en waar?

wut fawd ,

twttle,
Deze vragen zijn koren op de molen
van de jonkheer. In adembenemend
tempo goochelt hij met zoveel namen,
titels en jaartallen, dat het een
onontwarbare knoop lijkt. Maar,
recapitulerend komen wij er toch uit.
„Mijn grootmoeder was een freule de
Barnaart, die huwde met Kolonel de
Favauge. Zij hadden twee kinderen,
mijn moeder en mijn oom. Mijn oom
de Favaugp stierf ongetrouwd, dus
erfden de kinderen van mijn moeder
het gehele de Favaugebezit.
Da Favauges waren gefortuneerd, de
Quarlessen niet. Mijn overgrootvader
de Barnaart heeft ongelooflijk veel
grond gehad. Mijn grootmoeders deel
was, wal nu de Waterleidingenduinen
zijn, van Vogelenzang tot aan
Zandvoort, en aan de andere zijde van
de Zandvoortselaan van de tuin van
Bswoul/Kpningshof lot waar nu de
Boulevard is.. . t . • • ' . . .
Mijn grootvader de Favauge Tieb ik
niet gekend, maar voordat mijn
grootmoeder in 1916 overleed was het
terrein van de Waterleidingduinen in
1914 al overgegaan in handen van de
gemeente Amslerdam. De familie
heefl wel altijd het jachtrecht
behouden," aldus Quarles van Ufford.
Toen de vader van de jonkheer in 1932
overleed, was het de oudsle van de vier
zonen Quarles, Picl, die zich bezig-
hicld- mei het grondbezit. „Ja 't is
jammer dat Piet er niet meer is, want
die wist het meeste van Zandvoort, die
kende de Zandvoorlers veel beier dan
ik. Vergeet niet, hij was de oudsle, en
zestien jaar ouder dan ik. Piet heeft

' ook in Zandvoort gewoond. Bijzonder
jammer is het dat veel bescheiden met
de ëvacualie verloren zijn gegaan.
Trouwens toch veel onvervangbare
bescheiden zijn zoek geraakt, ook bij
andere families, gedurende de evacu-
alie periode."

Sociale bewogenheid
Het conlacl van de Zandvoorters met
de familie Quarl^s van Ufford was al
gelegd sinds in 1824 de overgroot-
vadcr van de huidige jonkheer de
rechten op Zandvoort kocht van Jan
Hartsinck. Deze overgrootvader ver-
pachtte reeds tcelland aan de Zand-
voorlers. De sociale bewogenheid van i
de familie voor de minder-
bedeelden blijkt 'uit de
oude geschiedboeken die melden: „In
de Zandvoortse Duinen werd niet
minder dan 500 bunders land door
ingezetenen van Zandvoort, Haarlem
en Bloemendaal met aardappelen
beteeld. Door de eigenaar van de
duinen, de heer Barnaart, werd de
oude roede voor 3 cent verpacht. Dit
was een redelijke prijs, want andere
eigenaren vroegen 4 cent en in de
Haagse duinen werd zelfs 20 cent per
roede betaald."
Dit verpachten van het land bleef
gehandhaafd tol na hel overlijden van
de oudsle broer Piel in auguslus 1969.
Zoals hel land overging van vader op
zoon, zo ging het pachlrechl over van
vader op zoon. Er was echter een
ongeschreven wet waarvan niel werd
afgeweken: was je eenmaal verpakt
voor stropen, dan verbeurde je
hiermee je pachtrechl. ,,Ja", knikt de
lieer Quarles, terwijl hij uit een karaf
een glaasje sherry schenkt," daar
*varen wij heel precies op. Anders was
het hek van de dam geweest." Ook
weet h i j . dat de pachters waren
ingeschreven bij hun bijnaam, omdat
hel anders voor zijn broer onmogelijk
was uil te zoeken aan wie het teclland
werd verpacht. „Ik weet nog dat in dat
boekje namen voorkwamen als Schar-
reneus Blankenbil.en wat niet al."
Dat men /.o streng was ten aanzien van
de stropers, k wam misschien omdat de
familie zelf zo op de jacht was gesteld.
Voor 1911 was de vader van deze
Quarles van Ufford al voor/.lllcr van
de Haarlemsche Jachtvereniging. Men
kon grond verkopen, maar hel
jnehlrecht bleef gehandhaafd.
Veel jach tpar t i j en werden gcnrga-

niseerd, waarbij Prins Bernhard geen
onbekende was. Jonkheer Willy zelf is
een typische paardeman. Hij zegt ook:
„een wereld met alleen paarden en
honden is voor mij een paradijs op
aarde."
Alsof de honden hierop gewacht
hebben, komen zij weer voorzichtig
uit hun mand op de bezoekers nog
eens te besnuffelen, en vooral om even
lekker geaaid tb worden. Dat mag heel
even, maar dan wordt ze onherroe-
pelijk teruggestuurd. „In de mand, en
daarmee: basta".
Nu wij toch over honden spreken
blijkt dat menig nest jonge Labradors
door de jonkgheer is gefokt. Hij bezit
zeven van deze honden. Is voorzitter
van de Nederlandse Iletriever Club die
veldwedstrijden uitschrijft, en alleen
het feit dat hij nu 7 8 jaar is, weerhoudt
hem ervan nog eens een nest jonge
honden te hebben.
De jacht,-" de honden cu de paarden,
brengt ons op de paardenrennen.

Eerste renbaan
„U weet toch, dat werkelijk de
allereerste renbaan in Zandvoort was?
Tegenover waar nu de ingang van
„Nieuw Unicum" is, dus in de huidige
waterleidingduinen, was de eerste
Nederlandse renbaan,"
In september 1844 werd deze renbaan
feestelijk in gebruik genomen. Bij die
gelegenheid won het paard van Prins
Frederik de eerste prijs. „Mijn
grootmoeder Quarlcs, die in 1919 op
tachtigjarige leeftijd overleed, kon
daar zo boeiend over vertellen.
„Vergeet niet", zegt jonkheer Quarles
van Ufford met opgeheven wijsvin-
ger," dat dat destijds een gebeurtenis
van de eerste orde was. De Zandvoorl-
selaan was niel meer dan een
klinkerweg, vrij smal. De gasten
kwamen met koetsen en grool gevolg.
Vanuil Den Haag via Noordwijk en de
Boekenrodeweg naar de viersprong bij
Aerdenhout, vanuit Amslerdam arri-
veerden men ook bij die Viersprong,
terwijl de gaslen uit Noord-Holland
via Santpoort, hetzelfde kruispunt
naderden. Dat moet toen al een file
gegeven hebben en een opslopping.
Want daar onmoette men elkaar, en
alles moest naar Zandvoorl. Mijn
grootmoeder heeft daar als jong meisje
van genoten.
Baron Verschuur uil Bennebroek was
de grote animator van dit gebeuren.
„Later, jaren later toen ik eens op de
„Hartcnkamp" in Bennebroek kwam,
waren daar nog de slallen, loen al in
verval, maar de paardenboxen waren
er nog. Daarboven, boven iedere box
dus, waren nog de namen van de
paarden met vermelding van de prijzen
die zij hadden gewonnen, ingckerfd.
Duidelijk leesbaar. Jammer, dat me:i
die balken nit bewaard heeft, maar ja
zo gaat dat, alles werd afgebroken om
plaats te maken voor de nieuwe tijd."
Voor de renbaan bleek Zandvoort
uiteindelijk loch te ongunstig gesitu-
eerd. Toen later bij Woestuin een
treinhalle kwam, was daar Ier plaalse
een betere gelegenheid voor de
renbaan. ..Toch kan ik mij herinneren
dat in het huis van ouwe Jan van
Honschooten. dat gelegen was dicht
bij de vroegere renbaan, boven kleine
kamertjes waren. Blijkbaar loch
bedoeld als kleedhokjes voor de
jockey's. Laler werd dit huis door de
direclie van de walerleidingduinen
afgebroken. Trouwens alle huisjes van
de jachtopzieners verdwenen uit het
duingebied. Werden afgebroken, en
voorzover noodzakelijk herbouwd bij
de divers" ingangen van het gebied."

Als geen ander
Nu zi jn wij dus gearriveerd b i j ' b e t
gebied dal de jonkheer het naast aan
het hart ligt. „Zijn duinen" ..Het
duingcbied, dat !M-M ik als mijn
broek/ak. Vergeet niel dal ik als
knaap \an lien jaar daar al paard reed.
Nu nog iedere morgen r i jd i k door dat
duingehied Ik ken hel als geen ander.

Ik heb het water er in zien brengen. Zo
weet ik bijvoorbeeld dat bij De Zilk,
voordat het Vorslc-r kannal werd
gegraven, het daar bijzonder nat was.
Ik heb tijdens een jachtpartij mijn
vader daar eens kopje onder zien
gaan," hij lacht nog, wanneer hij eraan
denkt. „Dat deel heette „het paarden-
kerkhof", ik denk dat daar in nog
vroegere jaren paarden zijn verdron-
ken. Dat kon best, zo nat was het."
Dal paardrijden, iedere morgen, weer
of geen weer, al achtenzestig jaar lang,
heeft de heer Quarles van Ufford,
gemaakt tol een kenner van dit
duingebied zonder weerga. „Waren er
altijd al reeën in dit duingcbied? "
„Nou nee zeg, dat is een verhaal apart.
Er ging in die jaren een verhaal dat er
een reebok in het duin liep. Zo te pas
en 1° onpas dook dal dier op in de
verhalen van vrienden. Al snel werd
gezegd, wanneer men vermoedde dal
iemand Ie diep in hel glaasje gekeken
had. hij heefl de reebok gezien. Men
bleef mij maar vragen, omdat ik daar
toch iedere dag kwam, heb jij al iets
gezien? Een „spookree" dus. Tot op
een dag, ik zal hel nooit vergeten, ik
kom heel rustig met mijn paard langs
het Berkenbos en daar zie ik hem,
achter een struik. Doodstil. Hij ziet
mij, wij kijken elkaar aan en roets weg,
met een sprong.
Dus was het verhaal toch waar dat er
een of andere grapjas een reebok in hel.
duin had losgelaten.
Mijn broer en ik kwamen toen op het
idee, om in overleg met de toenmalige
directeur van de waterleidingduineii.
Bicmont, een aantal reeën los te laten.
Biemond vond het ook een goed idee.
Was leuk voor de wandelaars enzo. zo
begonnen wijaan die oxpedetie."

Geleende netten
„Kennissen van ons hadden in de
omgeving van Overijssel een reeën-
park. Wij met geleende netten van 't
Loos daar naar toe. Het gaf nog heel
wat werk, maar het lukte. Wij hebben
loen zo'n vier of vijl', precies weel ik
dat niet meer, in het duin losgelaten.
Zeker drie geiten waren erbij. Ze
waren gelijk verdwenen.
Hel duurde zeker zo'n vi j f jaar voordat
het aanwe/.ig zijn van die herten
merkbaar werd. In eens was er een
explosie. Ik vind hel toch y.ulke mooie
beesten." zegt deze buitennian.
„Regelmatig kom in nu reeën legen.
Ken man te paard, daar zijn ze niel
bang voor. Bovendien hier in de tuin
zitten ze ook. Ja, ik weel wel dat ze
geen bloemetje met rust la ten, al le
bomen en bloemen moeten in draad
worden ge/.et, w a n t /e worden
gegarandeerd opgegeten, maar ik vind
hel erbij horen.
Hel kan n a t u u r l i j k voor de omwo-
nendeii van hel duinj iebied o p d e d i m r
een last vumlcn, maar wat dlil betreft

heeft de directie van de waterleiding-
duinen de zaak goed in de hand.
Regelmatig worden de oude exem-
plaren afgeschoten. Niet door zomaar
jagers. Neen, dat is een geselecteerde
groep, die precies weet welke dieren
.afgeschoten moeten worden. Je kunl
ze niel lalen leven. De zieke en
aftandse dieren moeten worden
verwijderd, 'anders vechten zeelkaar
dood."
Hel merkwaardige vindl de heer
Quarlcs van Ufford, dat hij de ene dag
geen ree ziet, terwijl hij de volgende
dag er zeker zo'n zeven of acht
tegenkomt.
Zelf is hij niet opgevoed in de jacht op
reeën, hij houdt er ook niel van.
„Neen voor mij horen ze nu bij hel
landschap. Verleden week achter „De
Vogelenzang" zie ik een reebok in het
zonnetje liggen. Op korte afstand
liggen met een meter tussen ruimte
zeker zeven of achtgcilen. Ik kijk naar
hen, en zij naar de reebok. De reebok
houdl mij in de gaten. Ik heb zeker
zo'n vi jf minuten staan kjken. Had ik
een onverwachte beweging gemaakt,
of mijn paard, dan weet ik zeker dal de
reebok was gevlucht en met hem de
geiten. Als brave vrouwtjes hielden zij
hun man in de galen. Hij gaf geen
vluchtsein, dus bleven ze liggen, dat is
toch prachtig? " Hij vertelt het zo
enthousiast en met zoveel verve, dal
wij het tal'reel voor ons zien. en hem er
om benijden. Kijk zoiets zouden wij
ook wel graag willen zien. „Ja maar
vergeet niet dat een reebok niet bang is
voor een paard, en dat mensen teveel
lawaai maken," is hel weerwoord van
de gastheer.
„Kijk de tegenwoordige mens is
goedwillend, maar. vergeef mij, voor
mij ook wel eens een beetje dom. Kom
ik laatsl een paar knapen legen.
Aardige jongens, met een fototoestel
en hele apparatuur. „Mijnheer vragen
ze mij. mijnheer weel u of er ook
herten zijn? " Dan kijk ik die jongens
zo eens aan en dan zeg ik: ja n a t u u r l i j k
zijn er herten, ja maar wij zien ze niet,
en dat is dan ook geen wonder, want
ze dragen van die veel gekleurde
regenjacks, of hoe dat. heel. Helroocl.
blauw, oranje, ze pralen Ie veel. Dan
denk ik, hoe komt dat nou dat ze
zoiets niet begrijpen? Zodra je zo'n
jas aantrekt en met vier man tegelijk
door het duin sjouwt. zie je geen beest.
Ja misschien, een dom konijntje, maar
daar heb je hel wel mee gehad. Ook de
tegenwoordige trimmers die zo i jverig
hardlopen in van die t ra in ingspakken,
voor mij k u n n e n die het ook vergeten.
Die maken geen lawaai, maar zijn te
felgekleurd gekleed. Maar ja misschien
denken die alleen aan hun conditie en
niel aan de dieren die ze zouden
k u n n e n zien, dat weet ik niet."
We welen hel niet, maar wij krijgen zo
het gevoel dat jonkheer Quarles van

Jhr. Quarles van Ufford met zijn
paard Bonito.

Ufford. trimmers hoogst vermakeli jke
lieden vindt.

Jachtpartijen
Met enige weemoed vertelt de
jonkheer over de jachtpartijen die
voor de oorlog gebruikelijk waren. De
organisalie van zo'n jachtpartij alïven,
wal. al een hele toestand. Bijzonder
trots is hij op het feit dat jachtpartijen
door de familie georganiseerd, meestal
vlekkeloos verliepen. „Dat was in de
eerste plaats Ie danken aan ouwe Jan-
van Honschooten, de jachtopziener,
Dal was een geweldige kerel. Het
kwam gewoon zijn eer te na als er iets
fout zou lopen. Die had alles feilloos
in zijn hoofd. De drijvers, daarvoor
zorgde hij , dat de jacht werd uitgezet.
Kortom alles, kon je met een gerust
hart aan hem overlaten. Zelf liet ouwe
Jan niets aan het toeval over. Het
gebeurde wel dat hij 's avonds voorde
parti j nog opbelde, dat hij nog iets
wilde weten, nou dan kon je komen
hoor. Er gebeurde wat er gebeurde,
maar als ouwe Jan zei dat je
aanwezigheid gewenst WILS, dan ging je
maar, want hij bleef doorgaan." En
meteen lachje: „Ja een echte dictator
in dat opzicht Maar je ging wel hoor,
ook al had je geen zin, want een
vlekkeloos verlopen jachtparti j is iets
om trots op te zijn. Later met zijn
zoon Engel, precies hetzelfde, nooit
iets verkeerd. Vroegen de mensen wel
eens: „hoe komt hel dal bij jullie alles
klopt? Dan zeiden wi j : ja, wij hebben
van Honschooten, en dal verklaarde
alles."
Na 1932 dirigeerde jonkheer W i l l y de
jachten zelf , daarvoor had hij zijn
vader al veel geholpen. Later in de
deriger jaren ook de jachten van zijn
oom de Favauge. „Och hij werd te
oud, hij had er niet zoveel zin meer in.
dus deed i k de organisatie."
Er werd gejaagd op klein wild en
fazanten. Moest ook wel, anders
/.ouden er veel te veel koni jnen
komen. Vooral bij de golfclub werden
koni jnen angstvall ig geweerd.

Verkoop
t r o u w e n s net terrein van de golfclub.

dat vele jaren werd gepacht /al als een
der laatste s t u k k e n van hel groot-
grondbezit \;\\\ de familie Quarlcs \an
Ul't'orri binnen enkele weken l i in
eigenaar vera nd eren.
De Kennemer ( ' m l f e l u b /.al een der
laa ts te van de lange r i j van koper- . / i |n .
Vanaf 1911 /.ijn er s t u k k e n g r n n i l
verkocht . De eerste was de gemeente
Amslerdam. met de waler le idingd-
u ine i i . De gemeente Zandvoorl werd
eigenaar van grote s t u k k e n grond aan
de noordzi jde van de Zamhoortsc-
laan. Andere eigenaars volgden. . .K i jk .

Met oog en oor
de badplaats door

V. • l ' . ' • . - • • . . . " •

Op verzoek vi in di' redactie zal in dit
speciale hu i s - aan -hu i s -nummcr van
Zandvoorts Nieuwsblad, gewijd aan
In-I. honderdvijfl i}" jarig bestaan van
di' badplaats Zandvoort. cli'/.i'
af levering van do rubr iek „Mrt oog
en oor de badplaats door" voor bel.
grootste deel • /.n niet, geheel • gewijd
zijn aan dit . voor on/.e gemeente zo
belangrijke gebeuren. Dat. is niet
y.o'n eenvoudige opgave, want
honderdvi j f l ig jaar geleden bad ik
nog geen ogen en geen oren. Wal ik u
dus ga ver te l l en , beb ik in boofdy.aak
van „horen zegden" of uit. histori-
scbe geschr i f ten . Van mensen, die in
de geschiedenis van Zandvoort y.ijn
gedoken en daarui t menig interes-
sant gegeven hebben opgedaan,
waarvan u al heel wat gehoord hebt
en onge twi j fe ld in de komende
maanden nog wel meer van y.ull
boren.

Historie
Weet u, wat mij a l t i j d zo upval t ,
wanneer ik de historie van Zand-
voort /it na te plui/.en'.' (en ik doe
dat graag want. bel. is machtig
interessant) dat is, dat '. Zandvoort
in vroeger jaren en eeuwen,
ondanks liet l'eit, dat bef er nu heus
geen ..bolertje tot de boom" was,
tóch altijd, naar de overleveringen
melden, oen becbte gemeenschap is
geweest, waarin de mensen tevreden
leefden en ook met elkaar meeleef-
den. Misschien kwam dat juist wel
door de sobere levcns-
omstantiiglieden waarin men ver-
keerde en waarin een karig bestaan
het lot was van de meesten. Nu moet
u daarnaast ook niet. denhen, dat die
oude Zandvoorlers y.ulke lievertjes
waren. Want dal/elfde vechten om
een bestaan en de zorg voor de
gezinnen, die meestal groot waren,
had de meesten van hen keihard
gemaakt. U kunt dat zelfs nu nog
wel ervaren. Ken echte Zandvoorter

,is van nature moeilijk te benaderen.
Mogen ze je - als niet Zandvoorler -
dan zit je goed en kun je geen kwaad
doen, maar als ze je niet mogen, pak
dan maar in, want dan is er geen
garen mee te spinnen. Maar in de
vroegere jaren en eeuwen, toen
Zandvoort nog geen voorspoed
kende, had onze Lieve Heer in dit
opzicht rare kostgangers. Dikwijls
ruw volk, dat van stropen en jutten
aan elkaar hing en ook niet vies was
van een horreltje. Dat alles was
dikwijls maar de bui tenkant , want
in hun hart waren de Zandvoorlers
goedhartige en meestal gelovige
mensen, die alles overhadden voor
hun gezin.
1828: Het zouook verkeerd zijn te
veronderstellen, dat dit alles nu
maar plotseling anders werd in
1828. toen Groot Badhuis geopend
werd en voor het hedendaagse
geslacht aanleiding tot de viering
van het 150-jarig bestaan. Net y.o
min was het zó dat van 1828 at' de
badgasten bij bosjes kwamen aan-
draven. Hel heeft jaren geduurd,
vóór het zover was en het is allemaal
heel geleidelijk gegaan, want dat
overschakelen, van vissersplaats, •
waaraan men de eeuwen door
gewend was - naar badplaats, was
aanvankeli jk voor vele inwoners een
onverteerbare y.aak.
De grote ommekeer van vissers-
plaats naar badplaats voltrok zich
toen he.t treinverkeer tussen Am-
slcrdam en Zandvoort tot stand
kwam. Op 10 december 1880 begon
men ermee en ondanks de barre en
extreem koude winter kon reeds op
7 mei 1881 de eerste proefrit
worden gemaakt. Want de opening
van de straatweg naar Zandvoort,
toen de Zandvoortselaan in 182K
tot. aan hotel Groot Badhuis geheel
was bestraal, betekende wel een
grote verbeter ing, maar ideaal was
de toestand om naar Zandvoort tv
gaan bepaald niet. We lezen ervan:
„Was Zandvoort als badplaats al
zeer p r imi t i e f geworden, even
primitief was de reisgelegenlieid om
/.icii van Amsterdam en Haarlem of
ook van elders naar het Zandvoortse
strand Ie verplaatsen. Zwijg maar
van die middelen van vervoer, zwijg
er maar van amice, vant ze waren te
akelig. Ie el lendig, we zouden haast
zeggen Ie diakonaal, om er Zich- en
vooral ten overstaan van de
vreemdelingen • niet over te

schamen. Wie deze middelen ge-
bru ik te . maakte kenn i s met horten-
de, pijnlijk s totende rammel kasten
die de l iefhebber in een kleine
anderhalf uur van 't Stationsplein te
Haarlem naar Zandvoorts frisse
westrand hotsten. Was 't een
wonder, dat men aan 't einde van
y.o'n hobbelde-bobbelde botsparlij ,
bij Driehuizen afgestapt, schier uil
elke mond en als uit 's harten
diepste diepte de ve rk la r ing hoorde:
„Goddank, dal we er zijn, het was
me het r i t j e wel! "
Maar de komst van de spoorwe;;, de
houw van het Kurhaus en vele
andere hotels en pensions bracht
een stormachtige ontwikkel ing . De
Zandvoorters kregen oog voor de
mogelijkheden van Zandvoort als
badplaats. Ze buit ten bet uit tol en
met. Dat werd de periode dat aan de
ingang van hef s tat ion hij de
aankomst van een trein (we hadden
toen tevens een mooie ve rb ind ing
met hel. b u i t e n l a n d , speciaal wal
betreft onze Oosterburen) velt'
inwoners van Zandvoort. zich uil-
sloofden om de koffers Ie mogen
dragen en de gasten naar hun hotel
of pension te brengen, waarmee een
aardig centje kon worden verdiend,
al trachtte men elkaar daarbij soms
op hardhandige wijze de loef af te
steken. Het gaf menigmaal aanlei-
ding tot vermakelijke tonelen uit
onderlinge concurrentienijd ont-
slaan.

Balans
wanneer we dan tenslotte de

balans opmaken over de afgelopen
150 jaar, die we zouden kunnen
noemen ,,Zandvoort van Grool
Badhuis tot Casino" dan zien we,
dat zich in die periode onlzaggelijk
veel heeft afgespeeld. Perioden van
armoede en rijkdom,van vreugdeen
verdriel, van ellende en voorspoed.
Ik wil u nog enkele dingen noemen
die daarbij sterk naar voren
springen. Een periode van diepe
ellende was die van de Franse
overheersing, die vrijwel direct aan
deze l 50-jarige herdenkingsperiode
vooraf ging. Veel leed is toen over
onze bevolking heengegaan, we
werden gedompeld in grote
armoede. En de tweede, allergroot-
ste beproeving kreeg Zandvoort te
dragen tijdens de tweede Wereld-
oorlog, toen een grool deel van on/e
bevolking werd vermoord, loen
meer dan een derde van het
welvarende dorp werd vernietigd,
het. strand werd afgesloten en door
evacuatie slechts ongeveer 1400
inwoners overbleven van de bijna
tienduizend, die het vóór die tijd
telde. Een triest, verlaten oord bleet'
van Zandvoort over. Maar ook deze
beproeving wist Zandvoort dooreen
ijzeren wilskracht en <?root door
zeltingsvcrmogen oprileuvv te
boven te komen. De puinhoop van
weleer werd hel bloeiende, blijde
dorp, zoals we dat heden ten dage
kennen. Zandvoort, de meest
welvarende plaats aan onze Noord-
zeekust, Zandvoort dat we lief-
hebben en eren en waar het goed
toeven is. Want ook perioden van
voorspoed heeft Zandvoort gekend
en kent het vandaag de dag nog. Ik
denk aan de jaren 1920 en 1921,
bijzonder goede jaren. En we kregen
in ons herrezen dorp ons circuit ei)
het Casino, nieuwe hotels en
pensions, scholen en bejaarden-
tehuizen. Met is ons in alle
opzichten wel gegaan in deze laatste
jaren en daarvoor kunnen we niet
dankbaar genoeg zijn. En dan
mogen we elkaar wel eens in de
haren vliegen, dal gaat wel weer
over. uiteindeli jk zijn wc tóch één
grote gemeenschap.
Bewogen jaren liggen achter ons,
himderdvi j f l ig jaar is een lange t i jd .
Maar we gaan onverdroten verder,
omdat we welen, dat het een
voorrecht is in Zandvoort te mogen
wonen, gedachtig aan hel, eerste
couplet van ons Zandvoortse Volks-
lied, door Ds. Swaluë indertijd /.o
t r e f f e n d gedicht:

Gelukkig wij! De frisse lucht
En 't vrij en open strand
Verkwikt en s terk t ons ied'ren dag
Ons huis staat hoog op 't zand
Wij leven v ro l i jk en tevreê.
omdat wij wonen aan de zee.

heel vroeger is men van het s tandpunt
uitgegaan dat de grond behouden
moest worden voor de kinderen. Bij
mijn grootmoeder, freule de Barnaarl,
was het voor haar k l e i n k i n d e r e n . Wij
waren niet vier broers en een /usje. Die
t rouwden, kregen kinderen enz. Om
de /aak bij elkaar te houden werd na
de dood van mijn vader een
ven nootschap ges t i ch t .
IJat wa:; de N.V. Zandvoorls Duin. De
kinderen hadden de aandelen die werd
omge/i'l in een maatschap in l!) 10.
Wel werden veel e r fpachten uit-
gegeven, maar la ter wilden de mensen
graag die stukjes grond kopen. De
maatschappi j hee f t z i ch /e l f p r a k t i s c h
geliquideerd. Kr kwamen ook /oveH
neven en n i c h t j e s , ( la l \erkoop het
meest p rak t i sche was. Grote s t u k k e n
gingen naar N i e u w l 'mcum en hel
K o s l v e r l n r e n p i i r k . De Kcnnrmer Golf-
club /.al dus een 'Ier la . i l s le z i j n .

V I N D T U D A T J A M M E U ?
„Och jammer." een bei l je pe in /end
kijken de h l a i t u e mj.en in de verlr . "l

misschien hel verleden? „dammer, ik
weet bel n i e t . Zolang het natuur-
gebied behouden b l i j f t , zo lang men
eerbied heeft voor onze duinen, zo
lang men het niet vol gaat bouwen met
huizen, maar hel gebruikt met
h a n d h a v i n g van de oorspronkel i jke
flora en fauna, kan ik duar geen spijl
van hebben. Neen vind ik /elf goed
/o."

Nadat wij nou <)* ' vijl ' andere
labradors in de kennels hebben
begroet en bewonderd, wandel t
de gastheer mei, ons naar de auto.
Hel is een stralende voor-
jaarsdag. Toch overvalt ons een
licht gevoel van eenzaamheid
wanneer w i j afscheid nemen van
onze gast heer van die middag.
Wat verlaten l i jk t h i j , een der
laatstun van het «esl.-n'hl Quarles
van Ufford , Irot.sr bez i t t e r s van
wal eens genoemd werd ,,de
heerlijkheid Sa til voor t"
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SPORTCEIMTRE
wim buchel

A. J, van der Moolenstraat 47 - Zandvoort

In onze prachtige sportaccommodatie willen wij gaarne medewerken aan
uw recreatieve ontspanning.
*
VOLLEYBAL (heren- en damesclubs) BADMINTON (alleen baanhuur)
KEEP FIT-GYMNASTIEK (dames) SAUNA - SOLARIUM - MASSAGE - JUDO -
JIU JITSU - JEUGDJUDO - ZAALHUUR

KOM EENS LANGS OF BEL TELEFOON 3965 OF 5829

Hotel - Café - Restaurant

1. Gezellig familiehotel
2. Zalen voor: * bruiloften

* partijen
* vergaderingen
* recepties, enz.

3. „Le Perroquet" voor al uw
feesten.

Zeestraat 49-51. hoek Stationsplein - Zandvoort
Tel. 20 23 -20 42.

Oir. L. A. M. M. Duivenvoorde.

SCHILDERWERKEN
binnen en buiten

GLASHANDEL
Isolerende beglazing

FLEXA-VERKOOP
BEHAIMGVERKOOP

Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

r

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!

KEUKEN
ï international s

15 jaar internationaal ]

DEUTEKOM
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11A, Zandvoort

Geld is vaak niet het enige probleem.

Wij helpen.
Geld werpt vragen op. Vragen over sparen, lenen,

beleggen, hypotheken...
De ABN is ervoor om die vragen te beantwoorden.

Om u te adviseren. Over geld net zo goed als over
verzekeringen en vakanties. Vragen staat vrij bij de ABN.
Komt u daarom
eens praten.

ABN Bank
Zandv
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Familie-foto-archief voor gemeente van onschatbare waarde

De naaniBakelsi

te vaak vergeten

4ntlioiiie Bakels. Zandvoorts eerste fotograaf.

ZAND VOORT - „De naam Bakels wordt té vaak vergeten, wanneer
het gaat om het publiceren van foto's. Ik ben een oude man, maar ik
vind dat niet rechtvaardig. Ik kan mij daar teleurgesteld over voelen,
en soms maak ik mij er ook een beetje boos over", dat zegt Anthonie
Bakels (82), sprekend over het foto archief dat bestaat uit foto's
gemaakt door zijn vader, zijn zus Bets, zijn TD qns en hemzelf.

kennen, namelijk De Louw uit Den
Haag die zichzelf hoffotograaf mocht
noemen. Deze vriendschap is jaren
Wijven bestaan, en hier zien we dan
eindelijk het verband tussen de naam
Bakels en fotografie. In 187-1 kwam
Anthonie naar Zand%'oort. Hij kocht
het pand van de damos Woltcrbeek.
Het was een zaak in handwcrkarti-
kelen, souvenirs etc. In 1876 begon hij
met fotograferen, huwde in 1879
Anna Zomer uit Purmerend en kreeg
vijf dochters en één zoon.

Het was natuurlijk onmogelijk om in
die ti jd in je levensonderhoud te
voorzien door fotografie. Behalve de
kleine winkel had Bakels dn ook nog
diverse argenturen. Het was natuurlijk
wel zo dat deze ondernemende man",
hij heeft zoveel dingen gedaan", zegt
zijn zoon, vri j veel vrije lijd had die hij
besteedde aan het fotograferen van
het dorp Zandvoort.

Er zijn bijzonder mooie foto's
bewaard gebleven waaruit je de liefde
van Bakels voor Zandvoort kunt
proeven. Straattaferelen, gebouwen,
bijzondere gebeurtenissen, maar ook
de onbekende gewone mensen, ont-
snapten niet aan zijn camera. Bakels
&. heeft ongelooflijke dingen met zijn
camera gepresteerd. Zo sjouwde hij in
1905 in een vliegende storm zijn
camera het duin op om een schip in
nood te fotograferen.

Het resultaat is verbluffend wanneer je
bedenkt hoeveel moeite het hem
gekost moet hebben om die camera
stil te houden. Ook al omdat Bakels de
enige fotograaf was in die dagen is het
logisch dat de foto's die ook wij
regelmatig publiceren in de rubriek
„Van Visscrsgat tot Zandvoortbad"
veelal afkomstig zijn van de familie
Bakels.

Elisabeth

Anthonie Bakels is nu tweeëntachtig
jaar. Hij werd geboren in Zandvoort in
de Kerkstraat, groeide er op, en wat
bijzonder is, woont nog steeds in
hetzelfde huis. Anlhonie Bakels mag
dan zichzelf oud noemen, in de ogen
van de buitenstaander is hij dat
bepaald niet. De bejaarde heer is nog
zeer actief. Hij beweegt zich misschien
niet zo vlot maar daar staat tegenover
dat hij een formidabel geheugen hoeft
voor oud Zandvoort en wat daarbij
hoort.
De ruime kamers van de boven de
winkel gelegen woning liggen momen-
teel bezaait met foto's. Op de vleugel,
de eetkamertafel, overal foto's. Niet
zomaar foto's, maar 'foto's uit de
eerste periode van de fotografie, en
allemaal betrekking hebbend op
Zandvoort en haar inwoners.
Het comité Zandvoort 150 jaar
Badplaats, kwam zo'n zes weken,
geleden op bezoek bij de heer Bakels
met het verzoek „even" wat foto's uit
te mogen zoeken. Deze moeten dan
„even" opgezocht worden, „even"
gereproduceerd worden en op grote
platen worden geplakt. Dit allemaal
ter ere van het 150-jarig bestaan. „Dat
woord „even" van de tegenwoordige
mens, is een vreselijk woord, want dit
kan maar niet even, is het commentaar
van de heer Bakels.
Met een blik op al die uitgespreide
foto's begrijpen wij iets van zijn
gemopper, wanneer hij uitlegt dat
eerst bij de uitgezochte foto's de
glasplaten moesten worden gezocht.
Uren zijn vader en zoon Bakels bezig
geweest met het zoeken naar de
glasplaten. Deze liggen allemaal in
dozen opgestapeld. Duizenden en
duidenzen glasplaten. Wanneer ze dan
platen van een bepaald opbjcct
gevonden hadden, moest er geconlro-
leerd worden of het wel de juiste was.
Dit gebeurde door senior op een
lichtbak. Avonden heeft Bakels Sr.
doorgebracht met het bestuderen van
de platen. Toen ze dan eindelijk,
allemaal uit de voorraad waren
opgediept is er geëxperimenteerd om ,
de beste afdruk te verkrijgen. Het ;

papier voor glasplaten bestaat niet
meer, uiteindelijk werd de methode
gevonden die de beste resultaten gaf.
Daarna werden de „repro's" gemaakt,
afgedrukt en op platen geplakt. Het
resultaat van de vele avonden werk zal
deze zomer te zien zijn in de etalages
van de winkeliers, maar het lichte
gemopper over „even" is begrijpelijk.

Honderd j aar j
Terwijl de heer Bakels regelmatig
opstaat om in oude albums en
papieren te zoeken naarde juiste data,
groef, het antwoord op de-Jvraag:
„waarom Bakels Senior naar Zand-
voort kwam, want hij was een
Amsterdammer, groot gebracht in
Haarlem.
Het is een ongetwijfeld boeiend
gegeven, dat het navertellen ,\vaard is.
In 1813 kwam een Italiaanse jongen
met hel leger van Napoleon uit
Rusland. Hij heetle Fcdi. Hij vervulde
zijn dienstplicht, en kwam via
Rusland, Duitsland in Nederland
terecht. Hij trouwde hier en kreeg een
dochter. Deze huwde Anthonie Bakels
uit Amsterdam eigenaar van twee

schcepsbouwwcrkplaatsen „De Valk"
en „De Rode Leeuw". Zij kregen twee
dochters,/ toen mevrouw Bakels in
1852 opnieuw in verwachting was,
maakte zij met haar man een reis mee
op één van de zeiljachten. Zij leden
schipbreuk onder Naarden op de
.Zuiderzee. De hoogzwangere me-
vrouw /-Bakels werd gered, maar
overleed later bij de geboorte van haar
zoon, Anthonie.
Op negenjarige leeftijd werd Anthonie
Bakels wees. Eerst was hij in huis bij
zijn zusje, maar werd later door een
broer en schoonzus van zijn moeder,
de familie Fedi uit Haarlem groot
gebracht. Zijn zoon, vertelt hierover:
„Mijn vad^r werd streng opgevoed. Zij
woonden fin Haarlem op het Nassau-
pleim in liet pand waar nu de Kamer
van koophandel is gevestigd.
„Mijn vader werd cadet, maar ging
later naar de cavelerie. Dit moet een
grote teleurstelling voor zijn oom
geweest zijn, want die vertrok naarde
bewuste kazerne om zijn neef te
vertellen wat hi j van zoiets dacht.
Toen mijn vader echter nogal snel
onderofficier werd, en zich in een
aangemeten buitenmodel uniform
weer bij zijn oom en tante prosen-
teerde, werd de familievrede weer
getekend".
Anthonie Bakels was 19 jaar wanneer
hij werd gelegerd in Millingcn. Dat was
tijdens de Frans/Duitse oorlog van
1870, daar leerde hij een fotograaf

Bets. voor huisgenoten, en mejuf-
frouw Bakels voor anderen, kwam
haar vader helpen in 1904. Ze was
toen achttien jaar en studeerde in
Duitsland. Op dertienjarige leeftijd
werd ze naar de kunstnijverheids-
school in Haarlem gestuurd en leerde
daar tekenen, boetseren enz. Daarna
naar Duitsland als volontair. Toen ze
na de 25-jarige bruiloft van haar
ouders weer naar Duitsland terug zou
gaan vertikte ze dat. Ze werd toen
voor de keus gesteld, verder studeren
of vader helpen, inmiddels een zeer
bekende fotograaf, als fotografe. Bets
had ondertussen al zo vaak in haar
vaders donkere kamer geholpen dat
die keus niet moeilijk was, zij koos het
laatste.
Bets was het ook die het familie-
archief enigszins „op poten zette". Ze
hield correct data en namen bij van de
personen die ze fotografeerde, alleen
het opbergen van de glasplaten, 't ja
dat was niet zo eenvoudig. Ze liggen
keurig netjes opgestapeld in doosjes,
maar de opschriften zijn vergeeld en
stoffig en het vergt een eindeloos
geduld om de juiste plaats bij de juiste
foto te zoeken. Ze hielp haar vader
ontwikkelen, dat geschiedde nog met
de hand en de verlichting bestond uit
een petroleumlamp. Zij was het ook
dio van diverse oude en verdwenen
gebouwen in Zandvoort lantaarn-
plaatsje liet maken, die door haar
regelmatig voor diverse verenigingen
werden getoond.
Mejuffrouw Bakels is in Zandvoort
bekend geworden door haar vele

Eerste postkantoor, foto uit 1S9S. Foto: Bakels.

Door:

Margreet Ates

aktivitciten, waarvan het fotograferen
zeker de eerste was.
Tol op zeer hoge leeftijd is Betsaktief
gebleven. Ze schreef enige zeer
succesvolle toneelstukken voor de
folklorevereniging „De Wurf". Haar
overlijden op 3 december 1970 op
&!-jarige leeftijd wordt door familie
en Zandvoort nog steeds als een gemis
gevoeld.

Verbluffend
Het archief van de familie Bakels is
verbluffend. Zo is er een vergeeld
krantenknipsel uit 1845 waarin
compleet met de foto's opening van de
bewaarschool in Zandvoort wordt
gemeld. Ook het gemeento-folo-
archief heefl nimmer een vergeefs
beroep gedaan op het archief van de
familie Bakels.

Zeker tachtig procent, als het niet
meer is van de foto's in het
gemeente-archief zijn afkomstig van
mijn vader of mijn zuster", zegt Bakels
sr. Hij betreurt het dan ook ten
zeerste, dat de vroegere gemeente
archivaris, de namen van de diverse
fotografen niet heeft gehandhaafd.
„Deze gemeente-archivaris, De Heer,
heeft destijds van alle foto's de naam
afgesneden. Daarna plakte hij de
foto's op karton, dit voor het behoud
van de foto's en het opbergsysteem in
het archief. Jammer is dat hij heeft
nagelaten op de achterzijde te
vermelden wie de betreffende foto
had gemaakt.

' Gezien de enorme moeilijkheden
waaronder veel van deze foto's zijn
gemaakt denk eens aan het gevaar dat
bestond bij het maken van foto's met
magnesiumpoeder. Dat was gevaarlijk
spul. De fotograaf legde het poeder op
een plankje voor de camera, dan moest
hij het aansteken met een vuur-
steentje, (een lucifer was te gevaarlijk
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in verband met hot ontploffings-
gevaar), dan onder zijn zwarte doek
kruipen en op hetzelfde moment, dat
het magnesium ontbrandde, moest hij
het afknippen. Gebeurde één en ander
niet goed, dan was er weer een
glasplaat naar de knoppen en kon de
operatie opnieuw beginnen.

Gewoon een vreselijk karwei waar de
moderne mens geen weet van heeft.
Tegenwoordig heeft men elektro-
nen-sluiters van een duizendste secon-
de, dat is niet te vergelijken. „Daarom
alleen al, is het onvergeeflijk dat de
namen van de fotografen z i jn<
verwijderd", vervolgt de heer Bakels
zijn uitleg.

Kostbaar materiaal
Anthonie Bakels (de eerste) overleed
in Zandvoort op 87-jarige leeftijd in
1939. Behalve in Zandvoort was hij
bekend geworden ver buiten de
grenzen. Brieven met dankzeggingen
in vele talen zijn daarvan het bewijs.
Over zijn zaak behoefde hij zich geen
zorgen te maken, daar waren zijn zoon
Anthonie, zijn dochter Bels en zijn

kleinzoon, opnieuw een Anthonie,
hoe kan het anders, die allen zijn l ie fde
voor het fotovak hadden geërfd.
Bovendien was het f i lmen ook
populair aan het worden en het was dit
vak dat de huidige Anlhonie Sr.
boeide. Hij legde zich hierop toe en
kreeg ui tnodigingen om verschil lende
evenementen te filmen. Zo maakte hij
onder andere de maidentrip van de
Nieuw Amsterdam naar New York
mee in 1938. Honderden films staan
dan ook keurig gerangschikt in zijn
archief. Wat de familie ook in haar
bezit heeft zijn de antieke apparaten
waarmede Anthonie Bakels destijds
zijn eerste foto's maakte.
„Vorig jaar bezochten mijn zoon en ik
een tentoonstelling van Oude Came-
ra's in de Technische Hogeschool >n
Delft. Tot onze grote verbijstering
realiseerden wij ons toen pas, dat al die
oude apparatuur eigenlijk geld waard
was. Wij besloten om het allemaal eens
op te zoeken en te repareren, maar zijn
er nog niet toegekomen, al willen wij
wel het een en ander klaar hebben
voor de tentoonstelling „Zandvoort
150 jaar Badplaats", deze zomer. Men
heeft ons gevraagd hieraan mee te

werken en dat willen wij wel graag.
Hier heb ik een oud apparaatje, daar
lieten wij gewoon de kleinkinderen
mee spelen. Nu zie je dat het zonde
was want er zit nog een gedateerde
film in, die zegt j u n i 1895". En trots
wordt het inderdaad zeer oud
uitziende toestelletje getoond.

Behalve dus het foto-archief,
bezit de familie Bakels ook nog
een unieke collectie foto-
apparatuur. Jammer dat hun de
tijd ontbreekt om die collectie
volledig te restaureren. Voor-
lopig zijn zowel senior als junior
nog bezig te zoigen dat de zestig
bestelde foto's voor het Comité
op tijd klaar zijn. Wellicht zal
Bakels jr. nu van het evenement
„Zandvoort 150 jaar Badplaats"
een aantal platen schieten dat
over 150 jaar net zo uniek is, als
nu het archief van grootvader,
vaderen tante.

Jong Zandvoort oudste vereniging
ZANDVOORT - Voor jonge
kinderen in het begin van
deze eeuw waren de clubs
dun gezaaid. Er waren geen
ballet- 'geen tennis- geen
hockey- geen scouting- geen
Paardrijlessen. De enige ont-
spanmngsmogelijkheden waren
voetbal en gymnastiek. Daar
kwam nog bij dat, wanneer je
zo'n elf, twaalf jaar werd, er
van je werd verwacht dat je
tenminste ging meeverdienen;
dan zaten de ouders te
wachten op het kleine beetje
extra geld dat door de kinde-
ren kon worden verdiend om
de zorgen van hun bestaan te
verlichten.

Daarom misschien werd de
kinderoperettevereniging „Jong
Zandvoort" die in 1915 door
de heer en mevrouw Vloet-
graven werd opgericht, met
vreugde door de jeugd be-
groet. Daar komt nog bij dat
de echte Zandvoorters van
nature dol zijn op muziek en
graag zingen. Voeg deze twee
feiten te zamen en het-resul-
taat was een boeiende operet-
tevereniging, waarvan bijna al-
Ie oud-Zandvoorters, hetzij
voor korte, hetzij voor langere
tijd, met veel plezier lid zijn
geweest.

„Ik kan mij nog goed herinneren
dat wij de allereerste uitvoering
gaven! De vier jaargetijden. Mijn-
heer Post was de directeur en erg
streng. Je had het hart niet dat je
te laat kwam, en het idee alleen al
dat je niet mee zou mogen doen,
dat was onvoorstelbaar. In Zand-
voorl hadden wij nog nooit zo iets
meegemaakt.
Wij kregen midden in de winter
zomerjurkjes aan, en het toppunt
was: alle meisjes hadden een
waaiertje in hun hand. Je voelde
Je!
Dit vertelt ons een oude Zand-
voorlse dame van dik in de zeven-
lig. Haar gerimpeld gezicht licht

nog op bij de herinnering aan dit
evenement in haar jeugd.
Kinderoperetle was in die dagen
iets waar alle kinderen van het
gezin lid van werden. Broertjes en
zusjes gingen gezamenlijk naar de
repetities. Men bleef lid totdat je
zo'n jaar of achttien was, dan
kwam de verkering, het huwelijk
en de kinderen. Die kinderen wer-
den dan ook wee; naar de heer J.
Post gestuurd. Een vereniging dus,
die hoorde bij het gezinsleven.

Dit verklaart misschien ook het
bestaan van de vereniging, want het
is toch uniek om een kinder-
operetteveroniging te hebben die
nog jaarlijks een uitvoering ver-
zorgd.

Uiteraard werden door de leden in
vroeger jaren grote financiële offers
gebracht. De kleding voor de uit-
voering werd door de moeders zelf
genaaid; maar was er dan een
uitvoering dan zat de hele familie
trots in de zaal en was het feest!

Dieptepunt
Na de oorlog waren het de heer en
mevrouw Schuiten, die zich hebben
ingespannen om de vereniging weer
van de grond te krijgen. Het is hen
gelukt met medewerking van velen.
Als regisseuses waren er achtereon-
volgens mevrouw van Schaik, me-
vrouw Huyger en mevrouw Faile.
De tegenwoordige regisseuse me-
vrouw M. van der Mijo dool het
werk sinds 1960. Al weer zo'n
achttien jaar. Ze vertelt hierover:
„Toen mijn dochtertjes op
dyoperettevereniging kwamen, ben

ik mee gaan helpen. Ze zochten
een vervangster en hoe gaat dat.
Muziek is mijn lust en mijn leven,
ik had zelf leuke herinneringen aan
de vereniging en zo groei je ur in.
Mevrouw F. Nierop-Petiet had de
muzikale leiding. Dit jaar wordt
het de eerste uitvoering /.onder
mevrouw van Nierop. Ze is helaas
in januari overleden en dan is het
vreemd dat ze er niet bij is. Ik mis
haar heel erg. Ik had zelf willen
stoppen, maar ja, ze kwamen toch
weer vragen dus ben ik maar
gegaan, maar het is wel een werk".

Dat het een werk is de huidige
jeugd naar een opi-retlevereniging
te krijgen, begrijpen wij volkomen.
„Kijk", legt mevrouw van der Mije
uit, „vroeger hadden ze alleen maar
de vereniging, maar tegenwoordig
zeggen ze, ik kan niet komen, ik
moet naar jazzballet, of tennis, of
paardrijden. De k inderen hebben
zoveel ontspanning dat de vereni-
ging erbij inschiet. Toch hebben
wij dit jaar veel jonge kinderen. De
oudere kinderen luidden geen zin
meer en dan wordt het instuderen
van de rollen hek-maal een moei-
lijke zaak. Zij zitten voor examens
of hebben andere hobby. \Vij ma-
ken momenteel een dieptepunt,
door, maar wij komen er wel weer
boven op".

Hel. spelen van sprookjes zoals voor
de oorlog „Assepoester" of „Ri-pel-
steeltje" is al lang uit de mode. Er
worden veel kindermusicals ge-
speeld. Mevrouw van der Mije heeft
van de tijd dat zij als regisseuse
optreedl een album bijgehouden.

Programma's recensies en foto's
zijn keurig bij elkaar geplakt.

Sociale functie
Zo ontstond een belangrijk naslag-
werk voor de vereniging. Het is
jammer dat van de jaren voor de
oorlog geen gegevens bestaan, daa-
rom moesten wij afgaan op de

herinneringen van de vele Zand-
voortcrs. Voor een ieder zijn er
andere herinneringen. Grappig is
wel dat veel oudere Zandvoorters
de operetlevereii iging van mijnheer
Post, zoals ze het noemen, nog een
andere sociale functie heeft gehad,
namelijk ontmoetingscentrum voor
jongelui . „Veel huwel i jken zi jn ui t
de vereniging voortgekomen, 'en
zeker werden er veel afspraakjes
gamaakt voor na de repetitie."

Zondag 23 april 1978 werd de
uitvoering gegeven in gebouw „De
Krocht" van „Fablo en de Ezelin".
Opnieuw is er een hele massa werk
verzet, door het actieve bestuur en
talloze buitenstaanders die de ver-
eniging een warm toedragen.

Het zou bijzonder jammer zijn
wanneer deze oudste culturele ver-
omging wegens gebrek aan leden
één van de laatste uitvoeringen
gegeven zou hebben. Het bestuur
hoopt clan ook dat na de zomer-
vakanties diverse jongeren de ge-
lederen van de opcrettevereniging
komen versterken.

M. A.

,,Jonrj Zandvoort" in 7575.

KERKMANöLOOS
HALTESTR. 16

ZANDVOORf, TELEF. 2473
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' H,A,S.";
assurantie b.v. -..

beheer amsterdam b.v.

Grote Krocht 30-32 • Postbus 255
Zandvoort

Telefoon 02507-77 43
Telex 71192 hasba

assurantie financiering

we s
H.A.S.

eigenlijk?
H.A.S. is een service verlenende

organisatie, waar U zonder kosten
alle mogelijke inlichtingen

kunt inwinnen over:

alle verzekeringen
alle hypotheken
alle kredieten

alle financieringen
alle leningen

Heeft U er wel eens over nagedacht
als U er niet meer bent

of arbeidsongeschikt raakt,
wat dit voor konsekwenties voor uw

naaste .verwanten kan hebben?
Wij kunnen U uitstekend informeren

over risiko-verzekeringen. ,

Indien U twijfelt over uw verzekeringen
en/of risiko's, kom eens langs of

maak een afspraak, zodat wij
bij U kunnen langskomen,

geheel vrijblijvend.

Op ons kantoor aan de
Grote Krocht 30-32 te Zandvoort
kunt U elke werkdag tot 19.30 uur

terecht.

H.A.S,
service

H.A.S. is bereid om uw gehele
verzekeringspakket in een keurige

bewaarband te organiseren en
ieder jaar GRATIS na te kijken

op de praktykwaarde.
Daarmee voorkomt U ellende bij schade.

Vul onderstaande bon in
voor informaties.

J Naam: '1:

Adres:
i

Plaats: ~i
1 Telefoon:,

Wenst informaties over:

l J'
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ZANDVOORTERS-EEN
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^BÎ ^^^ Î̂ ^^^^^H^R^ ÎBB3I

NederlandsIn het jubilerende dorp wordt nog geen 150 jaar aan sport gedaan,;
'dat niet. Maar toch waren de Zandvoorters al vroeg een sportief'
Volkje, ze stonden vooraan, toen rond de eeuwwisseling de bal ging
rollen en ook degyrnnasten uit de badplaats waren er vroeg bij. In de
loop van de laatste driekwart eeuw kwamen er heel wat sportvormen
bij, en momenteel heeft Zandvoort zo'n 25 sportverenigingen.
Er zou een boeiend boek te schrijven zijn over het wel en wee van
•die clubs en clubjes, die zich al dan niet staande wisten te houden en
in meer of mindere mate hebben meegewerkt aan de actieve dan wel

: passieve genoegens van de sport.
.Dat boek wordt misschien ooit nog eens geschreven. Er is stof
genoeg voor in vele archieven.
•In deze kolommen beperken we ons tot een greep uit de rijke
iZandvoortse sporthistorie.

Voetbal r<|ï
al in 1908

Het prille begin van de voetbal-
lerij in Zandvoort moet worden
gezocht in 1900. Met Kerstmis
van dat jaar kreeg de jongeling C.
Gerke een echte voetbal cadeau
van zijn vader, de welbekende
arts. Nog diezelfde maand was de
^oprichting van de eerste voetbal-
Iclub, Z.V.V. een feit.
De knapen lieten er geen gras
.'over groeien en daagden meteen
maar de sterke naamgenoot
;Z.V.V. uit Zaandam uit. Dat de
enthousiaste Zandvoortse
•Voetbal Vereniging in deze
eerste match duidelijk klop
kreeg - het werd 0-7 lag voor de
.hand. Dit debuut vond destijds
;plaats op een hobbelig stuk
•weiland in de buurt van de
tegenwoordige Koningstraat. Er
volgden in de loop der jaren vele
verhuizingen. Zo moet er zijn
gespeeld op het Zwarte Veld
;langs de trambaan, op een
\weiland ten westen van de
•Katholieke Kerk en in Bentveld.
Voetbalhistoricus P. Schaap

•meldt in de annalen, dat de
• voetbal ook heeft gerold op een
l voormalig aardappelveldje langs
;de Zandvoortselaan en in de
• buurt van het Nassauplein.

; Clubjes kwamen en verdwenen weer.
• Ben echte leren bal was erg duur en
! slechts een enkeling had er een. De
; eigenaar was de baas en besliste vaak,
• wie er mee mocht spelen. Oude
ivoetbal-matedoren herinneren zich

~ gnuivend, dat ware veldslagen met de
•klomp als wapen nogal eens het

'resultaat waren van de menings-
! verschillen. De historie van Koning
• Votbal's zegetocht door de badplaats
ivertoont nogal wat witte plekken,
;maar uit de fragmenten komen

!• kostelijke verhalen te voorschijn. Over
'fanatieke tafrelen tijdens en na de
/ wedstrijden, over problemen met
• velden en andere narigheid, maar
• vooral dan grote opofferingsge-
; zindheid, ware clubliefde en echte
• sportvreugde.

. Op een bepaald moment is „Zand-
•voort" geboren, dat later de „Zee-

•'. meeuwen" er als concurrent bij kreeg.
'.' Het moet niet altijd hebben geboterd
'.'• tussen de twee, ook omdat er toen al
•'zo iets als standsverschil bestond. De
. oude garde praat graag over het goede
• verleden, „toen men nog wat voor de
' sport over had." Men haalt het verhaal
'. aan uit de periode, waarin weer eens
• een ander veld moest worden gezocht.

• Men vond een groot aardappelveld,
dat voor f 80,-- per jaar van Jhr.

. Quarles van Ufford kon . worden
• gehuurd. Er moest zware aarde op en

•'. zoden, maar dat kostte geld. Er werd
'.' een lening uitgeschreven met aandelen

' van f 10,-- en die vlogen weg. De hele
gemeenschap rukte avodnd aan avond

uit en het veld kwam er, inclusief
afrastering en kleedhuis.

„Geheelonthouders waren het vroeger
zeker niet," verhaalt Schaap in een
jaarboek. „Want men nam wel een
paar flesjes bier mee voor de rust."

Men speelde 's zomers ook tegen
badgasten. Zo was de legendarische
international Jan de Natris hier eens
gelogeerd en die moest uiteraard
meespelen. „Er werd veel entree
ontvangen," vermeldt de historie,
„maar we kregen flink klop. Twee
man bewaakten -De Natris, maar hij
legde ons allemaal in de luren."

Rollende poet
Maar prestaties werden er ook
geleverd door de club, die ooit
nog eens „De rollende poet"
heette. Zo eindigde „Zand-
voort" in 1924 in de westelijke
2e klasse vlak achter A.D.O. en
Xerxes en nog voor A.F.C, en
Neptunus. Ook qua accorn-
modatie ging het geleidelijk
beter. Op zondag l oktober
1935 kon het huidige complex
aan de Vondellaan worden
geopend. Burgemeester Van
Alphen verrichtte de ceremonie
en Karel Lotsy de aftrap. De
burgemeester was ook de man,
die de twee clubs, Zandvoort en
Zeemeeuwen na lange discussies
bij elkaar praatte. In september
1941 werd de fusie een feit en
was „Zandvoortmeeuwen" ge-
boren. Het clubblad uit die tijd
bericht, dat de contributie f 0,20
per week was, voor adspiranten
f 0,10. En dat voor een shirt acht
textielpunten nodig waren. In de
laatste oorlogsjaren moest de
club tijdelijk uitwijken naar
Aerdenhout en Heemstede, maar
in 1945 keerde men weer terug
op het Meeuwennest. Inmiddels
lonkt het feest van het 40-jarig
bestaan van de Zandvoort-
meeuwen al in de verte.

Sporthuis

Zandvoort
HALTESTRAAT 35

TELEF. 2131

Uw adres voor

sport-artikelen

Gebouwd op
puin uit
de oorlog

Een sport, waarin Zandvoort
uniek zou worden, werd de
autoracerij. Het initiatief kwam
van burgemeester H. van Alphen,
die in 1939 vond, dat zijn
gemeente er best een spectacu-
laire attractie bij mocht hebben.
Samen met de KNAC werd een

' stratenparcours uitgezet, acht-
vormig met een lengte van 2284
meter. Op 3 juni van dat jaar viel,
in tegenwoordigheid van Prins
Bernhard, de startvlag voor het
eerste auto-spectakel in de
badplaats.

Het v* rd een succes en Nederland
was voor de racesport gewonnen. Maar
men zag wel in, dat men van de straat
moest en dat er een circuit moest
komen. Er kwamen plannen en het
ging uiteindelijk tussen ' Zeist en
Zandvoort. Weer was het burge-
meester Van Alpehn, die zijn plannen
gerealiseerd zag.
In de duinen ten noorden van het dorp
ontwierp hij een soort wandelwcg,
waar ook geraced kon worden. Ook
door de oorlog liet hij zich niet
dwarsbomen. Hij vertelde de Duitse
Ortscommandant, dat hij een „Parade-
strasze" wilde, aanleggen voor de
overwinnaars van de oorlog en de
bezetters trapten erin.
De bergen puin van de gesloopte 40
hotels en 600 huizen werden naar het

De befaamde Prins Bira in zijn Mazerati, vlak voor de start van de eerste race op het Circuit van Zandvoort (1948). p

Door:
Fekke Boukes

duinterrein getransporteerd en
194 5 was het baanlichaam klaar.
Burgemeester Mr. H.M. van Fenema,
die in 1948 de ambtsketen van Van
Alphen overnam, maakte het karwei
af en op 7 augustus van dat jaar vond
de eerste legendarische autorace op
het Circuit plaats.

Zwemmen voor 9n stuiver !

Hans Hugenhotz werd benoemd tot
directeur en onder zijn leiding - sinds
1973 onder die van Johan Beerepoot-
ontwikkelde het Circuit van Zand-
voort zich tot een wereldcentrum van
de autorensport.

Zwemmen zonder centen ". 1937 in tiet Noorderbad.

Turnen voor
Zandvoortse gymnaston trokken voor het eerst het turntricot aan in 1904. Op 5
maart van dat jaar kwamen J. v. Sluisdam, Jb. Snijer, C. Keur, C. Zwemmer en S.
Webcr bij elkaar in Ons Huis, waar „Oefening Staalt Spieren" werd geboren. Tot
leider werd benoemd de heer H.b' Dreijer, die niet minder dan dertig jaar bij
O.S.S. zou blijven.

De eerste uitvoering vond plaats in Zomcrlust in 1907. Het was nog alleen het
sterke geslacht, dat onder meer met imposante „marmergroepen" haar kunnen
aan het volk toonde. Turnen voor vrouwen en meisjes was er toen nog niet bij.
Dat werd als een soort gegoochel beschouwd. Maar na een demonstratie van
Bato uit Haarlem kwam het er toch van.

O.S.S. groeide onder de bezielende
leiding van Drpijer uit tot een grote
vereniging, die het door de mobilisatie

Z. V. V. in 1901. Staande v.ln.r.: J. Groen, U. Webcr, T. Heek, Ilin:lci; E. Koper, C. Cerke. Midden: J. Teek man, J. Heel;,
Zittend: J. v.d. Wcff, N. Dalman, C. Slcgcrs, S. Slagveld. (Foto: Bakels.).

1914-1918 even moeilijk kreeg. Bijna
alle mannelijke leden moesten onder
de wapenen en de gymzaal werd
gevorderd. Maar de dames en meisjes
gingen door, in het duin en in een
schuur. Na de eerste Wereldoorlog zat
de club spoedig weer op het oude peil
en groeide naar een sterke organisatie,
succesvol in vele wedstrijden. Velen
herinneren zich ook nog de druk
bezochte uitvoeringen in het Groot
Badhuis en vooral in Monopole.

De evacuatie als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog verspreidde de leden
maar in Heemstede werd regelmatig
verder geturnd. J.H.B. Brink was
inmiddels voorzitter geworden en is na
veertig jaar „still Roing strong". Al
oerder - in 1934 - was de technische
leiding van O.S.S. overgegaan in de
bekwame handen van de heer J. van
Pagée en diens echtgenote. Die Ringen
toen al iets meer verdienen dan hun
voorganger Dreijer, die in zijn
beginperiode twee gulden per week
incasseerde.

Het echtpaar Van Pagce, dat O.S.S. tot
grote bloei bracht, haakte in 1950 af
en werd opgevolgd door I', Puoman.
Deze richtte /.ich met name op het
prestatieve turnen en de vereniging,
die inmiddels ook afdelingen voor
athlcliek, handbal en volleybal had,
leverde vele kampioenen af. liep
Drommel bracht het zelfs tot
Nederlands kampioene en mocht
netland vertegenwoordigen bij de
Olympische Spelen in Rome. Met
wisselend succes bleef de club de

Zandvoortse spieren door gymnas-
tische o cfening stalen. O.S.S. is
moeilijk weg te denken uit het

Zandvoortse sportgebeuren en gaat,
recht van lijf en leden, op naar het
75-jarig bestaan in 1979.

In de dertiger jaren kwam er
wat meer variatie in het
sportmenu. Zo werd in 1935
de Hockeyclub opgericht, die
tot vandaag de dag is blijven
groeien. Andere sportactivi-
teiten was een min of meer
kort leven beschoren. Zand-
voort had in de loop der
jaren een cricet-, een honk-
bal-, een boks- en een korfbal-
club, maar daarvan zijn alleen
nog herinneringen over.

Een sport, die slechts kort schijn-
dood is geweest, is het zwemmen.
De beoefenaars van de zwemsport
verenigden zich eveneens in de
jaren dertig in de „Zwem Club
Zandvoort" 's Zomers zwom men
in het Noorderbad -op de plaats
waar nu Riche Bad ligt- en 's wjn-
tors trok men naar Stoop in
Overveen. Dat laatste ging dan met
de bus of per fiets. „Soms ook
met dertig taxi's", weet mevr. v.d.
Berg-Dorreboom nog. Zij is een van
de steunpilaren van het eerste uur
en /.e weet nog alles van de
topevenenementen in het Noorder-
bad. Daar kwam een eind aan in
de oorlog, toen er niemand meer
op het strand mocht en het bad
verdween. „Er kwam geen contri-
butie meer binnen ook", aldus
mevr. v.d. Berg. „Dat was toen vijf
cent per week. Met het innen was
ik drie middagen zoet. Z.C.Z. werd
toen vaak vertaald in „Zwemmen
zonder Centen". Na de oorlog
kwamen we als Z.C.Z. De Zee-
schuimers terug en we zaten al
gauw op 5oo leden".
Door allerlei oorzaken kwam een
beetje de klad in de zwemmcrij en
de club zakte langzaam naar de
vergetelheid. Tot de plannen voor
het nieuwe zwembad tot ontwikke-
ling kwamen en in 1973 de huidige
Z.Z. en P.C. de Zeeschuimers werd
geboren, een van de activiteit
bruisende organisatie.

Pas in 1!?J O mochten er ook dames en meisjes meedoen <mn de gym. Hier een O.S.S.-grocp in speciale turnjurk.
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Er is weer een hoofdstuk afgesloten in de rijke historie van het pand
gelegen in de Haltestraat 25. Dit werd gebouwd in de 16e eeuw
en heeft o.a. dienst gedaan als Rooms Katholieke schuilkerk,
vertrek- en aankomstpunt van het Vispad naar Overveen/Haarlem en
als opslagplaats van rijksgoederen na een scheepsramp
(rijksstoomschip Cycloop -januari 1855). Daarna werden het
particuliere woninkjes w.o. een 'water en vuur' winkeltje.

Begin deze eeuw kwam het bouwwerk in handen van Cornelis Gerardus
Bluys. Sinds 28 april 1915 hebben wij het genoegen gehad u in ons
bedrijf te mogen ontvangen. Eerst werd dit gedaan door ome Kees,
in zijn onafscheidelijke stofjas, met zijn vrouw Margaretha Bluys-
van Honschooten, in het alom bekende café-biljart Neuf. Velen van u
zullen op het grote terras weieens een kopje koffie gedronken
hebben, onderwijl genietend van de passanten in de Haltestraat,
waar toen nog volop bomen stonden.

In april/juni 1967 werd de zaak ingrijpend verbouwd, met als
resultaat het pand in zijn huidige gedaante. Café-biljart Neuf werd nu
Café-restaurant-bar De Kousenpael, genoemd naar het punt waar
de paal stond vanwaar de vislopers en visloopsters zich van hun
schoeisel en kousen ontdeden om barrevoets de tocht over
(het nu nog bestaande) Vispad te beginnen.
De leiding werd eveneens overgenomen door C. G. Bluys en
H. A. Bluys-van Vliet.

Nu, na 11 jaar, is de dag gekomen om de verzorging van u
aan anderen over te laten.

Nu wij de horeca-sektor gaan verlaten, willen wij d.m.v. deze
advertentie alle mensen bedanken die in de afgelopen 63 jaar bij ons
gewerkt hebben en de zaak hebben helpen opbouwen tot
wat zij nu geworden is.

Onze gedachte en dank gaan uit naar ons schoonmaak-, keuken- en
bedienend personeel, de musici, de mensen achter de schermen, die
soms dag en nacht voor ons klaar stonden, de leveranciers en de
mensen die de zaak gebouwd hebben. Zij allen - en wellicht ben
ik een groep vergeten - hiervoor mijn excuses - hebben gezorgd
voor het (hopelijk) goede beeld dat u van ons zult bewaren.

Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen dat zij in ons
stelden door te komen. Sommigen meer dan 50 jaar. Wij hopen
dat u tevreden was.

Op vrijdag 28 april 1978 komt 'De Kousenpael' in handen
van de fam. P. Bakker,
Zjj zijn onder andere bekend van de exploitatie van hotel
'De Sonnehoeck' in Zandvoort en 'De Hof van Holland' op het
Rembrandtsplein in Amsterdam.
Wij wensen de fam. Bakker een lange suksesvolle tijd in
café-restaurant 'De KousenpaeP.

C. G. fl/uys
H. A. Bluys-van Vliet
C. G. Bluys
M. Y. Bluys
A. Bluys-vanDuyn
P. L. Bluys

Halteslriial 25 Zandvoort
Telefoon 02507-2567
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Nieuws! Grotere motor maakt
GTL pittiger, stiller en nóg zuiniger.

De Renault 4 GTL-1100 cc.
Nu pesent in onze showroom: de verrassens nieuwe uitvoering

van de vertrouwde Vier. Verrassend door z'n nieuwe felle 1108 cc
motor. Want 'n krachtbron die slechts 4000 toeren/min.
hoeft te draaien om z'n maximale vermogen te bereiken is nogal
uniek. Heeft erg veel pit in reserve en verbruikt verbazend
weinig benzine.
l op 18 bij 90km/u konstant.

D'as niet zomaar-zuinig. Da's superzuinig. 'n Superzuinigheid'
die ook bij de meest sportieve rijstijl nog dil scheelt in de portemonnee.

Royaal zitkomforten komplete uitrusting.
Nog zo'n prettige ontdekking: de letters GTL staan óók voor

prima zitkomfort. Met royaal uitgevoerde, stcungevende stoelen
waarvan de rugleuning verstelbaar is. Een komfort waar u extra
van geniet door de grote beenruimte, en de onafhankel i jke
vering rondom.

De standaard-uitrusting is kompleet: o.a. veilighcidsgordels
met oprol-automaat voorin, ruitenwissers met 2 snelheden,
achteruitverwarming, wegklapbare achterbank en hoedenplank,
ruime bergvakken onder dashboard en aan portieren,
mist-achterlicht. Van buiten onderscheidt de Renault 4 GTL
zich door z'n aparte velgen, z'n praktische bumperbeugels
en z'n schildbumpers aan de zijkanten, die parkeerschade
voorkomen.

5 jaar ML carrosserie-garantie.
Evenals elke Renault krijgt de GTL reeds op de fabriek een

komplete ML-protectie. Daar geldt 5 jaar garantie op, mits de
voorgeschreven herhalingsbeurten worden uitgevoerd.

Gratis proefrit met bijzondere beloning.
Voor iedere proefritrijd(st)er ligt een heel originele attentie

klaar. Een Benzine Be-spaarpot met een ingenieus cijfer/lettcr-
slot. 't Is 'n flinke spaarpot. Want als u besluit om 4 GTL te
gaan rijden, zult u heel wat benzinegeld besparen. . .

I'.ID.O.'SI).- iiikLimV. vnnrl>ehmi(!rn

Renault 4 GTL
Meer motor, minder benzine,
meer interieur.

Gewoon praten bij 120 km/u.
Ga tijdens uw proefrit

rustig de grote weg op. Trap
de nieuwe GTL-motor op
z'n staart. U zult ontdekken
dat hij z'n stem niet tot
hinderlijke decibels verheft.
Zodat u dat ook niet hoeft te
doen.

Introduktieshow bij

AUTOBEDRIJVEN

RINKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort,
teleoon 02507-2323/2424, b.g.g. 3360,
Off. Renault-dealer.

VOLHOUDEN
en dat honderdvijftig jaren lang - vette jaren,
magere - uw inwoners, Zandvoort, hebben
het wél geleerd!

Het resultaat: een bloeiende badplaats van
internationale bekendheid met zelfs een
casino.

Een ontwikkeling waarmee de Rabobank de
badplaats met zijn inwoners gaarne
complimenteert.

Graag wil onze bank meewerken deze
ontwikkeling voort te zetten. Dat is haar
doelstelling.

Daarom staan wij altijd tot uw beschikking.

£*w

\/«

a/ <=>.£

•̂  ,

geld en goede raad

Grote Krocht 34-36, telefoon 6941.



RANDSTAD PUBLICATIES5 1828 150 JAAR 1978 PAGINA

interieurbouw
Passage 14, Zand voort, telefoon 02507-4556

UX/H

zaterdag 29 april

bezoeken, waarin
tonen en andere

lusieve zaken om uw huis te verfraaien zoals

totale bouwkundige
en
technische verzorging

• icfpucheafscheidingen

en franse fonfïjnen, zowel functioneel als
toe te passen, zeer elegante kranen
, mat nikkel, antiek bruin en goud

vouwbare

wandkast-

deuren van

wand tot wand
van

vloer tot plafond

ARTONYX droom badkamer
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WOONHUIZEN TE KOOP
DR. C.A. GERKESTRAAT
Benedenwoning, met voor- en achtertuin, schuur. Indeling: gang, keuken,
toilet/douche, woon/slaapkamer, 2kl. si.kamers.
Vraagprijs . . . . , - / 145.000,-

NASSAUPLEIN
Gemoderniseerde bovenwoning. Ind.: woonkamer (35 m') met parket,
2 slaapkamers, toilet, keuken, douche.
Vraagprijs .'...._ 'f 165.000,--

SCHELPENPLEIN
Winkel/woonhuis. Ind. beg. gr.: winkel, woonkamer, keuken, toilet,
douche, binnenplaatsje. 1e verd.: 2 slaapkamers, balkon.
Vraagprijs f 189.000,-

SCHELPENPLEIN
Woonhuis in centrum dorp. Indeling: beg.gr.: gang, keuken, bijkeuken met
douche, toilet, kelder, 3 kamers. 1e ver.: keuken, 2e toilet, 3 kamers. 2e verd.:
zolder.
Vraagprijs f 225.000,--

HAARLEMMERSTRAAT
Middenhuis met zonnige achtertuin en schuur. Indeling: gang, woonkamer
(plm. 20 m2), toilet, keuken, kelder. 1e verd.: 2 grote en 1 kleine slaapkamer
met vaste wastafels, toilet, douche.
Vraagprijs f 225.000,-

MAmSSTRAAT
Hoekhuisje met betegelde achtertuin en schuurtje, stenen zomerhuis. Inde-
ling: gang, toilet, kelderkast, keuken, kamer-en-suite (36 m2). 1e verd.: 3
slaapkamers, douche. Zomerhuis: keuken, toilet, woonkamer, slaapkamer.
Vraagprijs f 245.00Ü,--

ZEESTRAAT
Benedenwoning met voor- en achtertuin met schuur. Indeling: sout.: gang,
toilet, keuken met eetbar, douche, 2 grote si.kamers. Beg.gr.: entree, gang,
toilet/zitbad, moderne keuken met eetbar (div. app.) woonkamer (32 m<j)
met open haard, slaapkamers met balkon, c.v. gas.
Vraagprijs f 260.000,-

DR. MEZGERSTRAAT
Hoekhuis met garage, c.v. gas. Indeling: beg.gr.: woon/eetkamer met
parket. Betegelde tuin met achterom. 1e verd.: 3 slaapkamers, douche.
Zolder met 2 kamers.
Vraagprijs f 275.000,-

DORPSPLEIN
Hoekhuis met achtertuin en garage, v.v. c.v.(gas), heetwaterinstallatie,
boiler. Ind.: sousterr.: garage, toilet, kamer met wastafel. Beg.gr.; woonk.
met parket, gang, toilet, keuken, bijkeuken. Ie verd.: 2 grote slaapkamers
met vaste wastafels, 1 kleine slaapkamer, douchekamer, losse trap naar
vliering.
Vraagprijs (incl. zonwering) , f 285.000,--

OOSTERPARKSTRAAT
Vrijstaand woonhuis met schuur en zonnige tuin. Ind.: hal, gang, toilet,
keuken, woonkamer met parketvloer !plm. 40 m2). Ie verd.: 2 grote en, 1
kleine slaapkamer, 1 keuken/douche, toilet. Zolder met zolderkamer.
Vraagprijs f 325.000,--

TOLWEG
Halfvrijstaand woonhuis met garage en schuur, besloten zonnige achter-
tuin. Indeling: beg.gr.: gang, keuken, toilet, kelderkast, woonkamer
(ca. 25 m2) met aluminium schuifpui aan tuinzijde. 1e verd.: 3 slaapkamers,
douchekamer. 2e verd.: zolder + kamer en berging.
Vraagprijs ;. f 325.000,-

KOSTVERLQREIMSTRAAT
Hoekwoning met zomerhuisje, voor- en achtertuin. Indeling: beg.gr.:
gang, kamer-en-suite, keuken, toilet, groot souterrain. Ie verd.: 3 slaap-
kamers, badkamer, 2e toilet. Zomerhuis: keuken, toilet/douche, woon/slaap-
kamër, bergkamer.
Vraagprijs / 340.000,--

IVIR. TROELSTRASTRAAT
Hoekhuis met c.v. (aardgas) en dubbele garage. Parterre: keuken, hal,
toilet. 1e verd.: 3 slaapkamers, douchekamer, groot balkon Vliering. Tuin
ca. 480 m*.
Vraagprijs f 359.000,-

BURG. ENGELBERTSTRAAT
Middenhuis met achtertuin. Indeling: souterr.: 1 grote woon/slaapk.,
keuken, douche/toilet. Beg.gr.: hal, gang, keuken, toilet, woonk. 2e verd.:
zolderen 1 slaapkamer. Vernieuwdeelectrische bedrading.
Vraagprijs incl. stoffering, keukenmeubel, afzuigkap en fornuis

f 365.000,--

HAARLEMMERSTRAAT
Vrijstaande villa met c.v- 9as> kleine tuin- terras. Indeling beg.gr.: entree,
keuken, woonkamer serre, slaapkamer, badkamer met ligbad en toilet.
Aparte ingang naar lé verd., woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet/douche,
1.1 •• s f 395.000,--

ZEESTRAAT
Hoekwoning met voo«" en achtertuin. Indeling: souterrain: woon/eet-
keuken, slaapkamer toilet- Beg.gr.: woonkamer, serre, si.kamer, badkamer
1e verd.: kamer-en-suite, si.kamers, keuken, toilet, douche. 2e verd : 3 slaap-
kamers, zolder toilet Het pand is voorzien van c. v. gas.
Vraagprijs . . . ' . ' . . - - • f 475.000.-

WILHELMINAWEG
Vrijstaande villa met ga(^e- rondom tuin. Indeling: beg.gr.: entree, gang,
toilet, keuken 2 kamers- 1e verc!-: 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en
2e toilet. 2e verd.: grote zo|der- , ccn nn

Vraagprijs . . . . - • • f 550-00°. -

HEEMSTEDE
Van der Waalslaan . , , _. .-
Woonhuis met garage en c.v, voor- en achtertuin, schuur. Inde.ng:
beg gr entree toilet woonkamer met open haard, moderne ruime keuken.
1e verd.: 4 slaapkamers, badkamer, 2e toilet.
Vraagprijs (incl. stoffering' 360,000.-

FLATS TE KOOP

DR. C. A. GERKESTRAAT
Complex "de Schelp" , -, „
3-kamer-vakantieflat, 9ele9en aan de Oostzijde op de begane grond,
met tuin, c v
Vraagprijs ..' - - f 65.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT "Duinwijk"
2 kamerflat OD 9e etage. lift-inclusief stoffering en meubilering.
Vraagprijs . - • f 175.000,-

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
4 kamerflat (verbouwd tot 3 kam.fl.) op Ie etage. Woonkamer en slaap-
kamer met schroten plaf°nds- Modern betegelde badkamer en modern toilet.
Vraagprijs ' f 205.000,-

"BOUWES PALACE"
3 kamerflats qeleqen °P de 3e t/m 17e verdiepmg, zowel voor permanent,
als voor tweede woning- lndeüng: hal, woonkamer, 2 slaapkamers, keuken,
douchekamer toilet. Uniek land- en zeezicht.
Uitgebreide folder op aanvraag.
Prijzen vanaf - • • ' 210.000,- k.k.

DE RUYTERSTRAAT
4 kamerflat op 3e etage, lift. berging. Uitzicht op zee.
Vraagprijs - • < ..f 215.000.-

TJERK HIDDESSTRAAT "Duinwijk"
3 karrierflat op 6e etage met lift en berging. Uitzicht op zee en duinen.
\/r33nr*..;;_ • f *- l -Vraagprijs 215.000,-

VAN GALENSTRAAT
3 kamerflat met uitzicht op zee, gelegen op 1 e etage, met lift.
Vraagprijs - • f 220.000.»

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
3 kamerflat (voorheen 4 kam.) op 2e etage met lift en berging. In gang en
keuken een plavuizenvloer- Badkamer met ligbad, twee balkons.
Vraagprijs . f 225.000,--

SCHUITEGAT
Luxe 2-kamerflat op Ae etage- l lft' Ultacht °P 2ee en dorP-
Vraagprijs • • .f" 245.000,-

KAREL DOORMANSTRAAT
4 kamerflat met berging op 2e etage, uitzicht op zee.
Vraagprijs -

INLICHTINGEN

.. f 236.000,

BURG. v. FENEMAPLEIN
4-kamerflat op 2e etage met berging, c.v., lift, badk. mot iigbad, woonk.
met open haard, 3 slaapkamers. Balkons aan voor- en achterzijde.
Vraagprijs t 285.000,--

BURG. v. FENEMAPLEIN
4-kamer-hoekflat op 6e etage, lift, borging, garage. Uitzicht over zee en dorp.
Vraagprijs f 295.000,--

PASSAGE
Luxueuze 3-kamer-hoekflat, berging, c.v., lift. Luxe badkamer, moderne
keuken.
Vraagprijs (incl. stoffering) f 350.000,-

FLATS TE HUUR

Studio's in 't centrum dorp.
Indeling: woonkamer met kookunit en eetbar. badkamer rhdt zltbad, slflap-
kamer. Volledig gestoffeerd en gemeubileerd. Huurtermijn minimaal één
jaar.
Prijzen vanaf f 650,-- per maand excl. verbruik.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos"
Ged. gemeubileerde 3-kamerflat met garage, berging en lift.
Huurprijs f 1300,- p.m. Waarborgsom f3000,-

BURG. v. FENEMAPLEIN
4-kamerflat op 2e etage, lift, berging, garage.
Huurprijs f 1500,-p.m. Waarborgsom f 3000,

BEDRIJFSPANDEN TE KOOP

PARADIJSWEG
Showroom 55 m2 plus opslagruimte (130 m2).
Vraagprijs . / 185.000,

PASSAGE
Dagwinkel, totaal gemoderniseerd, op gunstig punt gelegen, te koop of
te huur.
Verder gegevens op aanvraag.

SWALUESTRAAT
Woon-winkelhuis. Indeling: winkel, bergruimte met douche en toilet,
keuken met bergruimte, woonkamer. Ie verd.: 3slaapkamers.
Vraagprijs f 215.000,--

JAN STEENSTRAAT
Woon-winkelhuis met ruime binnenplaats. Indeling: beg,gr.: winkel, kamer,
grote keuken, toilet, werkplaats. 1e verd.: 2 grote kamers, 1 kl. slaapkamer,
gang, keuken, douche/toilet, achterbalkon.
Vraagprijs f 345.000,-

STRANDPAVILJOEN
Voor centrum dorp gelegen.
Prijs en verdere gegevens op aanvraag.

HOGEWEG - HOTEL MET DEPENDANCE
Beddencapaciteit 60.
Prijs en verdere gegevens op aanvraag.

MAKELAARSKANTOOR

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN
TAXATIES - HUUR/VERHUUR

ADMINISTRATIE - ASSURANTI
KANTOOR ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Telefoon 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
Passeerstraat 4-6

Telefoon 020-228888
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station

Hogeweg 2

fesfunne!

reparaties

Za. en zo. volledige service.

MEER dan

ISO jaar

brood van
van der Werff

Gasthuisplein 3 en
winkelcentrum Niéuw Noord

Opgericht 1746.

't lui f eitje
Wolen handwerkzaak

Grote Krocht26, Zandvoort, telefoon 7423.

Grote sortering in
pinguïn wol
pinguïn tapis

DMC garens en
handwerken.

Proficiat Zandvoort
Met óók een nieuwe Azeanette!

Modern van opzet. Waar nu
nog sneller uw kleding wordt
gereinigd, verstevigd en piek-
fijn geperst.

tanette
' chemisch reinigen

«jGrote Krocht 21 Zandvoort, 02507-2574.

Uit! Goed voor u vandenbrbek illustraties,
Stalkruidlaan s,
Haarlem. O23-243OO5

Gaf é,/t Wapen

Zandvoort"

ii1 11 1

Het gezelligste bruine café van Zandvoort

Gasthuisplein 10, tel. 02507-4638.

Voor raamschilderingen, licht-
reklame, houten reklameborden,
hinderwetaanvragen, reklame-

ontwerpen etc.

Damesboetiek
VIRGIN

Vlotte jonge mode uit Frankrijk en Italië
de meest perfekt zittende BANDPLOOI-
BROEKEN in rib en canvas
BIKINI'S uit Ibiza, Italië en Frankrijk
verkrijgbaar in onze nieuwe

BoetiekLE BALLON
Kerkstraat 9, Zandvoort

Wij luisteren, adviseren en doen. Wadr ook de hoogzomerkollekties jurken, rokken
bloeses hangen

1 HtA w

Specialist in wielren-
kleding.
Bij ons o.a. verkrijgbaar:
- trainingspakken
- koerstruien en broeken
- petten enz. enz.
Kortom alles wat de prof
en amateur nodig zouden
kunnen hebben.

22 samenwerkende
fietsenmakers in n.n.

Maak een proefrit bij:
Tweewielerbedrijf
VERSTEEGE

Haltestraat 18
Tel. 02507-4499
ZANDVOORT

BIJ
De

VRIJBUITER
Paviljoen 6
voelt u zich

VRIJ-BUiïfN
aan 't strand.

_ grootste f otohuis
ter wereld bewijst,
wat voordeel is...

...met een filmkamera-programma vooreen probleemloos filmplezier!

Heeft u ooit wel
eens bij een

WETSE
„RICHEBADn

gezeten. . .
. en beviel het?

Paviljoen 3, Jan en Anita Brand

is weer het hele jaar geopend

Wij bieden u

Restaurant a la carte
zwembaden - wedstrijdbad -

kinderbad - sauna - de zonnebank
lig- en zitterrassen om van de

zon te genieten.

De betere gelegenheid voor recepties en partijen.

REVUE COCKPIT S 4
4x Motor-zoom-
objektief 1,7/8-32 mm.
Volautom. CdS-licht-
meting door de lens.
Scherpstellen en film-
transport-kpntrole in de''
zoeker.

3 jaar
garantie
op alle
filmkamera's

slechts

345.-
slechts

REVUE COCKPIT SI

Voor werkelijk j
probleemlos
filmen met
super-8. Altijd

scherp door
fix-focus objek-
tief 1,7/15 mm.

Volautom.
lichtmeting.

van het grootste fotohuis ter wereld
FOTO-QUELLE

Wij informeren U vriendelijk en vakbekwaam!

FA. VAN TOLEDO
Kerkstraat 12 - Zandvoort - Telefoon 7106

..^:--*'*.-^^^^
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Woningbouwvereniging door de knieën

Aktie voor warmtemeters in flats
ZANDVOORT • Het niet hebben van een warmtemeter op de centrale verwarmingselementen in het blok
flatwoningen Lorenzstraat 23 t/m 148, is voor een deel van de bewoners een bron van ergenis geweest.
Door middel van handtekeningsenakties hebben zij getracht de andere bewoners er van te overtuigen dat
het hebben van een warmtemeter, kostenbesparend zou werken. Er waren vóór-en tegenstanders, maar
het overgrote deel der bewoners was v óór het hebben van een warmtemeter, omdat „ik er niet voor voel
de stookkosten van mijn buren te betalen," aldus een der voorstanders.

Flatbewoners
Lorenzstraat:
'Wij betalen
stookkosten van
buurman niet9

De heer A. Sabelis, zich noemend
sociaal raadsman, is één van de
bewoners die zich heeft opgeworpen
als spreker van een groep bewoners.
Hij was het ook die de handtekening-
enakties op touw zette, zijn verhaal
komt in het kort op het volgende neer:
„Dit blok flatwoningen dat omstreeks
januari/maart 1976 werd opgeleverd,
was niet voorzien van warmtemeters
in de woningen op de vcrwarmingsele-
menten. In tegenstelling tot de andere
blokken in deze straat waar zulks bij
de bouw wel was gebeurd.
Na een jaar bleek dat de totale
stookkosten van het gehele 135
woningen tellende blok door 135
werd gedeeld en een ieder hetzelfde
bedrag moest betalen. Wel hiermee
kan ik niet akkoord gaan. Er zijn vrij
veel mensen die overdag werken en
dus niet thuis zijn en hun verwarming-
en op „af" of laag stellen.
Anderen daarentegen - laten hun
verwarming wijd open staan, ook al
zijn ze niet thuis. Ik heb gezien dat in
de warme zomer van 1976 bij
sommige mensen de ramen wagenwijd
openstonden omdat het zo warm was
in huis, maar ze hadden vergeten de
verwarming „af" te zetten.
Wij moeten zestig pilden per maand
voorheffing betalen, dat ik persoonlijk
aan de hoge kant vind, maar goed,
wanneer dan de totale stookkosten
hoofdelijke worden omgeslagen pas ik
daar voor", aldus een verontwaardigde
heer Sabelis.

(Adv. Ingez. Mcdcd.)

Makelaarskantoor

Jan Kroese
Taxatiën - Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116
ZANDVOORT

Tel. 02507-32 44

Hotel - Café - Restaurant

„Van Houten B V"
Dir. P. J. Serno

Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
d'r benne maer wainig mense die de
vraihaid echt waerde, en
daernaer handcle.

Mevrouw Randag: „Voorbewonersraad".

Op pad
Gewapend met enkele rapporten over
energiebesparing, onder andere een
rapport van de Lcidse Woningstichting
waarin wordt gesteld dat reeds na één
stookseizoen een besparing met
warmtemeters; een rapport van V.B. &
T. Makelaarskantoor B.V. waarin
wordt gezegd dat de toepassing van
warmtemeting een besparing van ca.
20 procent werd bereikt, toog de heer
Sabelis op pad.
Dit gebeurde.in oktober 1977. Het
resultaat .hiervan _w.as .'eeri, aanta[

rompslomp om warmtemeters aan te
brengen. Jaarlijks de standen te
noteren etc. Wij wilden toch wel
duidelijk per bewoner weten of men
zich realiseerde waar men om vroeg".

•/.c wisten het toch al, ik ben vóór
daarvoor heb ik getekend. Die flauwe
kul van dan weer een strookje
invullen, daar begin ik niet aan", aldus
een bewoner die onbekend wenst te
blijven, deze reactie hebben wij meer
gehoord.
Trouwens „vergeten maar vóór" is
ook een veel gehoord antwoord.
Mevrouw Randag is degene die het
best haar antwoord formuleert door te
zeggen: „Ik sta helemaal achter die
aktie. Ik vind het eerlijker wanneer
iedereen voor zijn eigen stookkosten
opdraait. Ieder gezin is anders van
samenstelling. Er zijn hier mensen die
een aantal maanden met vakantie
gaan, die betalan dan net zoveel als
degene die nooit weggaat, Warmte-
meters voorkomen ergenis. Iedereen is
graag baas in eigen portemoné. Maar
de wijze 'waarop wij uiteindelijk dan
toch de warmtemeters geplaatst
krijgen vind ik niet juist. Beter zou het
zijn dat wij een bewonersraad
formeerden die van de klachten van de
bewoners bij het bestuur van de
woningbouwvereniging op tafel zou
brengen.
Heus er mankeert nog al wat aan de
woningen, speciaal in het begin.
Tochten en zo. Wanneer je dan als
bewoner alleen komt sta je minder
sterk. Ik zie veel heil in een
bewonersraad, ook al voor het sociaal

ountact wat daaruit zou kunnen
groeien", aldus een energieke me-
vrouw Randag.

Meerderheid
Van de velen die wij hebben be/ochl
was de meerderheid voor de >varmte-
meters, slechts een enkeling tegen. Wij
hebben slechts één bewoner ontmoet
'die eerst zijn handtekening zette vóór,
en uiteindelijk zijn strookje invulde
met „tegen". Dit had een sociale
gedachte. „Bij nader inzien bedacht ik
mij dat de mensen die op de bovenste
woonlaag wonen, en volop de wind op
de ramen hebben, het ook niet kunnen
helpen dat zij die woning kregen
toegewezen. Ik vond het toen ik er
over nagedacht had niet eerlijk dat zij
de hoogste stookkosten zouden
krijgen, daarom heb ik later tegen
gestemd", op de vraag of hij
geïnformeerd had of die woningen
inderdaad kouder waren dan de rest,
moest hij het antwoord schuldig
blijven.

De meerderheid van de bewoners
zien echter het stookekseizoen
1978/79 met vertrouwen tege-
moet. Ze zijn er van overtuigd
dat de f 78,-- extra per jaar die nu
betaald moet worden voor de
warmtemeters, uiteindelijk in
hun voordeel zal werken.

zien reaiiauerue waar uien uui viut-y - Af-v^ • • • *• *• • *•

Administratie l OCWlj ZingsbelCld moet

, _ _ . .
handtekeninge'n ca.' 60/70 van voor- "Woningbouwvereniging -ten aanzien. . -..

Om zuiver administratieve redenen
werd deze convocatie dus door de
woningbouwvereniging aan de be-
woners gezonden. De heei Visser is
dan ook heel verbaasd wanneer wij
hem kunnen vertellen dat juist deze
convocatie bij enkelen werd gezien als

• bewijs van- wantrouwen ..van--de--

bij college blijven'

standers. Deze werden met een
begeleidend schrijven naar de woning-
bouwvereniging „Eendacht maakt
Macht" gezonden, en men verwachtte
binnen de kortste keren de aan-
brenging van een warmtemeter.

Teleurstelling
Dit pakte echter anders uit dan
de bewoners verwachtten. De
woningbouwvereniging stelde,

• zeer terecht overigens, dat
negenenvijftig geldige hand-
tekeningen, niet direct kon
worden gezien als een overgtote
meerderheid van de honderdvijf-
endertig hoofdbewoners.

Diepe teleurstelling en agitatie bij de
voorstanders was hiervan het gevolg.
Opnieuw gingen de voorstanders op
pad en keerden nu huiswaarts niet een
lijst van honderden één voorstanders.
Het bestuur van de woningbouw-
vereniging besloot na ontvangst van
dit schrijven, gezien het aantal
stemmen, de bewoners een convocatie
te zenden waarin werd verzocht een
strookje in te vullen of men voor-of
tegenstander was van de aanbrenging
van een warmtemeter. De heer H.
Visser van het bestuur van de
woningbouwvereniging geeft voor dit
schrijven desgevraagd de volgende
verklaring. „Het is natuurlijk wel
aardig dat je een lijst ontvangt met
zoveel handtekeningen, maar de
aanbrenging van een warmtemeter
houdt sowieso een verhoging van
f 78,-- per jaar 'm voor de bewoners.
Het is een hele administratieve

van de handtekeningenaktie. Hij
ontkent ten sterkste dat er ook maar
enkel wantrouwen aan het schrijven
ten grondslag lag, en betreurt het ten
zeerste dat zulks bij enkelen die
indruk gewekt zou hebben.

Wat meer is, de heer Visser deelt
ons mede, dat ondanks het feit
dat slechts negenenvijftig be-
woners het strookje retourneerd-
en, waarvan drieëndertig stem-
men voor en zesentwintig tegen,
tóch de warmtemeters aan het
einde van het stookseizoen
zullen worden geplaatst. „De
bewoners zijn hiervan nog niet
officieel op de hoogte gesteld,
doch aan het einde van het
stookseizoen, zullen de warmte-
metors worden aangebracht in
alle woningen", is het commen-
taar van de heer Visser, sprekend
namens de woningbouwve-
reniging.

Bewoners
Omdat het toch een vreemde zaak
blijft, uiteindelijk negenenvijftig inge-
vulde antwoordstrookjes, waarvan
slechts een krappe meerderheid vóór,
drieëndertig in plaats van honderd
enéén, hebben wij zelf een middag
uitgetrokken om eens nader bij de
bewoners te informeren.
Het blijkt dan het inderdaad de
grootste meerderheid voor de
plaatsing van een warmtemeter is.
Waarom men dan het antwoord-
strookje niet invulde? „Nou gewoon

ZANDVOORT • Voor politieke
controle dóór de gemeenteraad
P.P,-. Ijftt. .^o^iMn2sbeleid .van
woonruimte voelt het merendeel
van deZandvoortseraadsfracties
voorlopig nog niet. Dat was de
conclusie die was te trekken na
een gespreksavond, georgani-
seerd door de sector „maat-

#flmjterdam
j; anders dan anders $
^ feestelijk showprogramma
geopend 12-24 uur-toegang f 6,-\

65+ en kind tot 12 j.f 3.- J
, al_ «j- 1

Gedeelte flats Lorenzstraat 23/148.

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbrtstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties . Hypotheken

Assurantiën.

Gratis woninglijst op aan-
vraag beschikbaar.

schappelijke zorg en dienst-
verlening" van het Weizijns-
.beraad Zandvoort. Maat-
schappelijke Zorg had het open
gesprek belegd in aansluiting op
een uitvoering schrijven aan de
politieke partijen, waarin het
urgentiebeïeid van het gemeente-
bestuur „ondoorzichtig" was
genoemd en controle door de
raad was bepleit.

Zowel tijdens de bijeenkomst als in
latere commentaren werd duidelijk,
dat PvdA en PSP-PPR wel voelen voor
toezicht van de gemeenteraad op de
toewijzing van woningen door burge-
mcester en wethouders. De VVD zag
er bij monde van wethouder Attcma
weinig heil in. Hoe meer mensen zich
er mee gaan bemoeien, hue moeilijker
het wordt, was de kern van zijn
betoog. De toewijzing kon volgens
Attema •- beter in handen van het
gemeentebestiMir blijven. Dac vond
ook Van As (CDA) die betoogde dat
men vertrouwen in het college moest
hebben.
De voorstanders van de controle
baseerden hun standpunt op de
noodzaak om te komen tot herken-
bare urgentienormen en een open
toewijzingsbeleid. Een door de initia-
tiefnemers voorgesteld onderzoek
naar de behoefte aan woningen zowel
het aantal als de soort woningen, vond
weinig tegenstand. Vooral nu er nog
maar weinig bouwmogelijkhedcn zijn,
zou dit een goede zaak zijn.

Er kwamen diverse wensen van
Maatschappelijke Zorg omtrent de
woonsituatie in de gemeente op tafrl.
De diverse politieke partijen deden er
hun zegje over, al dan niet gekleurd
door de komende verkiezingen. Men
kwam er in het „open gesprek" nog
niet uit. Duidelijk werd wel dat het
toewijzingsbeleid bij de huidige
politieke verhoudingen in de ge-
mecnte bij het College van burge-
meester en wethouders zal blijven.

ZANDVOORT - De Amsterdamse kunstenaresse Emmy van
Vrijberghen de Coningh en Vivan Mei, na hun huwelijksvoltrekking
op de trappen van het Zandvoortse Raadhuis. Emmy is zo „verliefd"
op Zandvoort, dat ze besloot hier op het raadhuis haar huwelijk te
laten voltrekken. Maar liefde voor ons dorp, na die voor de
bruidegom, is ook duidelijk merkbaar aan de tentoonstelling van
haar werk dat momenteel in het Cultureel Centrum te zien is.

*n Ochtend
voor oud-
Z'voorters
ZANDVOORT - Alle oud-
Zandvoorters boven de zeven-
tig jaar worden uitgenodigd
om op dinsdagmorgen 23 mei
aanstaande een kopje koffie te
komen drinken in strand-
paviljoen nr. 7, bij mevrouw
Van Dam dit in het kader van
de viering van het 150-jarig
bestaan.
Al enkelejmanden heeft mevrouw

-Van Dam^plracht dit plannetje uit
te voeren, maar de organisatie voor
het geheel, vervoer enz. was wat
moeilijK ,V(J*ur haar altefcn. Daarom
heeft d'e vereniging „Vrouwen van
Nu" de helpende hand toege-
stoken, en zich met de organisatie
belast. Het is de bedoeling dat voor
zaterdag 20 mei een ieder zich
hiervoor telefonisch of schriftelijk
heeft opgegeven bij de volgende
adressen: mevrouw Dijkcma, Hoge-
weg (Hotel Sandra), lel. 4465;
mevrouw Reemeijer-Kerkman,
Zuiderstraat 4, tel. -1108. Ook
inwoners die hier een handje willen
helpen, hetzij bij vervoer, of hu lp bij
in- on uitstappen enz. wordt
vriendeli jk verzocht zich bij boven-
genoemde adressen te melden. Een
ieder mag oude foto's of kaarten
meebrengen van het Zandvoort van
voor de oorlog. Er wordt waar-
schijnlijk nog een film vertoond, en
de koffie met lekkers belooft dan
een gezellige morgen te worden in
het strand paviljoen.

Koninklijk
Onderscheiden
ZANDVOORT - Aan drie inwoners
van de gemeente Zandvoort is bij
gelegenheid van de verjaardag van de
Koningin een Koninklijke onder-
scheiding verleend. Aan de heer J.H.
Kunkeler werd toegekend de Ere-
medaille verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau in goud. De heer
Kunkeler is hoofdemployé Ie klasse
der P.T.T. bij het Postdistrict
Haarlem. De heer J. Kiewiet werd
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De heer Kiewiet is
directeur van de Chr. Mavoschool
geweest en voordien hoofd van de
Julianaschool. Hij fungeerde tevens
jarenlang als examinator. Was bijna 40
jaren lid van de kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk on lid van een
aantal njgjtselijko commissies en
comité'sT^Jte heer K.C. van der Mije
P/n, werd eveneens benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van der Mije is voorzitter van
de Koninklijke Vereniging van Ge-
rechtsdeurwaarders, deurwaarder bij
de arrondissementsrechtbank te Haar-
lem. Betrokkene is verder raadslid en
wethouder van Zandvoort en be-
stuurslid van vele instellingen.

g
ZANDVOORT - De sloop en bouw
van de Oranje Nassauschool is voor
een bedrag van f 1.'192.000,- gegund
aan het Bouwbedrijf P. Meijer B. V. uil.
Beverwijk. De tuinaanleg en enige
andere kleinere projecten die hier-
mede verband houden, moeten nog
aanbesteed worden.

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisteirwiik

wP

op maar 1O plaatsen te koop:
Amsterdam, Berkel (ZH). Beverwijk,
Ede, Heerenveen. Hengelo (O).
Oisterwijk, Utrecht. Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubel
i
Beverwijk, Parallelweg 100. tel. 02510-26923

ma t/m /a 9-18 uur
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Neem dan de
meest

zekere weg

•'*1** * <: *ü!i,''

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

KeesomstraatGI, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Toch nog onverwacht is op 29 april van ons
heengegaan mijn lieve man, onze lieve, zorg-
zame vader, opa en broer

Gerard van Setten
Gerard is 63 jaar geworden.

Zandvoort:
M. C. van Setten-de Waal

Den Haag:
H. J. de Borst-van Setten
J.H. G. de Borst
Jacqueline, Marjolein

Limmen:
G. van Setten
M. A. van Setten-Pappe
Martijn, Marieke

Doorn:
H. de Waal-van Setten

ZANDVOORT, 3 mei 1978.
De Favaugeplcin 61/1

De crematie heeft lieden plaatsgevonden in liet
crematorium Daelwijck te Utrecht.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dïeetartikelen
voor suikerpatiënten

on zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Massief eiken
huis- en

salontafels
in elk gewenst model.

Wij maken ze voor u.

Set $i00clljnn<
Aléén

Schagolstraat27,
Haarlem,

tel. 023-327019.

Maak daarom nu een
*diagnose-afspraak metons.Voor^
slechts f 43,- bent u vlug én vol-

ledig op de hoogte van de conditie van uw auto
(voor VW's met luchtgekoelde motor zelfs vanaf f 31,50).

En als u toch voor een diagnose komt, hebben wij ook nog een paar interessante
vakantie-aanbiedingen voor u.

Kies uit de volgende aanbiedingen:

Auto-plus accessoires. EHBO-etui 12,75.

Brandblussers v.a. 21,70. Sleepkabels v.a. 11,75

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565

*everejnse
Vooral uw

stoffering, v

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

T LUIFELTJE
Grote Krocht 26,

Zandvoort,
telefoon 02507-7423

vraagt goede BREISTER
voor etalage modellen.

TE KOOP:
3 prachtige jonge

poedels.
Zwart. 6 weken oud.

Engels, Burg.
Beeckmanstraat 25,

HALFOONS
DEKBED
Karo step
/189,-

HET KASTENHUlS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

TE KOOP:
«ITSBANK en
2 FAUTEUILS
(goud-geel).
Prijs n.o.t.k.

Telefoon 02507-2126
na 18.00 uur.

gemeente
zandvoort

BEKENDMAKING
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat ingaande maandag, 8 mei
1978 gedurende een maand op de secre-
tarie (bureau volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening) voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp van het bestemmingsplan
"Kostverlorenpark deel III A".
Het plan opent de mogelijkheid op een
terrein aan de Jhr. P. N. Quarles van
Uffordlaan een woning te bouwen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijke bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen het ontwerp
indienen.
Zandvoort, 25 april 1978.

De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

ÏSSSëSë&SSSë&S*

Bezoekers brengen vreugde aan;
zo niet bij 't komen, dan bij 't gaan.

Nic. Beetsl 1814-1903)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
Krijgt uitsluitend bezoekers die altijd vreugde
aanbrongen. Bij 't komen om de enorme collectie
die hij heeft in horloges, klokken on wekkers; bij 't
gaan omdat ze tot volle tevredenheid zijn

geslaagd.
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't /s een belevenis l
Eigen reparatie-afdeling mot elektronische

apparatuur. l'iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfi

EVioderRste Shell zelftankstations
van Zandvoort en omgeving.

„DUINZICHT" dr. C. A. GerkestraatSO,
telefoon 3287.

„BOULEVARD BARNAART" tel. 5098.
Ook uw adres voor olieverversen - banden

accu's - onderhoudsbeurten en
schadereparaties - Lid Bovag.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507 - 68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

Veren
kussen

f 15,-
HET KASTENHUlS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort.

T (KINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6680

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond. '
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en r.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
en spaniels.

NEL ROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLÉMMERSTRAAT68. ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-2063.

Matrassen
80x190
f9B,-

HET KASTENHUlS
Grote Krocht23,

telefoon 7751,
Zandvoort.

Prachtige
AZALEA'S
Tevens zijn wij

voorzien van één groot
assortiment boompjes,

struikjes en vaste
planten. Speciaal ge-

selecteerd voor aan de
kust. U kunt zich ook

meteen overtuigen van
onze grote kollektie

kamerplanten.

Kom eens langs

Kwekerij
De Notedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

OCCASSOKSS

1977
VAUXHALL CHEVETTE de Luxe,
kleur cardinal red
OPEL KADETT Special,
kleur cardinal red.

1976
OPEL COMMODORE 2500,
kleur amber gold, met LPG-installatie
SIMCA 1000 Special, kleur wit
SIMCA RALLYE l, kleur wit

OPEL KADETT, kleur metallic blauw
DATSUIM 120Y de Luxe, kleur geel

ZANDVOORT Nrd.

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46

Inruil mogelijk - Financiering G M AC
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

S2Ï3S

WEEK AANBIEDING

bij aankoop van een bus
Acryl mengmachine verf

van 6,75 voor

Keur en Zoon
Paradijsweg 2,

telefoon 02507-5602

TE KOOP:
EIKÉHOUTEN VISBOOT

met trailer
f2400,.

GARNALENNET
compleet als nieuw

/275.-.
Telefoon 02507-4285

G. KOL
Schuitengat flat 7.

telefoon 3212.
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

Herenkapsaloii
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Versier ook uw tuin
en maak er wal van.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
Haltcslraat 65,
Zandvoort,
telefoon 02507-20W)
P.S. Voor binnen hebben
we onk wat !

Af te halen voor f 15,-
ca. 75 rode en grijze

straattegels.
Wilhelminavaeg 6,

na 18.00 uur.

TE KOOP GEVRAAGD:
door student een

stofzuiger
tegen redelijke prijs.
Telefoon na 18.00 uur

2960.

'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••BB••••••••

GRATI
Laat gratis uw schokdempers testen

SCHOKDEMPERS zijn van LEVENSBELANG voor U en Uw auto!

SCHOKDEMPERS TESTBARSK

H.P. Kooyman
Bredérodestraat 8 Zandvoort

di. 9 msf 12.CÜ-2aöü uur

wo. 10 me! 12.00-20.00 uur

• H Q D S B M aam

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
PEN BOS

(Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente planten.
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Dinsdagavond 9 mei, 20.00 uur.

OPENBARE LEDENVERGADERING
Calvijnzaal geref.kerk, Emmaweg 22.
Programma 1978-1982.

EXCLUSIEVE
VERLICHTING

GESCHENK
ARTIKELEN

Grote Krocht 3-5-7
Zandvoort, tel. 2974

GEEFT MEER DAN U VRAAGT.
Meer binnenruimte, meer veiligheid, keus geeft. Uit maar liefst 4 betrouw-
meer prestatie,wegligging en komfort. bare motoren en 5 basistypen.
Voor hetzelfde geld. Onwaarschijn-
lijk? Kom dan vooral kennis-
maken met de Ascona.
Ontdekt u meteen dat de
Ascuna u ook nog meer

OPEL, GEMAAKT OM LANG PLEZIER VAN TE HEBBEN.

VAN LENT OPEL
Verkoop en service:

Kam. Onnesstraat 15-ZANDVOORT-NOORD - Tel. 02507-5346
Inruil mogelijk - Financiering G.M.A.C.

Geopend: van 8.00-17.30 uur - Zaterdag 10.00-16.00 uur.
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Meer gericht op de streek

Ander VVV-beleid in toekomst

(Adv. Ingcz. Mcdedl

ZANDVOORT • Voor do aangesloten begunstigers van de VVV Zandvoort.,
hield deze woek do heer W. van Licmt - voorzitter van de Streek VVV
Kennomer-Amstelland • een uitvoerige en bovenal heldere uiteenzetting over het
werk van de streek VVV en de plannen zoals deze op dit moment worden
ontwikkeld. De bijeenkomst in hotel Bouwes werd helaas door een betrekkelijk
klein gezelschap bezocht en dit valt te betreuren omdat er door de heer Van
Licmt een sterk pleidooi werd gehouden om te komen tot een grotere maar ook
sterkere VVV-oenheid in dit gebied. Gezien de reacties nadien viel zijn betoog
gunstig bij de aanwezigen en de kans is groot, dat een wijziging in bet
VVV-beleid valt te voorzien.

Na een historisch overzicht over de
totstandkoming van de Streek VVV
Kennemer-'Amstelland, in de jaren
zestig die onder meer gcsubsidecrd
werd door het Provinciaal Bestuur,
kwam de inleider tot gegevens van
recenter datum, waarbij vermei d werd
dat omstreeks, '72 door de VVV'svan
Zandvoort-Velsen/IJmuiden en Haar-
iem een nieuwe samenspraak op gang
kwam om te komen tot een
herstructurering van dit gebied,
afgestemd op de ontwikkelingvan het
gehele Nederlandse VVV-wezen.
Ook met vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen werd over deze
ontwikkeling gesproken en in 1976
werd een uitgebracht rapport als
zodanig dan ook aangenomen. Een
geheel nieuwe element waarvoor de
aangesloten VVV-bestuurderen zich
geplaatst zagen was de uitspraak van
het Provinciaal bestuur, waarbij het
toerisme van economisch belang werd
gezien en waarbij men dan ook de
jaarlijkse subsidie wenste uit te keren
voor het aanstellen van functionaris-
sen op de post van Streek-directeur.

Streekdirekteur
Het aanstellen van een streek-
directeur heeft als consequentie, dat
deze figuur ook een Streek-bestuur
boven zich dient te hebben. Dit
element is inmiddels voor de VVV
Haarlem aanleiding om bij het vormen
van een nieuw krach tig streek-bestuur
zichzelf op te heffen. Hierbij staat.
voorop, dat men collectief wenst op te
treden in een nauwe samenwerking.
Op dit gebied hield de heer Van Liemt

een pleidooi om bij wijze van proef op
basis van vrijwilligheid een overeen-
komst aan te gaan van ongeveer 2 jaar
waarbij het nauwe samenwerking van
d e V V V ' s Z a n d v o o r t -
Velsen/IJmuiden en Haarlem er op
gericht moet zijn op éénwording van
werken naar buiten uit. Dit betekent
voorlopig, dat de plaatselijke activitci-
ten ook geheel onder het beheer van
het plaatselijk bestuur vallen. De
gedachte zoals door de heer Van
Liemt ontvouwt zal bepaalde conse-
quenties hebben voor het VVV-werk
in het gebied Zandvoort waarbij
voorop staat, dat de drie VVV-kanto-
ren zonder meer blijven bestaan en in
de toekomst wellicht onder leiding
van het Streekbureau zullen gaan
werken.

Het behoeft geen betoog- aldus de
heer Van Liemt- dat bij de vorming
van dit nieuwe streek-bestuur ook
Zandvoort, als toeristisch zeer belang-
rijke partner, een voorname plaats zal
innemen. De ontwikkeling bij de VVV
Haarlem, alwaar inmiddels de direc-
teur is .vertrokken, gaven voor het
huidige bestuur van VVV Haarlem en
het huidige Streek-bestuur aanleiding
om deze wég in te slaan en een
selectiecommissie, die zich met de
aanstelling van een nieuwe VVV-direc-
tcur (lees Streek-directeur), bezig
hield, is inmiddels met haar werk-
zaamheden gereed waarbij te ver-
wachten valt, dat aanstelling van de
nieuwe functionaris binnenkort zal
geschieden.

Snelle besluiten
De subsidiëring van di-zu func t ionar i s
per l januari van dit jaar, noopt lot
snelle besluiten en de nieuwe- man zal
per l jul i aanstaande moeten funct io-
nc-ren. De heer Van Licmt besloot z i j n
enthousiaste toespraak met ren
oproep aan het bestuur en leden van
de VVV Zandvoort om deze nieuwe
ontwikkel ing te s teunen ..deze nieuwe
tijd geeft ook nieuwe en andere
dimensies, we zullen daaraan moeten
denken".
Bij de hierop volgende discussie - dio
geleid werden door de vice-voorzitter
van de VVV Zandvoort, de heer H.
Landman - kwam duideli jk tot u i t ing ,
dat de aanwezigen de gedachten van
het Streek-bestuur zoals werd voorge-
schoteld wel zagen mits ook de op
zetel van de Streek-directeur een
commercieel gericht persoon zou
worden benoemd. Het VVV-'werk
moet meer commercieel gericht zijn
en de diensten voor rlo VVV verricht

behoren ook dient overeenkomstig Ie
worden betaald, aldus een der
aanwezigen.
Met vormen van een nieuwe on sterke
VVV-eonheid in dit gebied zal er toe
leiden, dat ook met de overige
kustplaatsen sterker kan worden
opgetrokken om ondermeer te komen
tot betere uniforme voorwaarden,
hetgeen ook het totale produkt ten
goede zal komen.

Het VVV-bestuur Zandvoort zal zich
binnen afzienbare tijd ovor deze
problematiek dienen te beraden, aldus
de heer Landman in zijn dankwoord
aan de spreker van deze avond waarbij
hij hem met een VVV-gcschenkbon
kon verrassen. Bij het begin van de
bijeenkomst, gaf de heer Hilbers nog
een kort overzicht van de wcrkzaam-
hedcn op het VVV-kantoor en
drukwerken, waarin Zandvoort inmid-
dels is opgenomen, die te zamen al ver
over een oplage van twee miljoen
exemplaren gaan.

T>pisch Frans eethuisje pal in' t centrum.
Maandelijks nieuwe "spécialités j lacanc".

Geopend variaf] 7.00 uur. Reservering gewent.
l Op maandag en dinsdag gesloten)

BloemcndaaJscweg 28. Bloemenda.il.
Telefoon 023-25W39.

op alle
bekende
merk
tapijten

AMSTERDAM:
Hoofdweg 128
Alben Cuvpstr 175-179

ZAANDAM:
Gedempte Gracht 44

* de beste
«de goedkoopste

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 4
Grote Houtstraat 166
Anegang 27a

Luilak-
fietstocht
ZANDVOORT • Evenals vorig jaar zal
de jaarlijkse Luilakfietstocht voor de
jeugd door Sociëteit Duysterghast,
worden georganiseerd. De fietstocht
was in 1977 een groot succes.
Ongeveer hondervijftig kinderen
namen deel aan deze, zo langzamcr-
hand traditionele tocht. Dankzij de
Zandvoortse scholen, politie, midden-
standsbedrijven, de film en het mooie
weer van vorig jaar, werd de fietstocht
een evenement.
Dit jaar is er speciaal tegeltje voor de
deelnemers, plus een aantal verrassing-
en, alemaal in het kader van de viering
van het 150 jarig bestaan van de
badplaats.
Verzamelpunt is: 's morgens om 5.00
uur op het Raadhuisplein, waarna
vertrek onder politiebegeleiding om
5.30 uur. Voor proviand onderweg
wordt zorggedragen.
Terugkomst om circa 7,45 uur op het
Gasthuisplein; waarna om 8.00 uur in
de sociëteit Duysterghast een jeugd-
film wordt gedraaid.
De bezemwagen zal uitgerust zijn met
voldoende „plakmateriaal" voor de
diverse lekke banden.
Opgave en kaartverkoop: f 2,50 per
persoon op het kantoor van de VVV.

Kinderspelen op Koninginnedag
ZANDVOORT - Dankzij de
uitstekende organisatie, het
mooie weer, en het enthousiasme
van de kinderen, waren de
spelen di e ook dit jaar weer op
de Grote Krocht werd gehouden
een groot succes.
Jammer was het dat wij van de
diverse kinderspelen, niet de
namen van de winnaars ont-
vingen, zodat wij deze niet
kunnen publiceren.

TEKENWEDSTRIJD
Sinds vele jaren was er voor de
kinderen een tekenwedstrijd in de
Nic. Beetslaan. Dat er belang-
stelling was bleek uit de 67
deelnemers en deelneemsters, die
met de tong uit de mond vaak
inspannend zaten te kleuren om
mooie prenten te maken. Zelfs
kleintjes van 3 jaar hadden de
moed om mee te doen, al werd het
dan bij één slechts eenblauw-ge-
kleurde tegel. Daarentegen waren
er ook twee jongedames, die een
prachtige „jugenstill" krijt-
tekening maakten en met een
eerste prijsgingen strijken.
Het publiek was vol bewondering
.voor de soms werkelijk goede en
t re f fende Koninginnedag-
tekeningen met paleizen, vlaggen
en versieringen.
Burgemeester Machielsen en zijn
echtgenote en dochter kwamen
alles ook in ogenschouw nemen
en moesten een half uur extra
vertoeven op het tekencircuit om
de uitslag van de deskundige jury
te vernemen. Deze jury was
samengesteld uit de heren Win-
ston Harms.Ger Loogman en Edo
van Tetterode.
DE UITSLAG:
Oranjegroep, tot en met 7 jaar: Ie
prijs: Peter Halderman uit Zand-

Gele groep: van 8-9 en 10 jaar: Ie
prijs: Ramona Golomina uit
Zandvoort; 2eprijs: DennisSwart
uit Zandvoort; 3e prijs: Mark
Drommel uit Zandvoort; 4e prijs:
Eric Molenaar uit Zandvoort.

Groene groep: van 11 jaar en
ouder: Ie prijs: Jongedames
Rudolphy uit Brentveld; 2e prijs:
Pauline Stokman uit Zandvoort;
3e prijs: Pauline Willemsc uit
Zandvoort; 4e prijs: William Berk
uit Hillegom.

Bruid centraal expositie
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein 9b exposeert
van 28 april tot en met 28 mei de in Zandvoort in brede kring de bekende
kunstenaresse Emmy van Vrijberghe de Coningh.
De opening had vrijdag jl. plaats zonder enig ceremonieel, dat wil zeggen, zonder
een enkele openings-toespraak. Ceremonieel was er overigemsgenoeg, zij het op
een wijze, die we tot nu toe nog niet kenden, namelijk met medewerking van de
doedelzakband „City of Amsterdam pipe band", die in hun kleurrijke Schotse
kostuums grote belangstelling trokken. Dit optreden hield verband met het feit,
dat de kunstenaresse deze dag eveneens in het huwelijk trad, welk gebeuren op
het Raadhuis plaatsvond. De van jong geluk stralende bruid werd derhalve het
dubbel mikpunt van deze unieke en merkwaardige exposities-

Van Vrijberghe de Coningh kreeg in
Zandvoort vooral grote bekendheid
door haar grote voorliefde voor het
oude Zandvoort. Zij vervaardigde in
de loop der jaren vele pentekeningen
van pittoreske hoekjes in het oude
dorp. o.a. huisjes, die later werden
afgebroken in de Noordbuurt en die
thans door haar tekeningen voor het
nageslacht bewaard bleven, zij het pok
onder de verzuchting: „Zo was het
eens"!
Zij ontving haar opleiding aan de
Rietveld-academie te Amsterdam en
voltooide daarna haar studie aan de
Hoge Technische School te Amster-
dam waar zij afstudeerde als bouw-
kundig Ingenieur. Aan haar werk ligt
een grote technische vaardigheid ten
grondslag.
Zij openbaart een geheel eigen stijl die
nog steeds aan bekwaamheid wint.

Het zijn pentekeningen, met olieverf
licht ingekleurd, waardoor een
speciale charme van haar werk uitgaat.
Behalve Zandvoort, dat de hoofd-

voort; 2e prijs: Brenda Sandberg-
en uit Zandvoort; 3e prijs: Sandra
Arnoldi uit Zandvoort; 4e prijs:
Claudia Drommel uit Zandvoort.

schotel vormt, vragen o.m. ook
Heemstede, Amsterdam en Enkhuizen
uw aandacht. Zeer knap en sterk
aansprekend is het doek: „Twee
poesjes", zó levensecht uitgebeeld dat
het een gekleurde foto zou kunnen
zijn. Bijzonder werden wij ook
getroffen door een klein paneeltje,
voorstellende de oude Strandweg in
Zandvoort in vroeger eeuwen. Daar-
naast één treffende voorstelling van
het huidige Zandvoortse Raadhuis in
de eerste jaren, toen het Raadhuis-
plein nog plantsoen was. Dit zijn zo
maar enkele grepen uit het vele werk
dat op deze expositie te zien is en dat
zo geheel en al past in de
jubileummaanden „Zandvoort 150
jaar badplaats".
Haar werk is een treffend voorbeeld
van eigen serieuze kunst, waarvan u
beslist eens kennis moet gaan nemen.
Zoals gezegd: deze expositie duurt tot
en met 28 mei en is geopend van
woensdag tot en met zondagmiddag
elke weck van 2 tot 5 uur. U hebt dus
nog alle tijd er eens rustig bezoek te
gaan brengen.

K.sr.

Proficiat!
ZANDVOORT • Onze oudplaats-
genoot, L. Keizer, slaagde voor het
examen elektrotechnisch ingenieur
aan de Technische Hogeschool te
Eindhoven.

K M -•' . • ' • • • • • • • . . . ; " • •fri.ï*>.-<t:SÜSt!t$*!fJp%tt

Met oog en oor
l^l • . • • ' > $v ' •.vA^-1-'-''"l'l«';y

de badplaats door
. . T • 'v^,:v»^%^»:

Geen toespraak
Geen toespraak. Verscheidene in-
woners van Zandvoort hebben zich
eraan gestoten dat bij de opening
van de Koninginnefecsten jl. maan-
dag, dit jaar de gebruikelijke
toespraak van de burgemeester
vanaf het bordes van het raadhuis
achterwege is gebleven. De aanvang
van deze feesten, die overigens op
alle onderdelen bijzonder goed
slaagden, deed daarom wat kil aan.
Het was dan ook de eerste keer dat
wij dit meemaakten. Wat er de
oorzaak van geweest is, weet ik niet.
Hopenlijk dat een volgend jaar dit
verzuim weer kan worden hersteld,
want het is door verscheidene
inwoners als een gemis gevoeld.

Overleden
Op 77-jarige leeftijd is op 20 april jl.
in Epe overleden de heer G.G.
Loggers, oud-burgemeester van
Aalsmeer. Hij heeft daarvoor vanaf
1920 enkele jaren als ambtenaar in
onze gemeente gewerkt. Verschei-
dene oud-ambtenaren kunnen zich
hem nog heel goed herinneren,
waaronder de heer G.N. de Heer. Hij
trouwde een Zandvoortse schone nl.
Truus van der Werff. Na zijn
benoeming in Beusichem als ge-
mecnte-secretaris was hij, vóór zijn
benoeming als burgemeester van
Aalsmeeer enkele jaren de jongste
gemeentesecretaris in ons land.
Vorige week dinsdag heeft onder
grote belangstelling zijn begrafenis
op de algemene begraafplaats te
Zandvoort plaats gehad.

Nieuwe

voorzitter
Als opvolger van de heer W.M.B.
Bosman, die als zodanig bedankte, is
tot voorzitter van de stichting voor
geestelijke volksgezondheid in
Noordholland benoemd in de
vergadering van woensdag 26 april,
oud-burgemeestervan Zandvoort de
heer A. Nawijn. De benoeming
geschiedde met algemene stemmen
en de heer Nawijn heeft deze functie
aanvaard. In de aanbeveling memo-
reerde het bestuur o.a.: „de heer
Nawijn beschikte over grote be-
stuurlijke ervaring en persoonlijke
kwaliteiten, welke naar onze over-
tuiging onze stichting in de huidige
fase van regionalisatie en decentrali-
satie zeker van groot nut zullen zijn.
Zijn benoeming ging in op l mei.

Brandwacht
Het diploma brandwacht 1ste klas
werd vorige week in Haarlem
behaald door het lid van het
Zandvoortse brandweerkorps, de
heer M.D. Halderman. Wij felici-
teren hem van harte.

Bomschuiten
De verenigde bomschuitenbouwers,
die elke dinsdagavond werken in het
Cultureel centrum aan de vervaardi-
ging van miniatuur Zandvoortse
bomschuiten, geheel uitgevoerd in
de stijl van voorheen, vorderen
gestadig. Vorige week hebben wij de
eerste twee, die zo goed als geheel
gereed zijn, mogen bekijken. Het
zijn ware juweeltjes en binnenkort
volgen er nog meer. Wanneer het zo
doorgaat, krijgen we een hele vloot
van miniatuur-bomschuiten. Het zal
een welkome en waardevolle aan-
winst zijn voor de tentoonstelling,
die in augustus a.s. wordt gehouden
in het kader van de viering van het
badplaats-jubileum.

Nieuw uurwerk
Het lag in de bedoeling van de
leverancier, dat het nieuwe uurwerk
in de toren van de Hervormde kerk
zou zijn aangebracht vóór l mei a.s.
de aanvangsdatum van de jub i leum-
viering „Zandvoorl 150 jaar bad-
plaats". Op het laatste moment
deden zich echter moeilijkheden
voor in de bedrading waardoor de
plaatsing nog even moest worden
uitgesteld. Aan de zuidzijde van de
toren is de nieuwe wijzerplaat reeds
aangebracht. Een fraaie zwarte plaat
met v/ijzers en cijfers in een
goudachtige kleur. Bijzonder du icle-
lijk en opvallend. Men is druk bezig
om hel. gehele uurwerk te voltooien,
hetgeen zeer binnenkort het geval
zal zijn. Daarom: nog even geduld.

Tussen goud
en diamant
Op 3 mei 1923 trouwden in het
Zandvoortse raadhuis Korstiaan
Zwemmer (de Grutter) thans 84 jaar
oud en A.W. Koper, (Slof) thans 81
jaar. Zij wonen in de PAmistraat no.
l en waren woensdag jl. 55 jaar
getrouwd. Het bruidspaar kreeg
zeven kinderen, die allen nog in
leven zijn. De kinderen brachten
hen twee en twintig kleinkinderen
oü die op hun beurt weer zes
achterkleinkinderen. Telt u maar
even op: totaal vijf en dertig
kinderen en er worden er meer
verwacht. (Achterkleinkinderen be-
doel ik). Het bruidspaar behoort tot
oud Zandvoortse geslachten, maar
waar ze precies geboren zijn dat
weten ze niet meer.
Kors de Grutter, zoals hij algemeen
bekend is, werkte eerst als schoen-
maker, o.a. bij Keesman. Daarna
dertien jaar als helmplanter bij
Publieke Werken en vervolgens nog
zeven jaar bij het aannemersbedrijf
van de heren Koning, waar ook z'n
vrouw vele jaren als hulp in de
huishouding werkzaam was. Vóór de
oorlog woonden zij in de Spoorbuurt-
straat daarna kwamen zij in de
PAmislraat terecht. We hebben een
gezellig uurtje bij hen thuis door-
gebracht, waar elke dag enorm veel

^aanloop is van alle kinderen, achter-
kleinkinderen en kleinkinderen, want
het is een hecht gezin, met een sterke
familieband. Soms wordt dat vooral
onze bruid, wel eens een tikkeltje
teveel, want die jonge kinderen
ravotten maar raak en het bruidspaar
is geen twintig meer. Doch tenslotte
zouden ze deze gezelligheid en dit
meeleven toch voor geen geld
willen missen. De bruid moet het
ook wat rustig aandoen. Al enkele
malen heeft zij last gehad van haar hart
en is nogstceds onder dokterscontrole
en de benen van de bruidegom willen
ook zo best niet meer. Met een klein
eindje lopen houdt het op. Dat is ook
de reden, dat zij hun zeldzame
huwelijksjubileum in besloten kring
thuis hebben gevierd. Wanneer alle
directe familie zou komen, hebben ze
toch al aanloop genoeg. Maar bekend
als ze zijn, zal het bij die directe
familie wel niet blijven. Er zal
ongetwijfeld heel veel belangstelling
zijn.
Van ganser harte wensen wij beiden
nog een verdere gelukkige en vredige

K.sr.

Succesmaand voor Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Bij sportclub Nieuw
Unicum heeft men een bijzonder
succesvolle maand april achter de rug.
In de verschillende afdelingen werden
de volgende resultaten bereikt:

Boogschieten:
Bij het 11-landen Toernooi in
Zwitserland schoot Mirjam Nieuw-
poort zich naar een welverdiende
tweede plaats, terwijl tevens haar
sterkte er toe bijdroeg, dat het
Nederlands damesteam de tweede
plaats behaalde.

Wintercompetitie, tweede plaats voor
S.C. Unicum '73.
Persoonlijke prestaties bij de dames:
1ste: Mirjam Nieuwpoort, plaats:
Nicuwpoort; 3de plaats: Elly de
Graaff;

gewonnen. Bij de kampioenschappen
van Kcnnemcrland werd Mary Dooing
tweede, terwijl bij het dubbel Marl en
Nel Dooing in de halve finale werden
geklopt. Ook het dubbel waarin Cock
Hill uitkwam werd pas in de finale
uitgeschakeld.

'Zoiets doe
je samen'

ZANDVOORT - De werkgroep pré- en
postnatale educatie in Zandvoort
vertoont maandagavond om20.15uur
in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg wederom de fiim over
zwangerschap en baring: „Zoiets doe
je samen". Iedereen is welkom vooral
aanstaande ouders en grootouders. Er
wordt geen entreegeld geheven.

Biljart:
Deze jonge telg van de sportclub
behaalde een grandioos sukses op de
biljartvereniging „De Poedel" uit
Haarlem en mocht daarvoor een
prachtige wisselbcker in ontvangst
nemen.

Persoonlijke prestaties bij de heren:
2de plaats: Raymond Rozen; 3de
plaats Kees Meyer. Bij de ringcnprijs
tekende Frans de Graaff voor de ~n • J l V»
meeste negens, terwijl Teun Oosterom öriCtffCCllllj
en Piet van de Putten respektievi-lijk ~
de meeste achten en zevens behaalden.
Tafeltennis:
Cock Hil l , trainer van deze club, werd
voor de achtste maal Nederlands
kampioen bij de N.I.S. in klasse Gen
hoefde wederom geen verliespartij te
inkasseren. Eveneens bij deze kam-
pioenschappen werd door Bert van der
Horst dr twc-cde prijs in do klasse l B

ZANDVOORT - De stand na de 2e
wedstrijd van de 5e competitie der
Zandvoortse Bridgeclub is:
A-lijn: 1. Mevr. De Lt-euw-Hr. Braun,
125,46 procent; 2. Ds. Dear-Hagcn,
119.4 5 procent.
B-lijn: 1. Ds. v.d. Berg-Kiewiet,
109.38 procent; 2. Hr. Vuisma-v.d.
Wende, 108-4 8 procent.

12 mei afscheid
MAVO direkteur
ZANDVOORT - De heer C.M.J.
Sinke, die met ingang van l april
jl. om gezondheidsredenen werd
gepensioneerd als directeur van
de Wim Gertenbachschool voor
Mavo, zal op 12 mei afscheid
nemen van het onderwijs. Op die
dag wordt hem een afscheids-
receptie aangeboden door Burge-
meester en Wethouders van
Zandvoort.
De heer Sinke werd in 1958 aan
de school benoemd als leraar en
in 1961 volgde hij de heer E.R.
Koerselman op als directeur.

De afscheidsreceptie, waar voor-
al veel oud-leerlingen worden
verwacht, begint om 16.00 uur
in de aula van de school aan de
Zandvoortselaan.
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Volgens oud Indonesisch recept
gemaakt bij een van Nederlands
grootste likeur-stokerijen

pantalons
ts

Voor ieder een passend kledingstuk
U speciaalzaak
44 Anegang 44

Telefoon 023-32165.

ONZE
VASTE
LAGE
PRIJS:

14.95

13.95

10.95

15.95

19.95

TIJDELIJK EXTRA VOORDELIG:

BACARDI RUM litsr
JOHNNIE ,„,,,, r ,/v
WALM R WHISKY

SIV1IRMOFF VODKA

GRAND MARNIER

ASBACH URALT

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
service

Zaterdags en zondags geopend

O
Bel voor het dichtsbijzijnde filiaal:
Rotterdam tel. O 10 • 159333
Amsterdam tel. 020 - 196677

'i" ain. i rnvmsm TT-V ir-

showroom modellen, alleen maat 36.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18-TEL. 7878

Mnrisstraat 13a -Zandvoort,
telefoon 5186

i oSö-ea
A£"t
r

?•/

BiMMEIM-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHAMG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

WO!\JiiMGSTOFFER!I\IG

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

HULP GEVRAAGD
1 ochtend per weck

Mevr. Eizema
Frans 2waanstraat 34

Tel 025C7 - 34 00

UITNODIGING

Eindelijk is het zo ver. Per 28 april zijn wij de eigenaar geworden van Café-Restaurant
,,De Kousenpael". Door alle drukte, die bij een overname te pas komt, hebben wij
nog geen gelegenheid gehad ons aan u te presenteren.
Daar gaan we maandag 8 mei wat aan doen l

Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u welkom op de feestelijke heropening van ,,De
Kousenpael", waaraan muzikale medewerking wordt verleend door het 'duo Johnny
Meijer en Manke Nelis uit Amsterdam. Wij willen dan kennis met u maken en een
toost uitbrengen op een lange, suksesvolle periode met u als klant.

Tot maandag !
Pim, Caroline en Don Bakker

Haltestraat25 - ZAIMDVOORT - Tel. 02507-25 67

VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegeis;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Deutekom - Keukenarchifectuur
Paradijsweg 11A
Zandvoort

Uw partner voor aanbouwkeukens

international

5 jaar garantie

Assurantiën - Financieringen • Hypotheken

O JL JSL ® kJS' O

zoekt per 1 augustus a.s. een

Zij moet in ieder geval:
• representatief zijn
• goed kunnen typen
• enigszins Duits en Engels spreken
• als enige vrouw op ons kantoor,

lekkere koffie kunnen zetten.
Sollicitaties, bij voorkeur schriftelijk,
te richten aan:

H.A.S. - Postbus 255 - Zandvoort,
t.a.v. G. M. J. v. d. Storm.

Grote Krocht 30-32 - Zandvoort -
Tel. 02507-77 43

Assurantiën • Financieringen - Hypotheken

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 - 71 66

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZAfsSDVOORT

TEL.02507 5845*

1B&

Geef eens enn hloüiniUji! wcc),
wij hnbben er volop.

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

PLASTIC GIETERS
met afneembare broes

2 liter 3,95
6 liter 5,95
10 liter 7,95

GRASMAAIERS
Maaien het lichtste!

30 cm maaibreedte 139,-
35 cm maaibreedte 149,00
40 cm maaibreedte 159,-

Voor kleine tuiner. is er reeds 'n
GRASMAAIER van 55,00

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGIIMGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F. M. v. Oeursen

Schoolstraat, tel. 2507

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij deCruquius.

Alle soorten Behang en

Bij de VAKMAN van de VAKMAN
FLEUR muurverf in leuke decoratieve -emmertjes
onderling mengbaar -.watervast - lichtecht - NIET DUUR
ONZE VERF. Een topproduct van de vakman in
zijdeglans - hoogglans - grondverf - afbijt - beitsen -
vernissen enz.
BEHANG en SCHILDERSGEREEDSCHAP
GLAS keuze uit 100 soorten.
Snelle levering. Ook dubbele beglazing.
En bij alles: VAKKUNDIG ADVIES BIJ;

C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24, bij de v. Lennepweg, tel. 2206
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Musketiers recreanten-kampioen

Druk programma voor
Zaalvoetbal-teams

(Adv. Ingci. Medod)

Zandvoortmeenwen 2e plaats

ZANDVOORT - Het inmense Zaalvoetbaltoernooi, dat ,dit jaar voor het eerst in
een nieuwe organisatievorm van start ging, is in de afgelopen dagen volledig op
gang gekomen. Zowel voor de recreanten-poule van Sporting Club Zandvoo t
als voor de KNVB-poules van ZandvoortmeeuWen blijft een grote publieke
belangstelling bestaan, mede door het aantrekkelijke spel en de vele doelpunten,
die de 56 teams de kijkers voorschotelen.

In de recreanten-afdeling bleef de
spanning er tot de laatste speelavond
in, getuige de volgende uitslagen:
Handbal-Gemcente 6-2
Politie-BoedhaClub 4-2
Nutsspaarb.-Snoopy 3-5
Musketiers-Gnoom 7-2
Boedha Club-Gemeente 6-3
Handbal-Nutsspaarb. 4-4
Snoopy-Gnoom 7-2
Musketiers-Politie 1-1
De wedstrijd Musketiers-Snoopy zou
de beslissing moeten brengen en dat
gebeurde dan op dinsdagavond. Per
bus werden de supporters aangevoerd
en onder enorme spanning ging de
finale van start. De musketiers namen
kort na het begin de leiding en ze leken
op rozen te zitten. Ze hadden aan een
gelijk spel voldoende, maar toen het
nu rust 1-1 werd, was decspanning
weer terug. Snoopy kreeg de beste
kansen, maar het bleef gelijk. De
Haarlemmers bleven, ongeslagen en
wonnen verdiend de door Sporting-
-voorzitter Dirk v.d. Nulft uitgereikte
wisselbeker.
Eindstand:
Musketiers 7-12
Snoopy 7-11
Handbal 7-9
Politie 7-9
Nutsspaarb. 7-9
Boedha Club 7-4
Gemeente 7-2
Gnoom 7-0
Voor het ludieke team van de Gnoom
was er een speciale aanmoedigingsprijs
van Sporting Club en veel bloemen van
de supporters.

VETERANEN
Bij de K.N.V.B.-veteranen komt er na
de laatste uitslagen duidelijk tekening
in de ranglijst. De resultaten waren:
Zandvootm.lO-Hendriks 2-9
Hotel Keur-Hollandia 3-1

Oldtimers-Duysterghast 2-4
Aurora Dingkys-65-olus 3-1
Zandvoortm. 10-Hollandia 2-0
Hotel Keur-65-plus 1-4.
In deze afdeling zijn Aurora Dingkys,
Hendriks en Duysterghast nog zonder
puntenverlics. Ook in de Ie en 2e
Divisie kwamen de eerste schcrmutse-
lingen op gang. In deze groepen ziet
het programma voor de komende
week er als volgt uit:
PROGRAMMA
18.45 uur, 2C. Casino-Castell Plage;
19.30 uur, 2B, Aral-Lions; 20.15 uur,
1B, Pim Jan%en-Tiffany Club; 21.00
uur, 2C, Rea-Meeuwennest; 21.45
uur, 1B, Sports, Buchel-Tum Turn;
22.30 uur, 2A, AJeichem Boys-L.O.C.

ZATERDAG 6 MEI
9.30 Uur, v. Hotel Keur-Zandvoortm.
10; 10.15 uur, V. Duysterghas-Aurora
Dingkys, 11.00 uur V. Hollandia-
-Oldtimers; 11,45 uur, 2A
L.O.C.-Reino; 12.30 uur, 2 A,
Luiten-Zandv. Noord; 14.00 uur 2 B,
Colpitt-LZ.B.; 14.45 uur, 2B, Colpitt
Aral-Geerling
15.30 uur, 2C Publ.Werken-Reprox;
16.15 uur, 2C, Plumbers-D.V.S.-B;
17.00 uur IA, Aurora Dingkys-Rabo-
-Bank; 17.45 uur, 1B, Tum-Tum-
,-Sporthal Rest.: 18.30 uur, l B,
Graetz-Reimersma.

MAANDAG 8 MEI
18.45 uur, 2A, Reino-Luiten; 19.30
uur, 2B, D.V.S.-a-Moulin Rouge;
20.15 uur IA, Robeco-Eric Renout;
21.00 uur, 1B, Tiffany Club-
-Rimersrna; 21.44 uur, l B, Enkabe

Janti-Sport. Buchel, 22.30 uur„lA,
Aurora umgKys-Boeana CIUD.

DINSDAG 9 MEI
18.45 uur, 2B, Colpitt-Aial; 19.30
uur, 2A, D.V.S.-C-Zandv. Noord;

20.15 uur, 1B, Pim Janssen-Sporthal
Rest.; 21.00 uur, 2C R.E.A.-Castell
Rage; 21.45 uur, 1B Tiffany Club-
Sports.Buchel; 22.30 uur, IA Aurora
Dingkys-Sporting Club.

WOENSDAG 10 MEI
18.45 uur, 2C, Casina-Plumbers;
19.30 uur 2B, Rlnko-Gecrling; 20.15
uur, 2A, Sandevoerde-LO.C.; 21.00
uur IA, Luykx-Boedha Club; 21.45
uur, IA, Robco-Rabo-Bank; 22.30
uur, 2A, Aleichem Boys-Luiten

Meeuwen-
nest sterk
Komiigiiine
dagtoernooi
ZANDVOORT - Op vier velden van
Zandvoortmeeuwen werd maandag
het Koninginncdag-voetbaltoernooi
verwerkt. Aangemoedigd door een
grote schare supporters kwamen de 16
teams in de voorronden tot de
volgende rangschikking:

Poule 1: 1. Meeuwennest; 2. Handels-
vereniging; 3. VEN; 4. Hollandia.
Poule 2: 1. Reisb. Kerkman; 2.
Gemeente; 3. Bloemenmag. Bluys; 4.
Casino.

Poule 3: 1. Luykx; 2. Zandvoort-
Noord; 3. P.T.T.; 4. N. V. V.
Poule 4: 1. Aral; 2 Keur; 3. Sebregts;
4. Fotol. Drommel.

In de halve finales kwamen Aral en
Kerkman tot een doelpuntloos gelijk
spel, maar Aral won na strafschoppen.
De bewoners van het Meeuwennest
toonden zich met 4-0 duidelijk sterker
dan Luykx, dat zich in de strijd om de
3e plaats met 5-1 distancieerde van
Reisbureau Kerkman.
De finale tussen Aral-garage en

Kies
een vrouw
m uw eigen
Zandvoort...

4 Ineke Wind

Zandvoortmeeuw Albcrt Visser in knielende actieZANDVOORT - De Zandvoort-
meeuwcn hebben ook hun laatste
competitiewedstrijd niet in winst
kunnen omzetten. Tegen QSC kwam
men niet verder dan een 1-1 gelijk spel.
Het was een matige partij, waarin voor
beide ploegen kennelijk niets meer op
het spel stond.

(Adv. Inge/. Mecled.)

Introductie prijs maand mei en juni
f75,- (kuur 10 x één uur per dag)

Vmkenstraat28, Zandvoort, telefoon 02507-2889/6597

Meeuwennest werd een waardig
sluitstuk van een geslaagd toernooi.
De Meeuwen wonnen verdiend met
2-0. Eindstand van de finalisten: 1.
Meeuwennest; 2. Aral; 3. Luykx; 4.
Kcrkman.

De prijzen van het door Zandvoort-
meeuwen uitstekend georganiseerde
evenement werden uitgereikt door
wethouder van der Meije. De sporti-
viteitsprijs ging naar het team van
Bloemenhuis Bluys en de prijs voorde
meest gepasseerde doelman naar de
keeper van Hollandia.

Een fout in de Meeuwen-achterhoede
bracht QSC al spoedig 0-1 op, maar
Kees Bruin bracht na een kwartier de
balans weer in evenwicht. Kansen
kwamen er daarna genoeg aan beide
kanten, maar de produktie was
uitgeput. Het bleef bij 1-1. Na de
resultaten van zondag nestelde Zand-
voortmeeuwen zich definitief op de
tweede plaats van de ranglijst:
DWS 22-37
Zandvoortmeeuwen 22-28
Stormvogels 22-26
QSC 32-23
HBC 22-22
WSV'30 22-22
Zaandijk 22-22
TYBB 22-20
Nieuw Vennep . 22-18
Beverwijk 22-18
KW 22-17
GVO 22-11

Estafette;
sportieve

Vele prominenten waren aanwezig

Opening herdenkingsfeesten

ZANDVOORT - In de sportieve sector van het bonte programma ter gelegenheid
van de Koninginnedagviering werd de traditionele Zandvoort-estafette zonder
meer het hoogtepunt. Vele honderden kijkers waren getuige van een boeiend
atletisch evenement, dat door Klaas Koper en zijn medewerkers vrij wel feilloos
was georganiseerd. Niet minder dan 44 viertallen hadden zich voor de estafette
aangemeld en de meeste lopers en loopsters bleken zich terdege te hebben
voorbereid-j

ZANDVOORT .- Op dezelfde
historische plaats waar eeuwen
achtereen de inwoners, van
Zandvoort samenkwamen, in
tijden van voor- en tegenspoed in
de oude dorpskerk aan het
Kerkplein, belegde" t- jubileum-
comité de „Viering Zandvoort
150 jaar badplaats" afgelopen
zondag een openingsavond ter
inleiding van de herdenkings-
feesten, die de komende vier
maanden in het kader van dit
jubileum zullen plaatsvinden.
Het was ongetwijfeld een goede
gedachte van het c o nité, juist
deze plaats als centrum en begin
van deze feestviering uit te
kiezen. Er was voor dit gebeuren
een zeer grote belangstelling, de
kerk was tot de laatste plaats
bezet.

Het welkomswoord werd gesproken
door het comitélid mevr. M.S.
Hugenholtz-geb. Jvr. van Rheineck
Ley ssius. Zij verklaarde zeer vereerd te
zijn met het verzoek, dat zij de
openings-ceremonie mocht verrichten
en had dit dan ook in grote dank
aanvaard. Zij heette achtereenvolgens
welkom de burgemeesters van Haar-
lem en Bennebroek, burgemeester H.
Machielsen en oud-burgemeester A.
Nawijn. Dat oud -oud-burgemeester
H.M. van Fenema niet aanwezig kon
zijn door zijn verblijf in Frankrijk,
betreurde zij ten zeerste. Mevr.
Hugenholtz, wees er vervolgens op,
dat het 150 jaar geleden niet mogelijk
zou zijn geweest, dat een vrouw in een
openbare bijeenkomst had kunnen
spreken, dit was toen uitsluitend
mannenwerk! Vervolgens ging zij nog
even in op het historisch aspect van
deze bijeenkomst. Onder veel hilari-
teit merkte zij op, dat men vroeger
uren nodig had om naar Zandvoort te
komen. Tegenwoordig is dat op
hoogtijdagen eveneens het geval,
zodat er eigenlijk niet veel veranderd
is. Na in 't kort de aanleg van de

(Adv. Ingez. Medcd.)
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JTRIJDER
Mrg. v. Alphonstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65

Zandvoortselaan te hebben gernemo-
reerd, die Zandvoort uit een diep
verval naar betere tijden leidde,
schonk zij aandacht aan het .oude
historische kerkgebouw en inzonder-
heid de eeuwenoude toren, waarna zij
de hoop uitsprak dat de komende
jubileumviering vlot en onder grote
belangstelling en medeleven van de
gehele bevolking zou verlopen.

Armoede
Om ons allereerst tot de sprekers te
bepalen was het wethouder K.C. van
der Mije Pzn., voorzitter van het
comité Zandvoort 150 jaar Badplaats,
die in een uitvoerige causerie het wel
en wee van de afgelopen 150 jaar jaar
op duidelijke wijze voor ogen stelde.
Spreker besteedde daarbij allereerst
zeer uitvoerig aandacht aan de grote
armoede, waarin Zandvoort aan het
begin van de 19e eeuw verkeerde.
Spreker memoreerde onder meer dat
de Franse tijd (1795-1813) voor
Nederland en in hetgbijzonder voor de
Hollandse kuststreek bijzonder moei-
lijk was omdat de Franse bezetter in
oorlog was met Engeland, waardoor
de visserspinken herhaaldelijk een
vaarverbod kregen opgelegd, hetgeen
er op den duur toe leidde, dat men
besloot om niet meer uit te varen. De
risico's werden te groot. Daar de
visserij de voornaamste bestaansbron
in Zandvoort was, werd de armoede
steeds groter. De steden Haarlem en
Amsterdam boden de helpende hand.
Haarlem schonk op 3 maart
1804 .vijftig zakken aardappelen voor
de armen van Zandvoort. Amsterdam
hield in mei van dat jaar een collecte
voor Wijk aan Zee en Zandvoort. Wijk
aan aan Zee kreeg met 262 inwoners
f 529,-- en 8 stuivers, Zandvoort met
702 inwoners f 1419,-- en 5 stuivers.
Zelfs in Kaap de Goede Hoop werd
voor de Hollandse vissersdorpen
gecollecteerd. Zandvoort ontving
daarvan f 1815,-.
Ook Koning Lodewijk Napoleon
sprong enkele malen bij. Na de
bevrijding in 1813 duurde de armoede
nog geruime tijd voort. Eerst op 25
september 1824 werd voor het eerst
sinds 80 jaar een nieuwe vissersboot te
water gelaten.
Toen de nood op het hoogst was,
verenigden een vijftal heren uit
Haarlem en omstreken zich om in
Zandvoort een etablissement voor
zeebaden (binnenshuis) op te richten
en de mulle zandweg vanaf de
Herenweggnaar Zandvoort te bestra-
ten. Dit waren de heren Jhr. W.Ph.
Baniaart, Ambachtsheer van Zand-
voort en lid van Gedeputeerde Staten
van Noordholland, mr. D.J. van
Lennep, wonende in Huize Manpad,
lid van de Staten van Holland en
professor aan het Atheneum te
Amsterdam; mr. P. van Lrnncp.

eigenaar van „Groot Bentveld", lid
van de Staten van Holland, W. van der
Vlugt, bankier te Haarlem en mr. Jat-.
Enschedé, lid van de gemeenteraad
van Haarlem. Het was vooral prof. mr.
D.J. van Lennep, die de deelnemers
oproep om diep in de buidel te tasten
om te voorkomen dat door gebrek aan
middelen het doel - een goede weg -
niet gemist zou worden.

Uitvoerig besprak de heer Van der
Mije daarna welke moeilijkheden
moesten worden overwonnen, voor
het plan van de grond kwam en daarna
op welke wijze de financiering tot
stand kwam. In 1825 begon men met
het aanleggen van de weg en in maart
1828 kwam de weg gereed, evenals de
bouw van „Groot Badhuis". Sprekers
schetste vervolgens hoe de weg, nadat
aanvankelijk nog veel moeilijkheden
moesten worden overwonnen, steeds
verder tot ontplooiing kwam, omdat
men meer en meer het belang ervan
ging inzien, besteedde men aandacht
aan de tollen en de omnibussen en de
bouw van Groot Badhuis dat op-l 5
april 1828 geopend werd. Daarna ging
het geleidelijk bergopwaarts.

Smaak te pakken
Tot de helft van de 19de eeuw bleef
Zandvoort een rustige badplaats, waar
maar enkele honderden baden per jaar
werden genomen. In 1852 werd de
6de badkoets aangeschaft. Na 1870
tracteerden de heren van Groot
Badhuis jaarlijks op een vuurwerk.
Steeds meer hotels en pensions
werden bijgebouwd. In 1844 werd in
de duinen ten zuiden van de
Zandvoortselaan de renbaan in ge-
bruik genomen. Koning Willem II
woonde de opening bij en diens zoon.
Prins Fredcrik won de eerste prijs van
f 800,--. De grote stoot aan het
badleven gaf de aanleg van de
spoorweg in 1881 en in 1899 de
electrische tram met Haarlem, later
doorgetrokken naar Amsterdam. De
treinverbinding werd steeds beter en
er kwam zelfs een rechtstreekse
treinverbinding met Bazel. Als de
badgast dan uitstapte in Zandvoort
stonden de bakkers, de slagers en de
kruideniers op het Stationsplein en
volgden de badgasten naar hun
zomerverblijf om de klandizie te
verwerven. Ook de particuliere ver-
huur ging met sprongen omhoog.
Zandvoort had eindelijk de smaak te
pakken en zag de mogelijkheden van
het zich steeds meer ontwikkelend
strand- en badleven. Het waren do
eerste symptomen van een veranderd
denk- en leefpatroon. Aan
de armoede van Zandvoort was een>
einde gekomen. De Duitsers waren in
deze 150 jaar steeds een belangrijke
factor in het Zandvoortse strand- t'n
badleven. Voorde eerste wereldoorlog
waren dat de zrer aanzienlijken,

prinsen, vorsten, freiherren en zelfs
keizerin Sissie van Oostenrijk. Prins en
Prinses Heinrich van Waldeck Pyr-
mont arriveerden op 3 juli 1900 met
groot gevolg in het Grand Hotel en
bleven daar tot 4 augustus. Kapitale
villa's werden door welgestelden uit
Amsterdam en omgeving steeds meer
gebouwd. Maar het getij keerde. In
1940 kwamen de Duitsers weer. Nu
niet met Marken, maar met wapens en
terreur. Opnieuw ging Zandvoort door
een diep dal. Een exodus van Joodse
dorpsgenoten volgde in 1942 en het
strand werd afgesloten. Op 6 novem-
ber 1942 kwam het evacuatiebevel.
Ruim 800 huizen, waaronder vele
hotels en pensions werden gesloopt,
Zandvoort werd opnieuw een triest
verlaten oord.
Maar de wederopbouw is toch
betrekkelijk snel gegaan. De volgende
maand is het alweer 25 jaar geleden
dat hotel Bouwes de plaats van het
gesloopte hotel Groot Badhuis innam.
Aandacht besteedde spreker tenslotte
nog aan de verdere exploitatie van dit
hotel, terwijl op 14 februari 1918
besloten werd de weg over te dragen
aan de gemeenten Heemstede, Bloem-
endaal en Zandvoort onder voorwaar-
de dat deze tolvrij voor de openbare
dienst te bestemmen. Spreker eindig-
de tenslotte aldus: „De verheffing van
het arme vissersdorp was bereikt. Het
past ons, huidige ingezetenen van
Zandvoort het initiatief en allen die
meer dan anderhalve eeuw geleden
poogden de armoede van de toen-
malige Zandvoorters te lenigen niet
door het geven van aalmoezen, maar
door het scheppen van betere leef- en
ontwikkelingsmogelijkheden met
dankbaarheid te gedenken. Moge deze
daad ook ons, Zandvoorters van 1978,
inspireren en daartoe mag i k op deze
enige nog historische plaats in
Zandvoort, in dit oude bedehuis - wel
oproepen tot het verlenen van hulp en
bijstand aan uw naasten, aan uw
medemens, aan uw buurman, aan de
man of vrouw in u w straat in uw dorp
of waar dan ook op de wereld."
Burgemeester H. Machielsen sprak een
kort slotwoord. Hij merkte op, dat
wethouder Van der Mije, met vele
banden gebonden aan Zandvoort en
vele openbare functies bekledend, de
aangewezen persoon was om de
historie van Zandvoort uiteen te
zetten. Spreker wees er daarna op, niet
alleen op het verleden te gaan
terugzien, maar degblik ook vooruit te
werpen. Dan zal dat oei» tijd zijn, die
met zorg vervult en waarbij het de taak
zal zijn van plaatselijke overheid en
inwoners om gezamenlijk de handvn
ineen te slaan, teneinde ook deze
dreigende moeilijkheden het hoofd te
kunnen bieden.

Muzikale medewerking werd verleend
door het Toonkunst Oratoriumkoor
dan onder leiding staat van Lourens

Stuifbergen uit de Nelson Messe van
Joseph Haydn zong het Kyrie, Gloria,
Qui tollis en Quaniam tu Solus, met
medewerking van de solisten Suzanne
Miron, sopraan; Leida Joosse, alt;
Alex Vermeulen, tenor; Jan Hulsbos,
bas en Leo van Docselaar, piano. Er
werd met deze uitvoering een
indrukwekkende prestatie geleverd,
en met ontroering werd de stralende
zang gevolgd. Onder leiding van Henk
Trommel zong voorts het Zandvoorts
Christelijk kinderkoor een viertal
liederen, waarmee eveneens grote
bijval werd geoogst.
Staande werd bij de aanvang van de
bijeenkomst het eerste couplet van het
Wilhelmus gezongen, terwijl besloten
werd met het gezamenlijk staande
zingen van het eerste vers van het
Zandvoortstvolkslied.

Enkele kleine regie-fouten, onder
meer het verzuimen van het aanbieden
van bloemen aan de solisten, dat
geschiedde, toen de helft van de
aanwezigen het kerkgebouw reeds had
verlaten, namen we maar op de koop
toe, want het werd al met al een
stijlvol en zinvol gebeuren en een
waardig begin van de feestviering
rondom dit 150 jarig bestaan van de
badplaats.
Enkele nazaten van de familie van
Lennep en Enschedé woonden even-
eens deze bijeenkomst bij.

K.Sr.

Feestelijke zang op historische

plek in Zandvoort.

Bij de meisjes toonde de Wim
Gertenbach-Mavo zich duidelijk de
sterkste. In 5 min. 24 sec. f insihtehet
viertal ruim voor de Oranje Nassau-
school II (.5.45) en Beatrixschool II
(5.54), gevolgd door 4. Oranje
Nassauschool III, 5. Beatrixschool I,
6. Hannie Schaftschool I, 7. Hannie
Schaftschool II, 8. Oranje Nassau-
school I.
Ook bij de jongens, die evenals de
meisjes 4x400 meter liepen, was de
Wim Gertenbach-Mavo superieur. In
4.59.4 legden ze beslag op de
wisselbeker, voor Oost-West-Noord
(5,4.-) en Hannie Sehaftschool
(5.18.-) De overige teams arriveerden
in devolgende reeks aan het eindpunt:
4, Zandvoortmeeuwen-voetbal, 5.
Oranje Nassauschool II, 6. Beatrix-
school, 7. Oranje Nassauschool III, 8.
Zandvoortse Reddingsbrigade, 9.
Oranje Nassauschool V, 10. Oranje
Nassauschool I, 11. Oranje Nassau-
school IV, 12. Wim Gertenbach-Mavo
II.
Bij de dames-kwartetten, die 4x800
meter kregen voorgeschoteld, ging de
prijs en de ere-ronde naar De
Zeeschuimers. Met 10.5- lieten ze de
Lions (10.36.8) en De Toorts
(10.37.2) achter zich, met op de 4e en
5e plaats de Zandvoortse Reddingsbri-
gade en de Wim Gertenbach-Mavo.
De heren (4x1600 meter) zorgden
voor een grandioos sluitstuk. De 17
viertallen leverden een spectaculaire
race mot veel positiewisselingen in de
kopgroep.
Het viertal van du Plumbers bleek de
beste totaal-conditie te bezitten en
kwam over de eindstreep in de fraaie
tijd van 18.25.-. Goede tweede word

Leerlinge uitgeput aan de finish..»

Z a n d v o o r t m e e u w e n - h a n d b a l
(18.40.3) en de derde Zandvoort-
meeuwen-voetbal (18.52.2). Daarna
finishten achtereenvolgens: Kapklus I,
Lions, Zandvoortse Reddingsbrigade,
Zandvoort'75 II, De Toorts I,
P.S.V.A., Zandvoort '75 I, Wim
Gertenbach-Mavo I, Kapklus II, Wim
Gertenbach-Mavo II, Zandvoort-
meeuwen-handbal II, Zeeschuimers,
De Toorts II, De Toorts III.
Burgemeester Machielsen, geassisteerd
door speaker Theo Hilbers, reikte met
een toepasselijk woord de team- en
individuele prijzen ui t .
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KEUKENPRINS
kroont gans
Kennemerland tot

De Dion achteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJi
Brederodestraat6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

Ieder zh keuken,
elk zh prijs

genoeg keus en klasse
voor allen

De Keukenpnns erkent de gelijkheid van elk t,n ieder Dehalve waar
hel keukens betreft Daar gunt hi] elk z n souvcreine smaak en

v.ensen Da! onderstreept hij hoofs en hoffelijk met z n
keurkeukenkolioktie in alle toonaarden nuances en prijsstellingen

Geen Haarlemmer of hij v.nd! z n gading Geen Kennemer of hij keert
tevreden en vol lof weer thuis En dat aiies voor zulke bescheiden

prijzen dal geen mens nog exkuses heetl om z n keuken bij hel oude
te laten Komaan dus en begin vol zwier en prinsheerlijk oen nieuw
keukenlevon in uw eigen kroondomem

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen (opmerken met een
ere-lintje
Ondanks de lage sprookjespnjzen leveren we uitsluitend de
(opmerken m keuken-apparatuur Zoals AEG, AT AG, BAUKNECHT.
NEFCO. PELGRIM. ROSWELL Ook wat de service betreft zult u van
de Keukenpnns geen kwaad kunnen spreken

Speciale hof-adviezen voor doe-het-zeU vrij van kosten
Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting.
zogezegd van slopen tot koken Maar de doe-het-zelver is ons even
lief als iedere andere klant En dus staan we hem hoffelijk bij met raad
en daad. voor helemaal niets

i^-
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Opstelling Bocagr Opstelling Mazarin

Lengte 270 cm Kompleet met N;-̂ ïfip^5:X Lengte 270 cm Kompleet met
inbouw koelkast op ooghoogte ' aanrechtblad en spoelbak
inbouwoven met kookplaat en aizuigkap Uitorao'i: Inbouw-gaskookplaat koelkast en alzuigkdp
inklusie' een aanrecntöiad mut jpoolbak'

ƒ -'.5S9.-
ƒ 3.095,-

In soft-lme uitvoering ƒ4.147.-

E/ders, wc durven het niet te zeggen'

In kunstsiotuitvoermgen

Elders. . U sou gek staan te ki/xen >

LET OP
.Alonzekastdeuren

stalen scharnieren
en de laden lopen

.De meeste eiken
keukens worden

Opstelling Bourbon

Voorbeeld hoekopstellinq
170x270 cm Kompleet met
o a een carrousse'-hoekkast.
onderbouw-koelkast inbouwoven met kookplaat,
geïntegreerde afzuigkap Ook het aartfechtblad
niet de spoelbak ontbreekt niet in onderstaande
prijs'

In kunststofuitvoenngen
In massief eiken uitvoeringen

Elders., ach. vraagt u maar een prijsopgaaf!

u het hof met Sprookjesprijzen
Kleine Houtweg 7. Haarlem. Telefoon 023-312548

Wij vragen een:

voor onze binnendienst.
Zijn werkzaamheden zullen o. a. bestaan uit:

• het plaatsen van bestellingen per brief, telefoon en telex;
• het voeren van de inkoopadministratie;
• verkopen per telefoon en telex.

Voor deze interessante funktie vragen wij iemand met:
• minimaal MAVO-opleiding;
• goede handelsgeest;
• prima type-vaardigheid;
• grote persoonlijke inzet;
• leeftijd ca. 25 jaar;
• goede beheersing van Duits, Engels en Frans strekt tot

aanbeveling.
Wij bieden:

• zelfstandige funktie;
• goed salaris;
• prettige werkkring in modern kantoor met jonge kollega's.

WANDWEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten

voorradig bij:

Concourslaan 17- Hoofddorp

wan el er zwaard verpakkingen b.v.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

HcMt-n en juniormodf'
HootaMr.iat 178 Hriictjo
tot 02520 1bH9 Donrt

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aerdenhout.
tel. 023-244983 (b.g.g. 020-220901 of 123123). i

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goode losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

Heeft u wel eens gedacht
aan een heuse vijver in uw
tuin' Vast wel. Zo'n glm-
sterende waterplas hóórt
gewoon tussen uw planten
en heesters, aan de rand
van uw gazon.

Zonder problemen.
Een polyester vijver, zon-
der de nadelen van ande-
ren. Vijvers van gewapend
polyester vervormen niet,
scheuren niet en vriezen
niet stuk Kortom vijvers
waar u geen omkijken
naar heeft.

een échte
fontein of waterval. Óf een
zelfgemaakte vijver uit
(olie1 Graag vertellen wij er
alles over. De kleurrijke
folder ligt voor u klaar.

HOEBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Vele modellen en
mogelijkheden.
L-vormig, niervormig.
rond, met of zonder
niveauverschillen. Of met Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer • Tel. 02977 - 2 43 29

occasions met

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

tSAUTOMAi
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig m
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onzeoud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel 02977-24429.

iarantie.
- -Tot 6 maanden garantie.
- Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staaterachter.

TE KOOP AANGEBODEN:

Elektrische
FAKTUREERMACHINE
Feillermattf 1500,-

Mechanische
BOEKHOUDMACHINE
Facit, met2tel-
werken 600,-

tntichtingen:
Tel. 02S03 -1 59 91

vraagt voor haar bloemenzaken in

oostenrijk:

Aanmelden:

Holland Bloemen Markt
Gudrunstrasse 178 - Wenen -
Oostenrijk -Tel. 09-43-222-625111
of Holland: 020 -45 1066

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Haar/zijn taak zal o. a. bestaan uit:
• het bijhouden van de inkoop/debiteuren/crediteuren-

administratie, corresponderen in Duits en Engels.
Vereiste:

grote persoonlijke inzet;
prima type-vaardigheid;
minimaal MAVO-opleiding;
leeftijd ca. 20 jaar;
enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.

Wij bieden:

occasions

zelfstandige funktie;
goed salaris;
prettige werkkring in modern kantoor met jonge kollega's.

Grote sortering bij

Electrische
kantenmaaiers
voor moeilijk
bereikbare

plaatsen.

Motormaaiers
topmerken met '
unieke maai-
kwaliteit.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71 -73, Aalsmeer, tel. 02977-24329.

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachines o. a. cirkelmaaiers.
kooimaaiers, electromaaiers, tuinrekkers.
zitmaaiers. tuinfrezen. kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meer'
U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show Da s nu al van de zomer
genieten U vindt er alle bekende mer-
ken Maar ook het komplete toebehu-
ren Zoals f raa ie kussens parasols
lumtafelkleden Eigenli jk alles voor uw
tumkomfort U bent van harte welkom'

P a ook vrijdogavond goopondl

J. J. van dar
Zijditraat 71-73. Aalimcar.

tcltf oon OZ377-24329

TE KOOP AANGEBODEN:
Prachtig uitgevoerd
2 pers. bed. met box

spring op rollen
140x200 cm

Schuimrubber matras,
achterstuk. Geheel in wit

iaque. Met 2 nieuwe
zuiver wollen 2 pers.
AaBe-dskens, donzen
dekbed met hoes en

slopen.
Prijs n.o.t.k.

Telefocn 023-281442.

EIFELLA1MD
WOLF

De aantrekkelijkste kollektie

inruil-financiering
x accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROQDENBERG BV • IJMUiDEH
Tel. 02550-144 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

MUZIEKCENTRUM
'•• Kruisweg 679, Hoofddorp
;tei..02503-16068/165p1 : ;-J.-,

transmissie Technische
gcijOvensió-cylinders
in V-vorm. 2664. cc, 125 DIN pk,
Ifi3 km/u Gratis' haal bijons t r

j^ Renault boel.
., bocidcvo

i', N ^^ infoniMt

Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24
(b.g.g. 33 60) - Off. Renault-dealer.
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eeuw in ZVoort
J5ANDVOOR.T - Wanneer op dinsdagmiddag 9 mei aanstaande,
jonkheer Pieter Quarles van Ufford, met een houten driver een bal
y.al slaan vanaf de eerste „tee", én degene die de bal terugbrengt een
pouden tientje in ontvangst zal hebben genomen, dan is deze
Handeling identiek aan de opening van de Kennemer Golf en
Country Club op 9 mei 1928. De officiële opening van de club was
weliswaar op 19 mei 1928 maar op 9 mei van dat jaar, namen de
|c>den van de club op dezelfde wijze de golfbaan in gebruik. Jonkheer
Quarles valt deze eer te beurt, omdat hij erelid van de golfclub is.,

Hnsdag
•eceptie
mno 1928

.literaard is dit niet het enige
'venement op deze, voor de club toch
;el memorabele dag, daar is natuurlijk
[f receptie voor leden en oudleden,
ilus een diner, waaraan, en dat is dan
,-el weer uniek, nog zes leden zullen

jjluelnemen, die ook de opening in mei
5928 meemaakten. Bovendien zullen
lok twee baanwcrkcrs en twee caddies
anzitten, want ook zij zijn dan vijft ig
aar in dienst van de club, en horen bij
ie grote „golffamilje".
)e club zelf bestaat al veel langer dan
'iü vijfilg jaar die het nu in Zandvoort
;ehuisvesi is. Veel eerder in 1910 was
inder het voortvarend initiatief van'
jérard van de Vliet, de Kennemer
dolf en Country Club opgericht. Op
11 december 1910 waren zesendertig
i-iitnousiaste herenen beoefenaars van
ie golfsport bijeen voor een op-
richtingsvergadering. Op 8 juni 1911
ivas de officiële opening van de
golfbaan. Een soort traditie wil dat
nformele vergaderingen nog steeds
Iruk bezocht worden, maar zodra het
;aat om een officiële, met goud-
ïeuring van statuten enzovoorts, een
cder schittert door afwezigheid.
joed, de Kennemer Golf en Country-
:lub was een feit, en men had een
[olfbaan die gelegen w.as tussen Duin
n Kruidberg en- Westerveld, en

begrensd werd door de spoorbaan. Het
>vas een negenholes baan, en verre van
ideaal, want behalve dat de grond
drassig was, hadden ook de koeien de
gewoonte om hun weidegrond uit te
breiden tot het sappige gras van de
golfcourse.
ÏÉr zijn tenminste foto's daterend uit
die periode waar de koeien dromerig
de aolfsoelende heren aanstaren.

Zandvoort '

Men heeft jaren gezocht naar een
geschikt terrein om een nieuwe liefst
achttien-holes baan aan te leggen. Men
zoch heel Kennemerland liefst acht-
tien-holes baan aan te leggen. Men
zoch heel Kennemerland en door
middel van de familie Quarles van
Ufford kwam men terecht op het
huidige terrein.

De huidige vice-voorzitter, de heer
S.J.H, van Hengel, vertelt hierover:
,,Zoals met alles in deze streek, er
werd eindeloos over gepraat, en het
duurtheel lang voordat er iets gebeurt,
maar uteindelijk doen ze het duur heel
lang voordat er iet-s gebeurt, maar
uiteindelijk doen ze het aangelegd
door een architekt voor golfbanen. De
Engelsman Harry Colt zorgde voor de
baan-aanleg. Dat hij een gaaf stuk
werk leverde, is heden ten dage nog
merkbaar. Voor de bouw van het
clubhuis vroeg men de bekende
architekt Smits. De goede man had
nog nimmer een dergelijk project
gehad, maar dat hinderde niets, want
de leden konden hem precies vertel-
ien, hoe ze het hebben wilde".
Aan liet interieur van het clubhuis is
sinds de beginperiode dan ook weinig
veranderd. Men mag dan wel eens de
„card-room" (bridgekamer) ver-
anderd hebben van links naar rechts,
het interieur zelf is bijna hetzelfde als
in 1928. Dezelfde donkerhouten
betimmering is er nog. De clubs noden
uit tot het strekken van vermoeide
benen en de sfeer is onveranderd
gebleven.
Aan het plafond hangen de wapen-
schildjes van de bezoekende schepen
van de Engelse marine. „De hele
Engelse vloot hangt tegen het dak",
zegt de vice-voorzitter, die uitlegt dat
de bemanning van ieder Engels
marineschip een uitnodiging ontvangt
om in Zandvoort te komen golfspelen.
Bij het afscheid ontvangt „De
Kennemer" dan veelal het wapen-
schildje van het betreffende schip, het

resultaat is dus „eer. gastenboek tegen
het plafond".
In het interieur van het clubhuis
hangen verschillende fraaie en unieke
schilderijen, allemaal betrekking heb-
bend op de golfsport. Hieruit blijkt
duidelijk dat de golfsport veel ouder is
dan de meesten djenken.

Oude sport
De heer Van Hengel, die behalve
vice-voorzitter van de Kennemer Golf
en Countryclub, ook lid is van het
bestuur van de Nederlandse Golf
Federatie, heeft voor „zijn" sport
ongelooflijk veel naspeuringen ver-
richt, zoals blijkt uit een door hem
geschreven boekje „Vroeg Golf en zijn
Ontwikkeling". Het boekje behandelt
de golfsport vanaf de vroege middel-
eeuwen tot de wijze waarop de sport
heden ten dage wordt gespeeld. Het is
een uitgebreid onderzoek geworden
dat zich heeft uitgestrekt over drie
terreinen, nl. archiefmateriaal, kaart-
cn en afbeeldingen, waaruit valt te
lezen dat het tegenwoordige golf
waarschijnlijk is voortgekomen uit
vier verschillende spelen, nl. de
klo(t)sbaan, het beugelen, het
Belgische en Noordfranse „chole" en
het Franse „mail" (malie).
De heer Van Hengel bestrijdt ten
zeerste dat „golfsport" een luxesport
is. „Dit wordt ten onrechte gezegd. Ik
denk dat sportvissers, zeilers en ruiters
in vele gevallen jaarlijks een veelvoud
uitgeven aan hun sport van hetgeen
golfers daaraan besteden, zonder dat
b.v. sportvissen als luxe wordt
aangemerkt. Bijzonder verheugd is de
heer van Hengel met de toenemende
interesse van de overheid in dezesport
In 1971 werd in Amsterdan op het
sportpark „De Eendracht" van de
gemeente Amsterdam de eerste
(geïmproviseerde) openbare golfbaan
van Nederland geopend. Dit bleek niet
zo'n succes, maar de openbare
golfbanen te Oostvoorne, Poortegael,
St. Oedenrode en niet te vergeten
Spaarnwoude daarentegen wel. Met
een openbare golfbaan wordt bedoeld,
dat ook buitenstaanders tegen
betaling uiteraard, op de banen
kunnen golven, zoals ook op openbare
tennisbanen geschiedt.

Milieuveilig
Dat er in Nederland, dat al zo
overbevolkt is, geen plaats zou zijn
voor nieuwe golfbanen, wordt door de

vice-voorzitter tegengesproken.
„Golfbanen kunnen, zonder aan-
tasting van het milieu aangelegd
worden op terreinen waar andere
sporten niet gehuisvest kunnen wor-
den: op waterwingebieden, in zee-
repen, op moderne zeedijken, in wild-
en vogelrcservaten, overal", betoogt
hij. „Voorbeelden hiervan zijn er te
over. Vergeet niet, dat de golfspeler
houdt van rust, de banen kunnen
aangepast worden aan het natuurlijk
landschap. Door hun flexibele aanleg
kunnen ze aangelegd worden waar
andere sportaccommodatie niet, of
alleen op een storende manier, zou
kunnen worden gesticht. Zij hebben
geen invloed op milieu-omstandig-
heden zij verdragen zich bijzonder
goed met nagenoeg elke vorm van
milieu, flora en fauna.

"De Kennemer"
Dal het laatste ongetwijfeld waar is,
bewijst een wandeling over de
golfbaan. Van tee" naar „tee.'worden
wij meegenomen door onze
enthousiaste gesprekspartner. De
fazanten storen zich niet aan ons, er
zijn veel bloeiende duinplanten, en
ook, in vergelijking met foto's van de
baan van ver voor de oorlog, blijkt dat
het duinlandschap alleen verfraaid is
door de aanwezigheid van de „course"
(golfbaan).
Het heeft lang geduurd voordat „De
Kennemer Golf en Country Club" de
schade opgelopen gedurende de
Duitse bezetting te boven was. Toen
het bestuur en leden in 1945 hun
eigendommen weer in het bezit kregen
is met man en macht aan het herstel
begonnen. Toch duurde het nog tot
1964 voordat de baan in zijn volle
glorie was hersteld.
In de loop der iaren is de baan

WATERSTANDEN

aangepast aan de meerdere behoefte
aan lengte, die veroorzaakt werd door
de verbetering van stokken (clubs) en
ballen. Hierbij heeft men er wel
zorgvuldig op gelet dat de oorspronke-
lijke conceptie van Harry Colt niet
werd aangetast.

Kampioenschappen
Dertien maal heeft „De Kennemer"
gefungeerd als gastheer voor de
N e d e r l a n d s e I n t e r n a t i o n a l e
Kampioenschappen. De laatste maal
in 1977. Een hele organisatiewaaraan
een ieder de handen vol heeft. Een
reden ook, waarom men het vijftig-
jarig gehuisvest zijn in Zandvoort
slechts „in familie" zal vieren.
Bovendien zal het gezelschap van de
speelster van formaat, mevrouw A.E.
Buma-van Tienhoven (Annie voor
insiders) worden gemist, evenals dat
van de heer Schmidt van Gelder die
langer dan zevenenveertig jaar deel
uitmaakte van het bestuur van „De
Kennemer" Beiden zijn helaas i n 1977
overleden.
Hier staat tegenover dat veel jeugd-
leden lid zijn van de golfclub. „Want
als je goed wilt leren golfspelen, dan is
het het beste om zo jong mogelijk te
beginnen, het liefst met een jaar of
acht", aldus de vice-voorzitter. Dat
neemt echter niet weg dat men ook op
oudere leeftijd kan beginnen, en
uitgroeien tot een speler van formaat.
Het voordeel van deze sport is, dat
door toepassing van een „handicap"
geoefende met minder geoefende
spelers tezamen kunnen optrekken.

Gezien hc aantal oudleden, leden en
jeugdleden, belooft de intieme recep-
tie van aanstaande dinsdag, een groot
succes te worden.

Schilderij van „The Young Golfer" in het clubhuis. <

- De hoogwater-
voor de komende

ZANDVOORT
standen luiden
week:
Donderdag4 mei, 2.17-14.43uur
Vrijdag 5 mei, 3.06-15.29 uur
Zaterdag 6 mei, 3.48-15.11 uur
Zondag? mei,4.28-16.49 uur
Maandag 8 mei, 5.03-17.26 uur
Dinsdag 9 mei, 5.39-18.00 uur
Woensdag 10 mei, 6.12-18.35 uur
Donderdag 11 mei, 6.46-19.08 uur

Voorzitter G.H. Rahusen bij de eerste „tee". (foto: All Picture).

LANGS DE VLOEDLIJN

Vrijheid is altijd gevaarlijk, maar het
is het kostbaarste goed dat we
bezitten.

H.E. Fosdick
(1878-1947).

Burgerlijke stand
GEBOREN: (buitende gemeente):
Nathalie Marianne d.v. W. Scheen en
M.A.J. Verstappen.

ONDERTROUWD:
D.D. Kroth en L.S. Wisener; P. Koning
en M.A. Drommel.

GEHUWD:
H.J.W. Ruhling en E.A. Barez: A. van
Duijn en I. Blok; V. Mell en E.J.M, van
Vrijberghe de Coningh.

OVERLEDEN:
(buiten de gemeente). Pieter van
Oostendorp, 71 jr., gen. m. G.E.
Dankbaar.

Sterke daling
inwonertal
KENNEMERLAND - Het aantal
inwoners in Haarlem is in het
afgelopen jaar met 1.428 gedaald,
in Bloemendaal met 1.428 en
Heemstede met 369. Daarentegen
steeg het aantal in Zandvoort met
76 en Benncbroek met 1. Dit
blijkt uit het Studieberichtvan de
Provinciale Planologische Dienst
over bevolkingscijfers in Noord-
Holland. In het stedelijke zuiden
van de provincie trad een
vermindering van het aantal
inwoners op met 10.493. Dat
werd ternauwernood gecompen-
seerd door de groei van het
noordelijk deel der provincie,
waar 10.798 mensen bijkwamen.
Per saldo bedroeg de bevolking-
sgroei in 1977 dus slechts 305.
Dat was in 1976 nog 3.535 en in
1975 11.064. Het bevolkingsver-
lies in het Zuiden der provincie
komt vrijwel geheel voorrekening
van de regio Groot-Amsterdam.
Op l januari jl. telde Noord-
Holland 2.299.715 inwoners. Wat
Zuid-Kennemerland betreft: het
aantal inwoners daalde van l
januari 1973 tot l januari 1978
met 9.388 (237.991 en 228.603).
In 1973 was de daling 2.711; in
1974 2.275; in 1975 957, in 1976
1.654 in 1977 1.791, Haarlem
daalde van 162.774 (l januari
1977) tot 161.346 (l januari
1978), Bloemendaal van 18.135
tot 18.064 Heemstede van 27.292
tot 26.923, Zandvoort steeg van
16.395 tot 16.471 en Bennebroek
van 5.798 tot 5.799.

Jazz op het naaktstrand

Voor SAUNA MASSAGE
ZOSMNEKUUR
SAUNA BOUWES

Badhuisplein 7, telefoon 02507-3871

Welke dames
willen bij wisseling van

gameub. flats deze
schoonmaken ?
Loon f 12,50 p. u.

Tel. 02507 - 56 68.

Afwashulp
gevraagd, 3 è 4

avonden per week.
Kerkstraat 17, Zandvoort,

telefoon 02507-4273.

Club
KINDERBLOUSE
met korte mouwen,

diverse kleurtjes

Kerkstraat 19, parterre,
Zandvoort.

Tel. -02507 -29 49.

Woningruil
Gevraagd inZdndvoon

eengeiinsuvanmy
Aangeboden, in Amsterdam

eengezinswoning, huisk., mod
keuken, 3 Djapkamer. douche C V

Blijvend vrij uii/icnt
Br ond nr 2 301
bureau v d blad

2 klassieke
EETHOEKEN

te koop aangeboden.
Tel. 02507-70 47.

TE KOOP:

Antieke
plavuizen

TELEFOON

02977-23523

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

ZANDVOORT - Het gaf nog heel wat
moeite zaterdagmiddag, voordat alle
instrumenten en handleden van de
Rod Mason Jazz Band in het nieuwe
strandpaviljoen „Sans Tout" waren
gearriveerd. Met Landrovers werden
artiesten en gasten van Chris Sabelis en
zijn compagnon Ko Kooijman naar
het etablissement vervoerd, en de
landrovers hebben heel wat ritten
moeten maken, voordat iedereen
inclusief de vele fraaie bloemstukken
waren gearriveerd.

Versterkt het C.D.A.
te Zandvoort.

Stemt Lijst DRIE.

Richard van As - Kors van der Mije -
Henk de Pater - Gerard ter Veer - Jaap
Brugman - Peter Ingwersen - Mevrouw

Minke van der Meulen - Heijink.

TEKOOPGEVR.:

HUISJE
MET GARAGE
in oud Zandvoort,

of huisje m. plaatsje
waar garage gebouwd
mag worden. Dicht bij
zee. Br. ond. nr. Z 302
bur. v. d. blad.

LEVI's LEVI's

YOUNG FASHION
Grote Krocht 20 - Zandvoort

LEVI's LEVI's

BOEKEN OVER
Oud-Zandvoort
Allan. Bad Zandvoort
10.-. Zandvoort en om-
geving 11,50. Zandvoort
In oude prenten 10,-.
E. J. BONSET,
PatrljzenstraatS,
Telefoon 3906.

Nu ook in Zandvoort:
CUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

De rustpunten in uw tui
Wij hebben ze in vele uitvoeringen.
De onverwoestbare engelse park-
bank, van teak-hout. Het meranti
boerenbankje. De rustiek eiken bank
of de terrasbank van slagvast kunst-
stof... ze staan er voor u. En de
schommelbanken natuurlek, waarop
u zacht neuriënd uw keuze kunt
maken.

p.i. ook «rtjdagavond goopendl

HOBBYMARKT
J. J. van dor ZWAARD

Zijdstraat 71-73
AALSMEER

tel. 12977-24329

Louis van Dijk en Arm Burton waren
de eersten die de gasten verrasten met
goede jazz, gevolgd door de Engelse
Band met de zangeres Beryl Bryden.
een zangeres van formaal in veel
opzichten.
Wie meenl dat ,.Sans Tout" zomaar
een standpalviljoon is, vergist zich,
want er is een volledig uitgerusle Finse
sauna aanwezig, waarvan de kachel
geslookl zal worden met speciale
houtblokken. Dan zijn er nog diverse
cabines met zonnebanken, zodat de
bezoekers, bij het verslek gaan van de
zon, loch bruin van het naaktstrand
kunnen gaan. Bovendien is er een
speciaal dieet met een speciale drank
voor degene die schoonheids- of
welvaartsplooien wel kwijt wil. Een
fysiotherapeut zorgt voor een goede
begeleiding van de „afslankers".
Bij de talloze vrienden en bekenden
die zaterdagmiddag op deze speciale
reccplie aanwezig waren, zagen wij
nog Thcrese Steinmetz, Frans van
Schalk en vele anderen, die van de
uitstekende zonnebanken en de
speciale sfeer die dit etablissement
heeft genoten.

FROMAGERIE
K AAS-en

Wl JNSPECIALISTEN
Kerkstraat 6A -'Zandvoort

Tel.02607-61 41 . '

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion

Grote Krocht 20.
Zandvoort.

Laat u ook eens bezoeken
door de mobiele

HONDEN-
KAPSALON

MON AMI.
Voor een IcHevoBo en

vakkumfigo behandebig van uw
hond.

Ook gespecialiseerd in bouviors.
Getiip). hondentrénsler

Irnu Bricjcr,
Telefoon 02507-6619.

HERVORMDE KERK kerkplein:
10.30 uur: Ds.C. Mataheru. Viering
H.Avondmaal. (Crèche aanwezig).
JEUGDHUIS ACHTER DE KERK:
10.30 uur: Jeugdkapel.
GEREFORMEERDE KERK, Juliana-
weg 15: 10.00 uur: Ds.A.A. van Leer
van Driehuis; 19.00 uur: Ds. B.
Oeveren van Rijnsburg.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15: 10.30 uur:
Prof. Dr.C.W. Mönnich van Amster-
dam. Evang. Luthers. (Oekumenische
leergang).
ROOMS KATHOLIEKE KERK.
PAROCHIEKERK ST. AGATHA,
Grote Krocht: Zaterdag 6 mei: 19.30
uur, Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 7 mei: 8.45 uur, Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caeciliakoor.
NIEUW APOSTOLISCHE KERK:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur: en 16.00 uur, woensdag 20.00
uur: diensten in gebouw Madoera-
straat l, Haarlem-Noord.
NEDERLANDS CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBONDEN: maandag-
middag 8 mei 3 uur: samenkomst in

•• huize „Pniël" Zuiderstraat 3.
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

<.mw-T -'-'.• i i' •.•*•f*-'. •» •m+~yfrff«-tr*^-'yf*ifi:rWeekenddiensten
ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 5091- en
5600 Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth, telefoon 3355; Flieringa,
telefoon 2181; Zwerver, telefoon
2499.
TANDARTS:
telefoon. 023-313233.
WIJKVERPLEGING:
Zr. A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7,
flat 4, telefoon 4277.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.
H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.
DIERENARTS: bij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233,
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 7641.
POLITIE: tel. 3043.
BRANDWEER: telefoon 2000
TAXI: telefoon 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT:
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320-164. Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00-8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM:
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00uur.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING.:
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373, in Zandvoort van
maandag tot en met vrijdag van 11.00
lot 12.00 uur en iedere zondagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur. Ook
schriftelijk via poslbus 100, Zand-
voort.
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Laatste nieuws vanuit ons oude pand aan de Breestraat;

gende week vindt totale ver-
zing Stoutenbeek Wooncentrum

aarom moet zaterdagavond 6 mei
s uitverkocht zijn !

Nu 30% korting op alle eerder
eprijsde meubelen !

laatste rollen tapijt met 25-40%
ig !

~' *' *•~

hpwroom- karpetten met 40-75

Haast u !

De volgende week - van 8 tot 12 mei - zijn we gesloten. Zaterdag 13 mei hopen wij u in ons nieuwe
pand aan de Parallelweg 10 te begroeten. - ~ ; ; :

utenbeeh mm
Breestraat 74-84, Beverwijk. Uitverkoop mei toestemming van K>K v»n 23 (naart l/m 13 mei a.s.
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Salarissen personeel uitfooienpot

Voortbestaan casino in
handen van
ZANDVOORT - Het casino van Zandvoort heeft in de eerste vijftien
maanden van haar bestaan een spelopbrengst geboekt van ruim
zevenendertig miljoen gulden, waarvan 25.589.685,- roulette en
f 11.447,770,- black-jack; terwijl het aantal bezoekers in
Zandvoort 478.802 bedroeg waarvan 53.740 buitenlanders. Dit
alles staat te lezen in het eerste jaarverslag van de Nationale Stichting
Casinospelen, dat afgelopen maandagmidag op een persconferentie
openbaar gemaakt werd.

Kamer

In haar jaarverslag baseert de Stichting
zich op de gewijzigde regeling van het
belastingsysteem op de kansspelen.
Mocht deze nieuwe regeling niet door
de Tweede Kamer worden goed-
gekeurd, dan bestaat de kans dat de
casino's in Zandvoort en Valkenburg
niet kunnen blijven voortbestaan,
omdat ze dan meer belasting zouden
moeten betalen, dan van de bezoekers
wordt ontvangen. Op vragen in deze

richting, antwoordde de heer N.J.M,
de Rooy, algemeen direkteur van de
Stichting onder andere:
„Wel als het parlement het voorstel
van de ministerraad niet zou over-
nemen, dan zou er inderdaad een
moeilijke situatie kunnen ontstaan. Ik
ben echter vol goede moed dat dit niet
zal gebeuren. Voor ons staat vast, en
voor al diegenen die zich hiermee
hebben beziggehouden, dat de huidige

wet op de kansspelbelasting niet kan
worden toegepast op het voulcttc-
spel".
Hij illustreerde dit mot een voorbeeld
te noemen van twee spelers die ieder
met drieduizend gulden als inzet een
uur lang spelen. De één speelt op rood,
de ander op zwart. Valt het balletje
niet op nul, dan verliest de één
drieduizend gulden, maar de ander
wint drieduizend gulden, zodat zij
samen noch winst, noch verlies
maken. Maar het casiono, dat
belasting moet betalen op prijzen
noven de duizend gulden, zou volgens

De heren De Rooij en Grevenstuk
(hoofd centrale staf) tijdens de
persconferentie.

(Adv. Ingcz. Mcdccl)

REORGANISATIE UITVERKOOP
BIJ PAP1LLON MODE

Binnenweg 132, Heemstede, telefoon 023-280848
Haltestraat 40, Zandvoort,telefoon 02507-2087- Ook zondag'geopend.

Onze totale voorraad wordt verkocht voor

HALVE

de huidige wet op de kansspelbelasting
ettelijke duizenden moeten betalen.
„AJs deze wet zo blijft is het mogelijk
om het casino kapot te spelen, daar
kunnen wij niets tegen doen" aldus de
heer De Rooij, die verder betoogde dat
men vijfentwintig procent kansspel-
belasting moet betalen. „Wanneer je
dan een avond speelt kun je vele
guldens kansspelbelasting veroor-
zaken en toch aan het einde van de
avond met verlies, of een paar tientjes
winst naar huis gaat". Bovendien
bleek ook dat er een misverstand is
ontstaan door het woord „kwijt-
schelding". Voorlopig is de veertig
miljoen gulden belastingschuld die de
Nationale Stichting Casinospelen
heeft, gebaseerd op de huidige
kansspelbelasting „kwijtgescholden".

Dit wil geenszins zeggen dat de
stichting die veertig miljoen niet op
tafel zou behoeven te brengen.
Voorlopig is de term „kwijtschelding"
gebezigd, omdat dit het enige woord is
dat fiscaal juist is. De heer De Rooij
zou liever het woord „rechtzetting"
gebruiken. Er is in feite sprake geweest

van een foutieve beoordeling. Alhoe-
wel de stichting reeds op 2 november
1976 de toenmalige staatssecretaris
van Rooijen van Financiën geschreven
heeft dat geheel volgens haar voor-
spelling de wet op de kansspel-
belasting niet van toepassing kon zijn
op het roulettespel, moet een nieuw
belastingsysteem nog door de Tweede
kamer behaneld worden. De algemeen
directeur noemde het ook een groot
nadeel dat het vorige kabinet onver-
wachts demissionair werd, en ook de
vertraging in de kabinetsformatie
heeft de zaak op de lange baan
geschoven,

Onderzoek
Uit onderzoekingen is gebleken dat de
gemiddelde bezoeker speelt met een
bedrag tussen de vijftig en tweehon-
derdvijftig gulden. Het verlies staat
gemiddeld op vijfenzeventig gulden.
Wel royaal zijn de bezoekers met de
fooienpot, de „tronc". Gemiddeld
stortte men veertig gulden in deze pot,
hetgeen een „pot" van zevenentwintig
miljoen opleverde; genoeg om het
totale personeel van de Nationale
Stichting Casinospelen uit de „tronc"
te betalen, inclusief de vakantiegelden
etc. De gemiddelde salarissen voor
speltechnisch personeel 64.000,- voor
niet-speltechnisch personeel
f30.000,--. Voor bemoeienissen van
de bestuursleden van de Stichting

„De tronc" goed voor 27 miljoen.

Hotel - Café - Restaurant

„Van Houten BV"
Dir. P. J. Serno

Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932
*

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
As de kommende Pinkster-
daege 't saizoen veur
de helft goedmaeke,
masge we in onze handjes klappe.

SUEDE
NAPPA

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

•Rj

de gehele^kollektie

SOG

MORRIS,
befbreyoubuv'J

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 2235 96 •

C GROTE ^
PINKSTERVERKOOP

FOCKESr
MELTZERf

m
Zandvoort!

Fockc & Meltzer, het gerenommeerde
Amsterdamse huis (sinds 1823) voor
kristal en porselein, is vanaf heden ook
gevestigd in Zanvoort.
Aan de Thorbeckestraat no. 11 (t.o.
het Casino) bevindt zich een kleine
maar o zo aantrekkelijke dependance,
waar u hoogtepunten aantreft uit div.
kollekties en vele beroemde namen als
Wiinblad, Daum, Saint Louis, Kosta
Boda, De Porceleijne Fles, Makkum e.a.

U bent van harte
welkom!

ontvangen zij 20 tot f 25.000,-- per
jaar, terwijl de voorzitter drs. J.A.
Ritmeester van der Kamp, f 40.000,--
per jaar ontvangt. De heer De Rooij
ontkende ten stelligste dat er ook
maar sprake van zou zijn dat de
voorzitter van de Stichting geld van
het casino zou overbrengen naar een
buitenlandse bank. „Ik wil met
nadruk verklaren dat er nooit sprake is
geweest van een buitenlandse geld-
schieter. Van begin af heeft vast-
gestaan dat dit een Nederlandse bank
zou zijn. Het is de Nederlandse
Middenstandsbank geworden. De
enige relatie die met een buitenlandse
organisatie bestaat is de Osterreichi-
sche Spielbanken A.G. Daarmee heeft
de stichting een „know-how" en
management-overeenkomst gesloten.
Dit houdt in dat deze organisatie
gedurende vijf jaar, dus tot november
1981 de stichting adviseert en
assisteert bij het exploiteren van
casino's in Nederland. Hiervoor wordt
1.6 procent van de brutospel-
opbrengst betaald". In totaal was dit
bedrag over de afgelopen periode dus
ruim f 791.460,72.

Pacht-opleiding
Met de exploitatie Maatschappij
Bouwes heeft men een huurkontrakt
tot l juli 1986. Over de afgelopen
periode werd aan huur, excl. de BTW
f 386.000,-- betaald. Om jongeren van
eigen nationaliteit een toekomst te
bieden in het casinobedrijf werd op 17
mei 1976 in Haarlem een eigen
opleidingscentrum gesticht. De be-
langstelling voor deze opleidingen is
overweldigend groot. Door de strenge
selektienormen en het beperkte aantal
plaatsen kan slechts een gering
percentage tot de opleiding o.a. voor
leerling-croupier worden toegelaten.
Voor dit nieuwe beroep hebben
inmiddels 150 van de 170 kandidaten
met succes de opleiding voltooid en
het officiële diploma ontvangen.

Het voortbestaan van de casino's, ook
dat van Zandvoort, dat momenteel
werkgelegenheid biedt aan ruim 225

(Adv. Inge?. Wleded)

werknemers is afhankelijk van de
beslissing van de regering. Uitgaande
van het feit dat de belastingregeling
wordt gewijzigd maakte het casino
over het afgelopen jaar 34 miljoen
winst. Als de belasting zoals die nu in
de wet staat, wel wordt toegepast dan

BRAZILIAANS
LEREN ZITMEUBELEN
beide pinksterdagen
10.00-17.00 uur.

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15

SCHEVENINGEN
Gevers Deynootweg 83

alleen 2e pinksterdag
APELDOORN
Europaweg 170

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSWIA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals hot uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Tweede Pinksterdag 9~18uur
in alle 10 toonzalen.

Al onze meubelen zijn nu voorzien
van ons eigen brandmerk.

Meubelfabriek
Oistenvijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ma t/m za 9-18 uur,

zou het verlies aanmerkelijk zijn.
Hoewel de heer De Rooij deze laatste
stelling niet relevant vindt, omdat naar
zijn mening de huidige wet niet
kanworden toegepast, ligt het lot van
het casino dus in handen van de
Tweede Kamer.

volwassenen
ZANDVOORT - Donderdag-
avond 11 mei 's avonds om
halfacht wordt in het gemeen-
schapshuis in Zandvoort een
informatie-avond gehouden voor
deelnemers aan en belangstellen-
den voor, de dagmavo, die, zoals
wordt verwacht, in september
ook in Zandvoort van start zal
kunnen gaan.

Tijdens de persconferentie die in het
raadhuis werd gegeven, toonden zowel
wethouder I. Aukema, als de heer J.
Waaning, chef afdeling onderwijs-
zaken, zich bijzonder verheugd over
de voorlopige aanmeldingen en reac-
ties die binnen zijn gekomen.
„Ik heb zeker, op aanvraag al zo'n
vijfendertig informatiebulletins ver-
zonden, en ik hoop dan ook op veel
belangstellenden en inschrijvingen op
9 mei" aldus een enthousiaste heer
Waaning. Wethouder Aukema bena-
drukte deze zienswijze, en zei veel
vertrouwen te hebben in dit, voor de
gemeente zo belangrijke, project.

Erasmus College ,
In overleg met het gemeentebestuur
heeft het Erasmus College uit Haarlem
besloten na te gaan of aan een
dergelijke vorm van onderwijs, dag-
mavo voor volwassenen, ook in de
gemeente Zandvoort behoefte be-
staat.
Bij voldoende belangstelling (25-leer-
lingen) zal voor het cursusjaar
1978/79 een Mavo-klas worden
gevormd. Om te worden toegelaten
dient men volledig basisonderwijs te
hebben genoten en de leeftijd van 16
jaar in 197 8 hebben bereikt.

Studie mogelijkheden
a. U volgt gedurende drie jaar de lessen
in zes vakken (12 lessen p/week) In
hot derde jaar doet u clan examen voor
hetMavo-4 diploma.
b. U volgt gedurende drie jaar de lessen
in drie vakken, waaronder Nederlands
(6 lesuren PIT week). In het derde jaar
doet u examen en ontvangt een drietal
zgn. deelcertificat'\ Haalt u daarna
op soortgelijke vij/e nog drie
deelcertificaten, dan kunt u do/.e
inleveren voor een volledig Mavo--!
diploma.

Vakkenpakket
Aangezien het in Zandvoort ver-
moodelijk om een vr i j kleine groep zal
gaan moet na het sluiten van de
inschrijving bekeken worden wat hier
ter plaatse gerealiseerd kan worden.
Voorlopig gaan wc er vanuit dal alleen
groepen gevormd worden voor:

Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Geschiedenis, Aardrijkskunde.

Lestijden
De lessen worden gegeven gedurende
drie ochtonde van 8.45-12.00 uur.
„De plaats waar de lessen gegeven
zullen worden is nog niet bekend,
maar zal er ongetwijfeld komen",
aldus wethouder Aukema. Het cursus-
geld bedraagt f 100,-- per jaar; terwijl
de kosten van de studieboeken voor
eigen rekening zullen komen, waar-
schijnlijk f 175,--. Omdat reeds lang
een dagmavo voor volwassen in de
gemeente Zandvoort werd gemist,
verwacht men dan ook, gezien de
reacties, dat de inrormatiebijeen-
komst donderdagavond 9 mei druk
bezocht zal worden.

op de koffie
JL *J *f

ZANDVOORT - Langzaam maar
zeker komen de aanmeldingen
binnen voor hel kopje „feestelijke
morgenkoffie voor bejaarde Zand-
voorters" op dinsdagmorgen 23 mei
aanstaande in het strandpaviljoen
van mevrouw van Dam. „Hoewel er
minder reacties komen dan werd
verwacht, vermoeden wij dal de
laatste week veel aanmeldingen
zullen komen. Toch zouden wij het
prettig vinden met hi-t oog op
vervoer, bestellingen enz. '/.o vroeg-
üjdig te weten op hoeveel personen
wij kunnen rekenen. Het zou
jammer zi jn, wanneer wij op het
laatste moment mensen /.ouden
moeten teleurstellen" aldus één der
organisatrices.

Aanmeldingen kunnen ook ppr-
soonlijk geschieden bij mevrouw B.
Faber, die werkzaam is in de Huma.
Bij veel Zandvoortcrs zeker geen
onbekend.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Burg, Engclbcrtstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties
Assurantiën.

Hypotheken

LANGS DE VLOEDLIJN

De' mi'imaand,dk' /.o
zelden de naam van
lente verdient , is hot
zinnebeeld van een
onverdiende reputatie.

Voltaire
n69<l-1778)
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De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van
25 april 1978 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor het
perceel Flemingstraat 380 een
bestemmingsplan word voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende
tekening, waarop met rode omlijning
het perceel is aangegeven voor een ieder
ter gemeentesecretaris (bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
ter inzage.

Zandvoort, 2 mei 1978.

De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

gemeente
zandvoort

gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 16 mei 1978
gedurende 14 dagen ter gemeentesecre-
tarie, bureau volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening, voor een ieder ter inzage
ligt het bouwplan tot uitbreiding van het
perceel Flemingstraat 380.

Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen dit
bouwplan indienen.

ZANDVOORT, 28 april 1978.
DU burgemeester voornoemd,

H. MACHIELSEN

CHRISTIEfo
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185
Medisch gedipt
pcdicurc van hel

Efcabeth Gasthuis.
Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

VOOR MAMA,SCHOONMA,
OMA.PLEEOMA EN AANSTAANDE MA

IETS LEUKS UIT DE HEM A.

Partij
ISOLATIE
PLATEN
120x6x4.5

Gebruikt, 1.75 p. stuk.
Telefoon 02507-7353

mis nOp 12 mei om 15.00 uur zal op het stadhuis
van Zandvoort het huwelijk voltrokken worden II

i/ïin r?van
Wendy Lammers van Toorenburg

L
en

Jos van Huizen

r

XJ
l

Geachte clientèle,
Hiermede bericht ik u dat het
Loodgietersbedrijf Van Loon is
opgeheven.
Wij danken u voor hel vertrouwen
in de afgelopen jaren.

P. en C. van Loon

Loodgieter P. van Loon
Bilderdijkstraut 7 - Zandvoort,
WERKT BIJ FIRMA LOOS,
Tel. 02507-52 07.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uut
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa. WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

21 mei a.s. hopen onze ouders
Anton vanDuijn

en 7j
Gerda van Duijn- Van Koningsbruggen

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. y
Gelegenheid tot feliciteren op.vrijdag 19 mei 7\
a.s. vanaf 20.00 uur in de „Vijverhut" aan de

Vondellaan. H
Sandra en Erik *

JanJ
K.. ...atcdJ

^»SSSSSSSSSSSSSSSSS8SSSSSSSSSSSSS8S8SS3SSSSSSSSSSSSSSS

Problemen voor Moederdag ? '
Kom eens kijken in

't KLEINE WINKELTJE
Enorme keus Delftsblauw en boerenbont aardewerk.

Grote braadpannen.
Eet-, thee- en ontbijtserviezen.

69,00

Op vrijdag 19 mei a.s. hopen onze ouders en grootouders

J. deMuinck
en

H. J. de Muinck-Zwemmer
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur in liet
Gemeenbchapshuis, Louis Oavidsstraat, Zandvoort.

Kinderen en kleinkinderen G
ZANDVOORT. mei 1978. c

Zr. Dina Brondcrsstraat 38.

Niet geheel onvoorbereid, is toch nog onverwacht op
2 mei 1978 van ons heengegaan mijn lieve man en onze
zorgzame vader

Bastiaan Groeneweg
op de leeftijd van 62 jaar.

Beverwijk
T. Groeneweg-van der Mije
Arnhem
B. J. Groeneweg
H. B. Groeneweg-de Jong
Beverwijk
J. B. Groeneweg
M. E. Groen

Beverwijk, 5 mei 1978
Narcissenstraat 43

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

ALGEMENE KENNISGEVING

Op 5 mei is overleden onze beste broer, zwager, oom
en huisgenoot

PIETER KOPER
weduwnaar van Clazina Cornelia Bluijs

op de leeftijd van 92 jaar en jarenlang trouw verzorgd
door mevrouw M. van Noorl-Zwemmer.

Uit aller naam:
Zandvoorl. 9 mei 1978 F. Koper
Quarles van Ulïordlaan 36
Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis heden in
stilte plaats gehad.

Op 5 mei is op 69-jarige leeftijd overleden
mijn lieve zuster, onze tante en vriendin

Catharina Bunschoten-Cordes
beter bekend als NORA

weduwe van Gerrit Bunschoten.
Haar lichaam is ter beschikking gesteld van de

wetenschap gesteld.
Burg. v. Alphenstraat 13h

Zandvoort: haar zuster
H. Roos-Cordes

Rotterdam: Astrid, Hans, Jolanda
Zandvoort: Monique, Sylvia, Evert

Vriendinnen:
Ans Colin,
Cicilia Colin

DANKBETUIGING

Hiermede willen wi j u allen bedanken voor de belang-
stelling, cddcju's en bloemstukken die wi j niet ons
50-jarig huwelijksfeest van u mochlcn ontvangen.
Mede dooi de mooie bucharist icvienng td] hel \oor ons
een bluiuniie her inner ing \ an dankbaarheid zi jn.

P. J. Stokman-Heemskerk
NIC. lieetslaan 38

LEVI's LEVI's

YOUIMG FASHION
Grote Krocht 20 • Zandvoort

LEVI's

*IQ "7 R
l «7f i «J

EETSERVIES (oudhollands) ,

EXTRA AANBIEDING
EMAILLE PANNENSET ,

Kop en schotels met opschrift, enz., enz.

't Kleine Winkeltje
Groot Heiligland 20 - Haarlem - Tel. 023 - 31 19 78

Royale
huishoud-
portemonnee.
Dubbel geldvak met knipsluitmg,
4 vakken voor papiergeld, bonnen etc.
en speciaal vakje voor betaalpas
en foto. Zwart, bruin of

Keukenweegschaal met afneem
bare schaal. Na terugzetten op O bij te
vullen met ander ingrediënt.

In bruin en rood. /
3 Jaar garantie, 14,75 NU • Ai?

4 Aardewerk kop en schotels
met modem banddecor in geschenk-
doos. Normaal 4 voor 15,-

Luxueuze zonne-fauteuil.
Rug ornlaag... voetsteun omhoog.

Roestwerend wit gespoten
stalen buis; 5 cm dikke matras met
dessin in groene of bruine hoofd-
kleur, 65,- ••••CANü-5/50

Wandspot met verschuifbare
porseleinen fitting. In vele richtingen
verstelbaar.

Maximaal 75 Watt. Diverse
kleuren 17,75

NU

Lichtgewicht Reaktor stoom-
en sproeistrijkijzer. Voor droog-
strijken.stoomstrijken en invochten.

Regelbare thermostaat met
kontrolelampje.Vermogen 1000 Watt.
Kemakeur.'njaar
garantie. 52,50 .MM

HUu. ti~f HEMA

C H A N T A L
Schoonheidssalon en Parfumerie

Lederwaren en Bijouterieën
Kerkstraat 22 (passage) - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 68 65

MOEDERDAG-AANBIEDINGEN:

V.U. Eau de Toilette Spray
van TedLapidus, van 6,95 voor

Lancôme Lipstick
12 stuks voor

JBij besteding van minimaal ƒ 25,- een|

VERZILVERDE KETTING
MET HANGER KADO !

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

Voor a! uw exclusieve

wandbekleding
Keur en Zoon

Paradijsweg 2, Zandvoort,
telefoon 02507-5602.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. Deursen
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Playtex Comfort
B.H.

tijdelijk 5 gulden
korting.

Nu ook in D-cup.
NIET-TE-GELOVEN

CORSELETS
12 gulden reductie en op
PANTIES 7,50 reductie.

KROON
Haltestraat 55 - Zandvoort

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gede&si-
neerdals uni.

Heft:n en |uniormode
Mootdstr<i3l 178 Hilleqom
tel 02520 15119 Donder

daq koopavonrJ

Ruit stuk?
Bel

Keur en Zoon
Paradijsweg 2, Zandvoort,

telefoon 02507-5602

Suikerwerkfabriek
IWANOWITCH

Oranjestraat 12, Zandvoort
vraagt voor direct

PRODUKTIEI
MEDEWERKER (mnl.)

Opleiding in bedrijf.
Aanmelden 08.00—17.30 uur, telefoon 2470.

| Alweer geweldige aanbiedingen:
Benidorm 1 e of 13 mei
3 kamer appartement 2 weken 451,-

IVliniaturen in koper, tin, porselein

Oosters porseleinen vazen en
borden

Exclusieve verlichting

Delfts aardewerk in wit en blauw

Engels kleinmeubelen

Romantisch kristal

Dames buro's en fauteuils

Allerlei sierkleedjes en lopers

Gordijnkwasten en bandjes

VRIJ ENTREE
Zijlstraat 83 b/d Gr. Markt, Haarlem

hotel vol pensioen

Ibïza 14 mei'78

3 kamer appartement 2 weken

Rome 18 mei

hotel 8 dagen vol pension

CranCanaria i3mei
appartement 2 weken

hotel 2 weken

STEM OPDE VVD
1. J.ATTEMA
2. M. P. F. JOUSTRA
3. P. KEUR
4. E.H.C. JONGSMA

STEM VAN DE

5. Mevr. M. S. HUGENHOLTZ -
Jkvr. VAN RHEINECK LEYSSIUS

6. Mr.A. N. J. GIELEN
7. J. G. ANDERSON
8. M. J. METHORST

STEM OP LIJST 1
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PvdA-debutant Gert Toonen:

Gelijkheid van kennis, inkomen
macht, ook in gemeentepoliti

. Mi-dal)

Wij vinden
al jaren dat
het circuit

moet verdwijnen

;ZANDVOORT - De gemeente-
•raadsfractie van de Partij van de
lArbeid krijgt er binnenkort een
Motte prater bij. Gert Toonen is
;de naam, 30 jaar jong en in het
•dagelijks leven leiding gevend in
'de plaatselijke Openbare Biblio-
itheek. Vier jaar is hij voorzitter
;van de PvdA-afdelingsbestuur
•'geweest en nu prijkt zijn naam
ïils nummer twee op de socialis-
tische groslijst. Vragen stellen
Wijkt overbodig. Gert heeft een
bewuste keus gemaakt uit het .
Tiitgebreide partijprogramma en
•zijn betoog laat aan duide-
•lijkheid niets te wensen over.
!„Dat mag ook niet", vind hij. „Wie
;zijn stem uitbrengt, heeft er recht op
.'precies te weten, waarvoor hij stemt.
)Onze lijfspreuk is „gelijkheid van
•kennis, inkomen en macht", ook op
'het vlak van de gemeentepolitiek.
; Zeker nu er op diverse gebieden nog
•slechts kleine marges overblijven,
' moet blijken, dat wij andere denkbeel-
den hebben dan bijvoorbeeld VVD en
•CDA. Wij kiezen voor de zwakken in
de samenleving".
Toonen is van mening, dat de
bevolking meer, beter en tijdiger
geïnformeerd moet worden door de
gemeente over beleidsvoorbereiding
en- uitvoering. „Maar dat niet alleen.
Ze moet er ook bij betrokken worden.
Zeker als het om de directe
leefomgeving gaat, zoais bij renovatie
én rehabilitatie". Hij vindt ook, dat
tollegevorming alleen nog tot stand
kan komen op basis van een program.
'„De partijen, die het college gaan
vormen moeten harde afspraken
maken over het te voeren beleid,
.Vertaald in een meerjarenplan, dat als
basis dient voor een jaarlijkse
beleidsnota. Als de PvdA weer
meedoet in het college -en dat wil ze- is
het logisch, dat ze zich voldoende wil
herkennen in dat meerjarenplan. Het
gaat niet om een paar leuke dingen
voor linkse mensen, maar om
daadwerkelijke verandering in de
tnaatschappij. Dat is ook het uitgangs-
punt van socialistische gemeente poli-
tiek".
'.Geen drempel
Op het gebied van net welzijn acht
Gert enkele zaken zeer essentieel.
„Dat is in de eerste plaats verbetering
! van de dienstverlening van de Sociale
*ï)ienst". Dat moet perfect verlopen.

Ingezetenen, die hier komen, moeten
;iiun hele ziel en zaligheid op tafel.
•Jeggen. Dat doen ze niet voor de lol,
;-maar omdat alle andere mogelijkhe-
•!den zijn uitgeput. Zelfs de laagste
i-drempel moet daar worden weggeno-
;Imen. Dan de emancipatie, een der
/voorwaarden voor maatschappijver-
;-andering. De gemeente moet hier
•^stimuleren en financieren, waarbij ik
>denk aan tweede-kans-onderwijs,
vVOS-cursus en allerlei andere activitei-
•" ten. Verder vind ik, dat de gemeente-
>lijke struisvogelpolitiek tegenover de
I-alternatieve hulpverlening nu eindelijk
'"eens zal moeten verdwijnen. Omdat
• .Release wel eens de wet overtreedt,
J-vindt de meerderheid dat een
\verwerpelijke instantie, die snel om
/zeep geholpen moet worden, Als ik
f's avonds zonder licht fiets, krijg ik
•leen bon, maar niemand peinst er toch
/over, om mij de volgende dag het
•'fietsen te verbieden? In ons program
';wordt verder uitgebreid aandacht
I-besteed aan het gemeentelijk weizijns-
\beleid, de maatschappelijke dienstver-
Mening, het cultuurbeleid, het jeugdbe-

leid, _de gezondheidszorg en liet
onderwijs".

Woningbouw
In het hoofdstuk over de volkshuisves-
ting wil Gert Toonen een viertal zaken
aantippen. „Wat de woningbouw
betreft zijn we aangeland in het
stadium van het invullen van de
schaarse open plekken. De PvdA
meent, dat er alleen nog sociale
woningbouw gepleegd mag worden.
Daar verstaan wij onder zo goedkoop
mogelijke huurwoningen van woning-
bouwvereniging of gemeente. Hel is
voor ons onaanvaardbaar, dat welge-
stelden „leuke woninkjcs in het
groen" opkopen voor belachelijke
prijzen. Het huidige huurbestand
dient gehandhaafd en uitgebreid.
Mede op basis van onze woonnota zijn
wij blij met het standpunt van de
sector Maatschappelijke Zorg over het
toewijzingsbeleid, waarin politieke
controle van de raad moet komen. De
urgentienormen moeten strakker en
duidelijker worden gesteld en toege-
past. Bekend mag worden veronder-
steld, dat de PvdA al jaren voor
uitgifte van grond in erfpacht is. Dan
nog de woonerven. wat de bewoners
van Koningstraat, Willemstraat en
Kanaalweg op eigen initiatief tot stand
hebben gebracht, is ongelooflijk. De
gemeente moet dit overnemen en in
overleg en met inspraak van de
inwoners op meer plaatsen realiseren,
ook en misschien wel allereerst in
Nieuw-Noord".

Achterhaald
De socialisten bepleiten, dat het
openbaar vervoer gestimuleerd wordt
door vrije banen, bijvoorbeeld de oude
trambaan. Er moet een verkecrsgelei-
dingsplan voor de toegangswegen
komen, dit in samenwerking met
andere gemeenten in de regio en
verder moet het centrum van het dorp
zoveel mogelijk autovrij worden
gemaakt.
„De doortrekking van de Herman
Heijermansweg is een achterhaalde
zaak", stelt het toekomstige raadslid.
De argumenten om dit wel te doen -
lange wachttijden voor de spoorbo-
men en bebouwing tot diep in het
Kostverlorenpark - zijn niet meer
geldig. Wel moet bekeken worden, of
er noodzaak en mogelijkheid van een
fietspad aanwezig is". Als Toonen aan
het eind van zijn opsomming komt,
vindt hij, dat drie belangrijke zaken
nog gezegd moeten worden. „Het
circuit moet weg. Dat vinden we al
jaren en daar blijven we voor ijveren.
Het einde van het contract komt aan
de horizon in zicht en we moeten
waakzaam zijn niet weer te worden
overvallen".

Ander beeld
„De VVD zegt altijd de partij bij
uitstek te zijn, die het opneemt voor
de middenstand. Velen denken dat
kennelijk ook, gezien het aantal zetels
van die partij. Maar is dat eigenlijk wel
zo? ", vraagt Toonen en geeft meteen
het antwoord. „Als je naast elkaar
legt, wat er vóór 1973 en tijdens het
kabinet-Den Uyl voor het midden- en
kleinbedrijf is gedaan, krijg je wel een
ander beeld". Gert Toonen verduide-
lijkt zijn visie met enkele voorbeelden.
Hij noemt de in 1975 ingevoerde
„zelfstandigen-aftrek" en het feit, dat
voor Den Uyl geen enkele rekening
werd gehouden met de negatieve
invloed van de inflatie op de behoefte
aan kapitaal in het bedrijf. Ook
memoreert hij het ongedaan maken
van „de onrechtvaardig slechte positie
van de meewerkende echtgenote" met
terugwerkende kracht tot 1973.
Evenals de erkenning van hctbedrijfs-
vermogen als middel van bestaan en
groei en vrijstelling van de eerste
f90.000,--. daarvan wat betreft
heff ing van vermogensbelasting noemt
hij ook de grotere fiscale clementie bij
bedrijfssluiting en de opgeschroefde
investeringsaftrek als pluspunten van
het vorige kabinet. „Daarnaast is nog

RONDVLUCHTEN
per NLM CityKopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.OO uur.

TB 43}"* per persoon

f. 35 j " kind, tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tet. O2O-495070
of 020-492781

NLMCityHopper
p!-!!©;i»-, 'Friéndlyandóntirné. ,

Geslaagden

cursus

Gert Toonen': „Gaat niet om leuke dingen voor linkse mensen".

gerealiseerd het beschikbaar stellen
van geld voor onderzoek en voorlich-
ting van midden- en kleinbedrijf, voor
herstruclurering van dienstverlenende
bedrijven, er is gezorgd voor allerlei
subsidieregelingen. Wie nam het ook
weer op voor de middenstand? Juist
ja, de PvdA. Ook plaatselijk.

Ongelooflijk
Het allerlaatste woord -het kan niet
missen- is de onlangs afgestemde
toeristenbelasling. „Het grenst aan het
ongelooflijke, hoe do tegenstemmers

over dit soort zaken kunnen praten.
Natuurlijk profiteert de bevolking van
de recreatieve voorzieningen, maartnu
worden alle kosten op de inwoners
afgewenteld, terwijl slechts een klein
deel haar bestaan in die sector vindt.
Ide Aukema merkte dan ook terecht
dat het niet ging om de belangenafwe-
ging dag - en verblijfsrocreanten, maar
om die tussen toeristen en eigen bevol
king. Met die conclusie van zijn voor-
man sluit Gert Toonen zijn politieke ,
college af.

De
de

exploitatie
inrichtende

ZANDVOORT • Tot l september zijn in de speelzaal van het Casino achtlien
lilho's van Karel Appel Ie bewonderen. De opening van de kleurige expositie
werd zondagmiddag verricht door burgemeester Machielsen, die zich in zijn
speech als een meer dan gemiddelde kunstkenner onlpop'te. Hij sprak zijn
waardering uit aan het adres van de Casino-directie voor het iniliatief en hoopte,
dat een dergelijke tentoonstelling ook spoedig „bovengronds" zal zijn te
bewonderen.
De eerste aanzet daartoe werd gegeven
door VVV-directeurTheo Hilbers,die
had vernomen, dat Karel Appel zijn
gehele oeuvre vast in één pand wil
onderbrengen, een soor Appel-mu-
seum. Dat had hij goed vernomen,
aldus galerie-houdster Cora de Vries,
die de expositie namens Karel Appel
had ingericht. Een bepaalde gemeente
zou een pand moeten schenken en de
kunstenaar zou dan al zijn werk

beschikbaar stellen.
zou ten bate van
gemeente zijn.

Ook hotelier Nico Bouwesvond het in
principe een goed idee en het resultaat
van de eerste contacten zal aan de
grote meester worden meegedeeld.
Wie weet heeft Zandvoort er binnen-
kort een nieuwe trekpleister bij: het
Karel Appel-museum.

ZANDVOORT- Op 28 april j.l. werd
aan alle deelnemers van de onder
auspiciën van de Sportraad Zandvoorl
georganiseerde ABO- cursus (Al-
gemene Basis Opleiding) waarbij de
cursisten worden voorbereid op het
volgen van cursussen sportleider
(Irainer), jeugdleider (trainer), jeugd-
sportleider of recreatiesporllcider, hel
diplma uitgereikt.

De heren H. Versteeg en J.H. van
Geemert, docenten voor het onder-
deel „Leiding geven" en de heer C.
Maschaupt, docent voor het onderdeel
„sportgezondheidsleer" hebben met
hun enthousiaste en pretlige manier
van lesgeven bereikl, dal alle deel-
nemers met plezier de cursus hebben
gevolgd en mede daardoor met succes
hebben beëindigd.

De sportraad Zandvoort zal bij
voldoende aanmelding in het najaar
1978 of begin 1979 een nieuwe
ABO-cursus organiseren. Het diploma

van de ABO- cursus werd uitgreikt
aan: P.J. v.d. Berg, Mw. E.A.F. Beuks-
Keesing, O. Borkent, R.A.W. Buchel,
R. Drommel, G. Dijkstra, W.A. Ekels,
B. Heeroma, J.P. Klijn, B.Th. Koper,
I.L.H. Kostermans, Y.E. Nieuwon-
burg, Y.J. Roosendaal, W. Schaap, M.
Scoltz, F.N. van Vcchgel, W.J.
Wertheim, C.C. Wessendorp, Mw. A.
Wessendorp- Hofman een E.J. Wijting.

De cursisten vertegenwoordigde de
volgende verenigingen: Zandvoortse
Reddings Brigade, Zandvoortse
Zwem- en Poloclub „De Zee-
schuimers", „Zandvoortmeeuwen"-
voelbal, „Zandvoortmeeuwen"-
handbal, Baskelballvereniging „The
Lions" en de Badminlonver. „B.C.
Lotus Zandvoort".

De „Appels" in het Casino.

(Adv. Inge/. Mcdcd)

oqgenoar
de badplaats door

Bijzondere vogels

In mei leggen alle vogels een ei" is
een bekend gezegde. Ook voor
Zandvoort geldt dal in hoge mate,
wanl het is volop voorjaar. Op liet
eilandje in de vijver van het
Vijverpark is onlangs een futenpaar
neergestreken dat daar aan de rand
van het water een nest heeft
gebouwd. Er wordt al volop
gebroed. Dit is een zeldzaam
verschijnsel, want de fuut geeft de
voorkeur aan wijd on open wateren
dat is er in deze omgeving niet,
integendeel, uit hel oogpunt van een
fuul bezien, is hel maar een
benauwde ruimte, doch de vogels
blijken er ten volle genoegen mee te
nemen. Bovendien vinden ze in deze
vijver vis in overvloed. Over enkele
weken kunnen de jongen worden
verwacht. We hebben slechts één
verzoek: laat u alstublieft de
broedende dieren met rust. Reeds
nu moest worden geconstateerd, dat
jongelui metstenen gooien naar het
nest, dal van de overzijde duideli jk
zichtbaar is. Een fuut is nu
eenmaal een opvallende vogel. Wat
daar nu voor aardigheid aan is, mag
Joost weten. Wandelaars, let u er
ook een beetje op, want we moeten
erg zuinig zijn op dit zeldzame
verschijnsel van een broedend
fulenpaar in de kom van Zandvoort
En in de omgeving van de
hockeybalvelden op het circuit is
het nachtegalenpaar van vorig jaar
weer teruggekeerd, bijna op de-
zelfde plaats, waar dit ook vorig jaar
het geval was. Ook hier zijn er al
eieren die over enkele weken zullen
uitkomen. Wonderlijk, dat deze
vogels bijna op dezelfde plaats zijn
teruggekeerd als dit vorig jaar
geschiedde. Het hoogste lied wordt
alweer uitgezongen, dat gaat zo de.
gehele dag door, maar vooral bij het
vallen van de schemering. U moet
omstreeks die tijd eens een wande-
lingetje gaan maken rondom de
sportvelden. U hoort ze dan beslist
wel. De juiste plaats zullen we niet
mededelen, uit vrees, dat dit nest
verstoord zou kunnen worden. Een
der opzichters van de plantsoenen-
dienst van Publieke werken houdt er
speciaal toezicht op. Laat eerbied en
bewondering voor de natuur hier de
boventoon voeren.

Dierenbescherming

De vereniging voor het welzijn der
dieren belegt de jaarlijkse algemene
ledenvergadering heden, donderdag-
avond 11 mei aanvangend om 20.15
uur in het Verenigingsgebouw „De
Krocht". Er zal o.m. een besluurs-
verkiezing worden gehouden. De
penningmeester de heer Korteweg,
is periodiek aftredend, doch stelt
zich herkiesbaar Mejuffrouw
Dekkers, die eveneens periodiek
aftrekend is, stelt zich niet meer
voor het bestuur beschikbaar. In
haar plaats stelt het bestuur voor, te
benoemen mevr. Groenendijk.
Verder zullen ledenwerfactie
dierendagcollecte en reddingboei-
actie ter sprake komen. Toont
u nu eens ^uw belangstelling,
door deze vergadering te bezoeken,
want daar ontbrak het de laatste
jaren nog al aan.

Duysterghast

Het bestuur van de Sociëteit
Duysterghast" bereidt een aantal
aktiviteiten voor in hel kader dan de
viering Zandvoort 150 jaar bad-
plaats. Daar ons in dit nummer
hiervoor de plaatsruimte ontbreekt,
hopen wij daarop in ons cerst-
volgend nummer uitgebreid terug te
komen, maar we kunnen nu al wel
zeggen: het wordt grandioos, want
als Duysterghast iets doet, dan doen
ze het goed!

De Kousenpael
Het was een grandioos feest
maandagavond jl. in het bekende
cafc-reslauranl „De Kousenpael"
aan de Hallcstraal 25. Hel pand
werd nl. overgenomen door Pim,
Carolina en Don Bakker, die hun
sporen op het gebied van de horeca
wel hebben verdiend. Bekende
figuren op dit gebied, voor wie niets
vreemd is. De zaak werd over-
genomen van de heer C. Bluys en de
exploitatie wordt op dezelfde voet,
zij het in wat uitgebreider vorm,
voortgezet. Zo zal meer nadruk
worden gelegd op het rcstauranl en
niel meer het café de hoofdschoten
gaan vormen, terwijl de zaak, die tol
nu loe altijd al vroeg 's avonds
gestolen werd, thans tot 's avonds
laat geopend zal blijven, óók voor
een etentje. Het was volop feest jl.
maandagavond en een drukte.. Dat
houdt u niet voor mogelijk!
Muzikale medewerking werd ver-
leend door het duo Johnny Meycr
en Manke Nelis uit Amsterdam, er
werd volop meegezongen en gehost
en toen in de loop van de avond het
ensemble „De Kwalletrappers"
onder leiding van Bertus Balledux
zijn opwachting kwam maken en er
nog een schepje opgooide, was het
hek helemaal van de dam. Het werd
een gezellige dolle boel".

Piet van 't Wapen
overleden
Einde vorige week is overleden de
bekende Piet Koper (Piet van 't
Wapen) die zijn bijnaam dankte aan •
het feit, dat hij vele jaren lang het
bekende bruine café „Het wapen
van Zandvoort" aan hel Gasthuis-
plein exploiteerde. Hij was als
zodanig een der meest bekende
figuren van het oude Zandvoort en
zijn café was jarenlang het trefpunt
van de vissers die er hun borreltje
kwamen drinken. Ook legen-
woordig is „Het wapen van
Zandvoort" als bruin café nog
altijd zeer in trek, ook toen Piet naar
ik meem een jaar of twaalf geleden -
op hoge leeftijd, want hij werd 92
jaar oud, het aan zijn zoon
overdroeg. We zullen hem altijd
blijven gedenken als een der meest
markanle en bekende figuren in het
oude Zandvoort, die het grootste
deel van zijn leven doorbracl t op
een der meest historische plekji s in
ons dorp, namelijk het Gasthuis-
plein.

Pinksteren
Ons aller verwachtingen zijn hoog
gespannen wat betreft de komende
Pinksterdagen. Juist omdat het nog
zo vroeg in de tijd is, moet meer dan
ooit worden afgewacht wat deze
dagen ons zullen gaan brengen. Zal
het stralend zomerweer zijn, of een
natie, Iriesle aangelegenheid? We
hopen er allemaal maar het beste
van want goede Pinksterdagen
kunnen lopdrukte brengen en een
beste duw geven in de richting van
een geslaagd seizoen. We wachten
het allemaal maar in spanning af. Als
het weer wil meewerken, dan zit hel
wel goed mei Zandvoort. Dal wc in
dil opzichl in ons nummer van
volgende week optimistische ge-
luiden kunnen laten horen daar
hopen we allemaal maar op. Van
harte wensen wij u succesvolle
Pinksterdagen en speciaal onze
strandpachters, die er zo van
afhankelijk zijn. Mogen velen rooie
ruggen hun deel worden, zowel
letterlijk als figuurlijk.

K.sr.

Nieuwe dirigent bij TOZ
ZANDVOORT- Tot grote vreugde
van de leden van het Toonkunst
Oraloriumkoor Zandvoorl kon hel
bcsluur mededelen dat Lourens
Stuifbergen zich bereid verklaard
heeft een benoeming lot vaste
dirigent te aanvaarden. Stuifbergen
was reeds enigp tijd waarnemend
dirigent. Hij heeft zich altijd sterk
betrokken gevoeld bij het wel en
wee van het koor omdal hij vanaf de
oprichting. jarenlang lid en
bestuurslid is geweest en in die tijd
ook als vervanger van de dirigent
optrad bij ziekte of verhindering.
Lourens Stuifbergen, die te Amstcl-
vcen woont, is als docent verbonden
aan hol „Sweelinck-conser-
vatorium" te Amsterdam en vervult
daarnaast diverse funkties op
muzikaal gebied. Hij ambieerde het
dirigonl-sehap beslist nie t ! Zijn
banden met T.O.Z. doden hom
echter toen hij merkte dat het
vinden van oen goede en geschikte
dirigent voor T.O.Z. geen sinecure
was, besluiten een benoeming to
aanvaarden. Bestuur en leden zijn
daarmee zeor ingenomen. Na de
geslaagde uilvoering van 11 april jl.
en. na de medewerking aan de

opening van de viering „150 jaar
badplaats" heeft hot koor zich
enthousiast geworpen op de studie
van het oratorium „Saul"van G.F.
Handel, dat in mei 1979 zal worden
uitgevoerd.

Nieuwe leden zijn hartelijk
welkom! Gedurende een maand
lang kunt u vrijblijvend komen
kennismaken en eerst na afloop van
een maand kunt u beslissen of u lid
wilt worden. De repetities worden
gehouden op maandagavond in
gebouw „De Krocht" om achl uur.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De hoogwatcr-
standen voor de komende week luiden
als volgt:
donderdag 11 mei 6.46 uur-19.08uur.
vrijdag 12mei 7.21 uur-19.43 uur.
zaterdag 13 mei 8.00 uur-20.25 uur.
zondag 14 mei 8.47 uur-21.16 uur.
maandag 15 mei 9.43 uur-22.18 uur.
dinsdag 16 mei 10.48 uur-23.28 uur.
woensdag 17 mei 12.02 uur-0.37 uur.
donderdag 18 mei 13.04 uur-1.32uur.
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aa vieren het 1 jarig bestaan van onze

LI J KE SLAGERIJ
daarom 4 dagen FEESTPRIJZEN

VERS VLEES VAN EEN BESTE SLAGER

Magere runderlappen
een hele kilo

R5b- of haaskarbonade
een hele kilo

5 kilo binten nu

Aardbeien bakje nu...

Champions
per bakje van 2,59 voor

69,-
1,59

1,98

150 gram Hongaarse gehakt
anders dan anders nu 1,59

500 gram malse biefstuk
daarbij gratis 250 gram champions

Runderhart
een hele kilo voor slechts.

'ff

Dagverse zuivel
een hele liter half volle melk

Verse slgroom
'/* liter van l,87 voor.

KWALITEIT OP TAFEL

Orginele Stegeman Slager's Leverworst ƒ Qlf
de allerbeste, 500 gram nu mmf wU

üterpak vanille vla
van 1,56 voor

1,39
1,19

Gezondheid op tafel
Bananen heel kilo ..

Zeer exclusief, 110 gram

Hongaarse cervelaatvan 1,es voor 1,49
Bij elke 500 gram originele GOUDSE KAAS
naar keuze, van kaasmaker-producent 250 gram
GEHEEL GRATIS.

DE ROODMERK KOFFi
standaard maling of snelfilter ...

250 gram van 2,29 voor

Heerlijke

van 5,15 voor
SNEEUWSTER

SRARIO supermarkt:
CE&HMSTRMT

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^

InstaHatfie
GROENEflEBN moederdag -

bloemendag.
'Erica' GROTE KROCHT24,

ZANDVOORT

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies
geheel vrijblijvend.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 -71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert hei meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
en spaniels.

NEL ROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT 68, ZANDVOORT,
TELEFOON 02507-2063.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

ACRYLSOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

NU GROTE KOILEKTIE BOEKEN

KANTOORBOEKHANDEL/SIGARENMAGAZIJN

Grote Krocht 17, Zandvoort, telefoon 02507-6033.

BOEKEN - KINDERBOEKEN
STRIPBOEKEPJ - TIJDSCHRIFTEN

KRANTEN - REISGIDSEN
KANTOORBENODIGDHEDEN - ANSICHTKAARTEN

WENSKAARTEN - VERJAARSKALENDERS
ROOKWAREN - LOTTO

TOTO - STAATSLOTERIJ

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

I^Hi^^^HfeR^Mil^^^li^^Hli^HBI^HHNB^HI^Hi^BHMHMiHHMHi^^B^HHHHIHI^H^MI^^IMIi^^^^^H^^H^H

Er is een Volvo voor
iedereen!

Alle soorten Behang en
WANDBEKLEDING
Bij de VAKMAN van de VAKMAN

FLEUR muurverf in leuke decoratieve emmertjes
onderling mengbaar - watervast - lichtecht - NIET DUUR
ONZE VERF. Een topproduct van de vakman in
zijdeglans - hoogglans - grondverf - afbijt - beitsen -
vernissen enz.
BEHANG en SCHILDERSGEREEDSCHAP
GLAS keuze uit 100 soorten.
Snelle levering. Ook dubbele beglazing.
En bij alles: VAKKUNDIG ADVIES BIJ:

Schildershal C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24, bij de v. Lennepweg, tel. 2206

l

Kom en maak een proefrit in een
van die veelzijdige Vol vo's.

U vindt het complete Volvo piogramma bij ons.
VoKo-kualiteit in alle typen en alle afmetingen.

Van de riante 260-serie lot de econo-
tnisebe Vol\o 66. De ultra-moderne

Vol\o343 met hel unieke rijgcmak van

VCMLVO

ĵ de cominu variabele transmissie. De robuuste,
^veilige Volvo 240-sorie. Kies de Voho

die u het meeste aanspreekt en
maak een piociiii. Uw eigen

ervaring is immers het beste

AV026

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
B rede rodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.
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Kof ƒ ie-concert in Cultureel Centrum

Louis en Jules in Samen
iZANDVOORT • In het Cultureel
;Centrum aan het Gasthuisplein
•in Zandvoort zullen Jules de
iCorte en Louis van Dijk op
.zondagmorgen 21 mei «?en
;muzikaal programma uitvoeren.
•Dit programma begint om 11.30
'uur, maar zoals gewoonlijk zijn
;de bezoekers van het centrum al
eerder welkom voor een gratis
kopje koffie.

Oe toegangsprijs voor dit zondag-
jachtend concert bedraagt f 10,-- Een
•plaats reserveren van tevoren is
jnogelijk, en wel van woensdagmiddag
|17 mei af, dagelijks tussen 2 en 5 uur
•aan het Cultureel Centrum. Dit
Ikoffieconcert is de laatste in het
•Centrum. In september start men met
Inieuwe aktivi teilen.
|Hel programma dat beiden brengen
'heeft: Samen. Het theaterseizoen
'1978-1979 is hel vierde seizoen
•waarin zij dat programma brengen
.voor de Nederlandse en Belgische
theaters.
Tegenover elkaar gezeten spelen,
«ingen en praten ze aan twee vleugels.
."Veel van wat ze doen is van tevoren
•nauwkeurig vastgesteld en gcrepc-
Iteerd, maar het zijn er de mensen niet
;naar om alles vast te leggen. Daardoor
•is een voorstelling nooit helemaal

gelijK aan een voorgaande of een kletteren. Maar we hebben de
volgende de improvisatie moei een
kans blijven krijgen. En dan gebeuren
er. muzikaal gezien, de verrassendste
dingen.

klimhaken; daardoor blijven we lekker
toch overeind".

JULES DE CORTE ZEGT DAAR-
OVER:
„Dit vierde seizoen dat wij „Samen"
doen, werken we met dezelfde plezier
als waarmee we in 1975 zijn gestarl.
Ons eerste programma zat wel rond,
behalve een paar hobbel tjes en
deukjes. Men kan hel goede nastreven,
wetende de volmaaktheid nooit Ie
zullen bereiken, hoewel onze tweedy
serie al heel wat vlotter verliep. En nu
hebben we de boel grondig ver-
timmerd en het repertoire helemaal
vernieuwd. Wat niet wil zeggen, dat we
gaan gochelen, of op on/e kop staan,
of-met de rug naar het klavier ge/elen-
virtuosileit gaan bedrijven.
Het blijft: spelen, zingen en pralen,
waarbij we drijven op het elemenl
improvisalie (met de nodige klim-
haken om ons -waar nodig- aan vast te
houden). Improviseren is zo bc-
langrijk, omdat het je wakker houdt.
Het voorkomt tevens, dat een
programma zoiets wordt als een vaste
vaart Hoek van Holland-Harwich v.v.
In de improvisatie kan van alles
ontslaan: fijne momenten, situaücs
van op-'t-kantje-af; het kan klikken of

Geboren: Saskia d.v. R. de Weerd en
H.G. Maatman; Richard z v. R.
Bruijnzeel en M. Hooglander.
Geboren buiten de gemeente:
Denise Joanna, d.v. R.W. Dekkers en
J.W. van Dort h; Raymond Alexander,
/.v. E.A. Boclok en M.J. Lensen.
Ondertrouwd:

A..J. de Swart en .U. Volkers: R.W.
Mol en A.M.A. Overspell; R. Schollen
en Y.M. K«l<inasi.
Gehuwd:
D.C. Tukker en A.M..I. van der
Linden; J. Molenaar en C.H.P. van
Aken.

Overleden:
Gerard van Setten, 63 jr., gen. m. M.C.
de Waal.

Overleden buiten de gemeente:
Catharina Cordes, 69 jr., gch. gew. m.
G. Bunschoten; Pieter Koper, 92 jr,
geh. gew. m. C.C. Bluijs;JohannaJ.M.
Keuss, 75 jr. geh. gew. m. J.J.J.
Paternostre; Petronella Wiclart, 60 jr.
geh. m. C. van Egmond.

Jules de Corte en Louis van Diik.

openheid

Sobere dodenherdenking
ZANDVOORT- Als de dag van gisteren herinner ik mij nog hoe op 4 mei 1946,
één jaar na de bevrijding, burgemeester van Alphen de eerste herdenkingsrede
hield bij het verzetsmonumenl. Het was toen nog een eenvoudig houten kruis,
want het verzetsmonurnenl moest nog worden ontworpen en uitgevoerd. In
latere jaren werd achter het huidige monument het houten kruis uit de
beginperiode geplaatst; zo ontstond de situering die wij heden ten dage nog
altijd kennen in het Vijverpark. Het werd toen een aangrijpend gebeuren,
waarvoor zeer grote belangstelling bestond. De burgemeester herdacht ter
plaatse de in de oorlog gevallenen, en stond speciaal stil bij diegenen die ons in
Zandvoort ontvielen. Hij herdacht die laatste allen bij naam.

Nu, 32 jaar daarna jl . donderdag-1 mei
1978 vond xoals elk jaar opnieuw de/e
herdcnkingssainenkomst plaats. Eerst
in de kerk, daarna bij het verx.ets-
monumpnt na de voorafgegane „stille
tocht". Wat is er veel veranderd in
deze jaren. De scherpe kanten van het
leed zijn veranderd in berusting over
hetgeen ons toen in de oorlogsjaren
overkwam. We hebben het alles leren
aanvaarden en het schrijnende van
toen is ven-lakt. Misschien is het wel
goed, dal dit alles zo gegaan is, dat het
leven voortgaat en diepe wonden bij
het voortschrijden van de jaren l i jk t te
helen. Maar vergelen doen we dit alles
niel. Daarvoor is hel leed en de ellende
te groot geweest, vooral wanneer we er
/elf ten nauwste bij betrokken waren.
Daarom is het ook goed, dat deze
dodonherdcnkinfi elk jaar opnieuw
wordt herhaald. Laat het dan maar een
traditie zijn. in elk geval is het een
goede traditie dat we eenmaal per jaar
weer een ogenblik met dit achter ons
liggende leed worden geconfronteerd.
Daarom ook is het zo jammer, dat ook
dit jaarlijks herdenken l i jkt af te
vlakken. Dat moest toch eigenlijk niet
zo zijn, maar we zien elk jaar opnieuw
dal de belangstelling ervoor tanende
is.
Zo was het ook weer donderdagavond
jl. Vergeleken bij vroegere jaren was

het maar een handjevol mensen, dat
deze herdenking bijwoonde. Een
sober en simpel gebeuren.
Kr was samenzang, rondom de
halfstok gehesen vlag, het Zandvoorts
dames vokaal ensemble /ong, thans
onder leiding van mej. Huffcrman, die
ook de piano bespeelde, liederen van
vrede en vrijheid. De heer G. van
Zwieten de Blom bespeelde het
kerkorgel c-n mevr. S. van den
ISerg-Dorreboom las verzetsproza, na

een persoonlijke korte inleiding. De
„stille tocht" bracht nog maar
weinigen op de been, doch deson-
danks werd dit een indrukwekkend
gebeuren. Veel bloemen werden bij
het monument in het Vijverpark
neergelegd en temidden van de
uitbottende natuur speelde het koper
ensemble van Zandvoorts Muziek-
kapel onder leiding van Bcrtus
Balledux enkele koralen die helder en
sereen doorkwamen in de doodse
stilte rondom.
Voor mij persoonlijk werd het
opnieuw een gebeuren, dat sterk
aansprak en met mij zal het zó velen
zijn vergaan. Wat een herinneringen
gaan er door een mens heen op zulke
momenten. Het was een goed uur, dat
wc gezamenlijk weer hebben beleefd,
een uur, dat we niet graag hadden
willen missen.

C. Kuypersr.

WEEKENDDIENSTEN
Arlscn
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 2633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058;Drcnth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging 13-14 mei: zr. E.
Poldervaart-Distelstraat 21, Nieuw
Vennep; 15 mei: zuster T.J.M, de
Roode, Noorderstraat 30, tel. 6358,
tel. 02526-6495.

Prins Claus
ZANDVOORT - Op het
terrein van de Kennemer
Golfclub aan de Kcnnemer-
weg werd maandag een
zogenaamd Nationaal Pro-
Am- toernooi gehouden, dit
ter gelegenheid van de
25-jarig bestaan van Hotel
Bouwes. In de deelnemende
viertallen, bestaande uit één
professional en drie
amateurs waren ook Prins
Claus en Pieter van Vollen-
hove opgenomen. Prins
Bernhard moest wegens een
rugblessure verstek laten
gaan. Door een fameuze
laatste slag van Prins Claus
wist diens team uiteindelijk
beslag te leggen op de eerste
prijs.'

(Bultin v*r»ntwoordmj dir rediktie)

Toewijzingbeleid
Naar aanleiding van het verslag in uw
krant d.d. 5 mei van de gespreksavond
over het woningprobleem in Zand-
voort (op uitnodiging van hel
Welzijnsberaad), zou ik, als een van de
deelnemers, wel wat kanttekeningen
willen maken.
Met name uw opmerkingen over de
politieke kontrole door d gemeente-
raad munten niet uit door helderheid.
Nu gold dat ook voor een groot
gedeelte van de avond. Vandaar
misschien. Om misverstanden te
voorkomen: het beleid van B&W valt
natuurlijk altijd onder de politieke
kontrole van de gemeenteraad, Een
ander punt is of aan een dergelijke
formele konstatering ook werkelijk
inhoud gegeven kan worden. Maar dan
moet de raad natuurl i jk wel weten wat

(Adv. Inge/.. Mcdcd.)

l

TEGEN DE
nergens koopt u voordeliger

DOMINGO „*M" BOSTON
schitterend nylon tapijt \
in 4 prachtige kleuren ,

normale winkelprijs 49.95

schitterend rijk bloemmotief ^
m 3 prachtige kleuren ^

normale winkelprijs 109.-

't't-'lll*1 f!!?-
'9ÜÊ

PEPPER
prachtig beige nylon tapi|t
metlegklarerug

normale winkelprijs 55.-

FEZ
Keizer Bonaparte wollen \\>.
berber $J

normale winkelprijs 179.-
?fs?fr'

...-:?£*

KOJAK
hoogpolig bruin gemeleerd
pracht tapijt

normale winkelprijs 69.-

50 DARWIN .
zware wollen moquette \W
in Berber-kleur $V<

normale winkelprijs 149.-

195

JUWEEL
prachtige wollen bouclé
berber-tapijt Ö
normale winkelprijs 119.-

,95 KEUKEN TAPIJT
200 cm breed met tijn ^
oosters motief -a

normale winkelprijs 69.-

van 10 tot 5 uur

m Amsterdam Hoofdweg 128
m Zaandam Ged. Gracht 44
ook 3e pinksterdag m Zaandam

geopend

LOPERS

±70 cm. breed uV^Vn
pracht kwaliteit &&%

normale winkelprijs 24.-

MATRASSEN Ulto
*SP

80x190 cm. W-tffS*
met zware tijk

normale winkelprijs 49.50

50

vloert alles... óók de prijzen
Amsterdam: Hoofdweg 128 (020-182955) donderdag koopavond • Albert Cuypstraat 175-179 (020-764025) donderdag koopavond
Haarlem: Gen. Cronjéstraat 4 (023-266277) • Grote Houtstraat 166 (023-317665) • Anegang 27 A (023-327956)
Zaandam: Gedempte Gracht 44 (075-167160)

en hóe ze eigenlijk moet beoordelen.
Met name de vertegenwoordig(st)ers
van de PvdA hebben daarom bena-
drukt dat er, zoals u ook schrijft,
volstrekte duidelijkheid moet zijn
over het toewijzingsbeleid en er, in
plaats van de minimale regels die in
Zandvoort opgeld doen, keiharde
urgentienormen gehanteerd dienen te
worden. Wat u niet schrijft, hoewel
dat toch verscheidene malen zeer
nadrukkelijk door de PvdA naar voren
is gebracht, is dat een dergelijke
maatregel alleen in een samenhangend
woningbeleid enz. maar bovenal dat
de toewijzing van ALLE Huurwo-
ningen beneden de vrije vestigings-
grens door de gemeentyzou moeten
gebeuren. Ik kan me nauwelijks
voorstellen dat dit punt aan de
aandacht van uw verslaggever is
ontsnapt. In ieder geval is dat spijtig
want het betreft hier een onderwerp
van groot belang, waarover een
diskussie in, ruimere kring nuttig is.
Want van tweeen één: óf men huilt
dikke krokodillentranen over de
schrijnende woningnood en betoogt
tegelijkertijd (zoals gebeurde) dat er
nu eenmaal weinig of niets aan te doen
is, óf men doet een uiterste poging
met ALLE beschikbare middelen deze
monsterachtige situatie te lijf te gaan.
Tenslotte vind ik uw (wat schampere)
opmerking dat de gespreksavond hier
en daar gekleurd zou zijn door de a.s.
verkiezingen wel een beetje merkwaar-
dig. De sektor Maatschappelijke Zorg
van het Welzijnsberaad heeft uitdruk-
kelijk gevraagd aan de politieke
partijen van Zandvoort hun stand-
punten en hun visie (of het ontbreken
daarvan) op tafel te leggen. En
verkiezingen of geen verkiezingen, dat
daarbij een aantal politieke tegenstel-
lingcn naar buiten komen is vanzelf-
sprekend. Ik vind het ook gewenst,
want alleen daardoor kan duidelijk
worden dat de keuze voor het ene of
het andere beleidsplan geen lood om
oud ijzer is.

J. van Eijk,
Kcesomstraat 395.

Noot redaktie: Het Zandvoortse
Nieuwsblad had voor de betreffende
vergadering geen uitnodiging ontvan-
gen en heeft de gegevens later moeten
natrekken bij verschillende raads-
leden, om toch nog over het
toewijzingsbeleid over de woonruimte
in onze gemeente te berichten. Ook
werd kontakt gezocht met Maatschap-
pclijke Zorg maar niemand was op dat
moment bereikbaar voor informatie.

Hondenpoep
Kortgeleden waren mijn vrouw en ik
in Giethoorn. Op onze wandeling door
dit prachtige dorp troffen wij een
bordje aan waarop het volgende
rijmpje was geschreven:
Geachte bezitters van een hond,
U loopt hier uu zo rustig rond.
Met uw hondje aan de lijn.
Voor uw medemens is het niet /.o fijn
Om te lopen in de poep!
Neemt u toch een schepje mee en ruim
op die troep!
Will u even hier aan denken'?
U zult bewoners en toeristen veel
genoegen schenken.
Het komt mij voor dat dit ook voor
Zandvoort van toepassing zou kunnen
zijn. Indien men in Zandvoort dat idee
over zou willen nemen, stol ik voor dit
gedichtje op ruime schaal, bijvoor-
beeld door winkeliers op do etalage-
ruil te laten plakken, en op
lantaarnpalen rn/o.

(l.L.M. \Vololing. /andvoort.

Apotheek: Zeestraat apotheek, N.V.
Bcrkel, Zeestraal 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-1-137,
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Vccrartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 30-13.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320464). Spreekuur op werk-
dagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vragen geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Kerkdiensten
ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein:
Gemeenschappelijke Gereformeerde/
Hervormde dienst, aanvang 10.30 uur.
Voorganger: ds. P. van Hall, Gerefor-
meerd predikant te Zandvoort. Mede-
werking van beide kerkkoren (Crèche
aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: Geen
jeugdkapel ,wegens bezoek aan de
kerkdienst om 10.30 uur. Tweede
Rnkslerdag geen dienst.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
10.00 uur: geen dienst (Zie Her-
vormde kerk); 19.00 uur: ds. P. van
Hall. Tweede Pinksterdag geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15,10.30 uur: Pinksterwijdings-
dienst. Tweede Pinksterdag geen
dienst.

Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 13 mei 19.30 uur:
eucharistieviering met medewerking
van het St. Agatha-jcugdkoor.
Zondag 14 mei 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur:
eucharistieviering met medewerking
van het St. Caeciliakoor.
Maandag 15 mei 10.45 uur: euchari-
stieviering met orgel en samenzang.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madocrastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandag 15 mei geen
samenkomst, in huize Pnié'l, Zuider-
straat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: samenkomst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk; 2e
Pinksterdag geen dienst.

Schoolvakanties
ZANDVOORT - Van het gemeente
bestuur ontvingen wij het bericht dat
de schoolvakanties, voor zover het de
openbare scholen betr t 'H, voor hel
schooljaar 197811979 als volgt zijn
vastgesteld:
Kleuter- i-n lager onderwijs: Herfst-
vakantie 16- 10 t m 20- 10:
Kerstvakantie 22- 12 t m 7- 1;
Voorjaarsvakantio 26- 2 t m 28- 2:
Paasvakantie 13- -t t m 22- 4;
Pinkslonukantio 3- G i m 5- 6;
Zomervakantie 7- 7 t m 19- 8.
Voorlgcvel onderwijs: Kers tvakant ie
16- 1- t m 20- 10. Ker s tvakan t i e 26-
12 ' m 7- 1; Voorjiiarsvakantir26- 2
t m 2- 3; Paasvakantie 12- l t m 23--1;
Pinkstervakanlie 3- 6 t m l- tï:
Xomcrvakanlie 30-6 t m l1)- 8.
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Moederdag
Wij maken het de kinderen dit jaar erg makkelijk. Uit onze uitgelezen
collectie jeans selecteerden wij er een aantal, die moeder zeker erg mooi zal
vinden, en door onze eenmalige prijsaanpassing voor de kinderen (met
behulp van vader) betaalbaar zijn.

Rundlederen damestassen als afgebeeld f 140,- en / 150,-.
Kalfslederen damestas voor weekend en boodschappen f 199,50.

Tevens ontvingen wij een uitgebreide collectie envelope-tassen en avondtassen
in een eerste kwaliteit leder vanaf f 79,50.

Bas Boutique
Exclusieve damesmode en mode-accessoires.

Thorbeckestraat 7 Zandvoort Telefoon 02807-3372 199,50

Peter v. Poeke ,
Behandeling volgens afspraak.

Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

GESCHENK
ARTIKELEN

EXCLUSIEVE
VERLICHTING

AIMCORU
Grote Krocht 3-5-7

Zandvoort, tel. 2974

HONDEN
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundig knip-
pen, scheren, trim-
man, wassen, oor-
faahandalino, voet-
behandeling etc.
Hondanspecialist

sinds 1S65

v. OstadastraatZf
(bij d« Konlnsinnawef)

telefoon 5626.
Honden kunnen gehaald

en gebracht wordan
tegen kleine vergoeding.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show. Da's nu al van de zomer
genieten. U vindt er alle bekende mer-
ken. Maar ook het komplete toebeho-
ren Zoals fraaie kussens, parasols,
tumtafelkleden Eigenlijk alles voor uw
tumkomfort. U bent van harte welkom'

P.s. ook vrijdagavond geopend!

HOBBYMARKT ^
J. J. van der Zwaard

Zijd«tra>t71-73. Aelsmeer.
telefoon 02977-24329.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fïat-service

Lancia-service
Autobianchi-service

Zaterdags en zondags geopend.

Cor Severijnse
Vooral uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

ATELIER VALK
VOOR:
glas In lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandbordm
meto.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAATS
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Fromagerie
kaas- en wijnspecialisten

Zondag moederdag
maak het haar gemakkelijk

en laat ons een

kaas - paté - plateau
verzorgen (en bezorgen).

Kerkstraat 6A, Zandvoort,
telefoon 02507-6141.

Riche
Zandvoort
Vanaf 7 mei
elke zondag

vanaf 3.00 '* middags
DANSMUZIEK
door het Nostalgie»
Swingende Combo van
Tod Powder, met Rudy Brink
en Hans Beths '

Reservering aanbevolen
02507-2553.

LBENENYVON

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREOFORD etc
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Versier uw moeder met
Moederdag met bloemen
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d.Mcy)
Hallcslraat65,
Zand voor l.
telefoon 02507-2060
P.S. Allerlei soorten planten
voor de tuin.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies,
Voor at uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Bcnraad GashMRfon.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. N U • X 12 . 25 18

Toyota Naaimachines
Het Japanse wereldwonder.

Vele nuttige steken en zig-zag breedte zelfs 7 mm.
Met 3 /aar gratis onbeperkt les en service bij het

oudste zelfstandige Naaimachinebedrijf in
deie omgeving:

JAIMGEYLVOETJR.
Haarlem - Doelstraat 35 • Tel. 023 - 3117 12

Normale inruilen financiering mogelijk.

Versterk het C.D.A. te Zandvoort
Stem lijst 3

1. RICHARDVAIMAS
2. KORSVANDERMÜE
3. HENK DE PATER
4. GERARD TER VEER
5. JAAP BRUGMAN
6. PETER INGWERSEN
7. JAN BERKHOUT
8. Mevr. MINKE VAN DERMEULEN-HEYINK

9. H.H. PAAP
10. D. P. BOS
11. J. W. VAIM DER WERFF
12. JAC. HOEKEMA
13. P.J.ALOERS
14. J. R. BERKENBOSCH
15. Y. BRUNE

Misschien een idee voor
Moederdag ?

Leuke ZONNEJURKJES met
bijpassende bikini of badpak.

Speciale aanbieding:
Leuke BADTASSEN al v.a. 6,-

ZONNEHOEDEN of BADSTOF
TULBANDEN

BEACH-IN
Passage 34 - Zandvoort - Tel. 02507 • «2 32

Deutekom • Keukenarchitectuur
Paradijsweg 11A
Zandvoort.

EXPERT DE JONG
RADIO. TV en

WASAUTOMATEN.

Kruisweg 1001.
Hoofddorp,

telefoon 02503.16212.

Laat uw
WASAUTOMAAT

en TV door een
EXPERT repareren.

Krijgt u
Geen bezwaart

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van leuke «n

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164
*f3713. Privé na 6 uur 6658

DeNotedop

toeft VB*r tuin «n
bloembakken:

geraniums in vela kleuren
hangende en staande

IM ••*•**

Petunia's In 8 kleuren
pftr stuk 1,70,

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratum enz.

Ook voor de kamer
groene en bloeiende

planten

Da Notodop
Zanttvoortieltan 103,

nitst ingang
Botcktniirsnest.

Uw partner voor aanbouwkeukens

*\TAROSE
Wff KEUKEN

international
5 jaar garantie

Hel is vandaag üe dag moeiliik een
aanbcuwkeuken Ie vinden, die 2ich reeds

vele 100 000 keren waar gemaaki heefl
en noctilans nipt lol de 'alledaagse'

keukens behjog
ROSE KEUKENS m Dmisland een var.ae
meest gerenommeerde merken - bi; C"'S
hei ?eer exclusieve merk, dal uiislunpnd
bi| geselecteerde dealers verkrijgbaar 'S

Als keukenexnen bieden wn u een
vakkundig advies l̂ oek onze showroom

LM*

Verwen moeder op
Moederdag !

Wij hebben een ruime keus in

SIERADEN
HORLOGES

(goud en zilver)

H. LANSDORP
Kerkstraat 33 - Zandvoort

Tel. 23 59

l

n veilige
inruilauto

dank zij het

VOLV
TEST SYSTEEM

INRUILAUTO TEST
De overkoepelende

zakcrheid van het VOLVO
TESTSYSTEElyi biedt u

een strenge VOLVO-
keuring op 41 vitale
punten voor auto's

vanaf S 4000,-.
H«t keurmeik van
VEILIG VERKEER

NEDERLAND.

Audi 100 LS 197S
Opel Manta 1976
Renault 16TL 1S73
Volvo 343 OL. 1»7»
VWGolf 187S

PaugcotSM 1S77

Volvo 244DL 1S78
Volvo 242 1974
Volvo 244L 1974
Voltuwagtn Golf
diesel 1977

Steeds voorradig
diverse typen en modeMtn

DAF 66 en VOLVO

BAARS BV
Volvo-dealer
Opel verkoop

BadhoevelaanM,
BADHOEVEDORP.
telefoon 02868 5252,
J C Boeislaan 151.

HOOFDDORP,
t«l«f oon 02503 170J7.
Ook le««e Verhuur

Alle soorten BEHANG
en WANDBEKLEDING
ook met bijpassende

gordijnstof.
Vindt u natuurlijk bij

uw speciaalzaak.

Zijlstraat 96A. Haarlem, tel. 310321, naast het stadhuis

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404
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Pinksterraces met
Formule l ren wagens
ZANDVOORT • De liefhebbers van de autosport staat maandag
wter een boeiend race-spektakel op het circuit te wachten. Voorde
eerste maal in de Nederlandse autosport geschiedenis verschijnen
tijdens de traditionele pinksterraces Formule I renwagens aan de
start. Op 2e Pinksterdag wordt dan ook op het Circuit van
Zandvoort wederom een groot raceprogramma afgewerkt met als
hoofdschotel een race, meetellend voor het Engelse Aurora Formule
I kampioenschap. Deze nieuwe klasse is dit jaar in het'leven
geroepen wegens een gebrek aan startplaatsen in de evenementen
voor het wereldkampioenschap en is nu al naar het niveau van een
Grand Prix wedstrijd gestegen. De 30 ronden durende Formule l
race zal op 2e Pinksterdag als vierde race van start gaan, waarbij
klinkende namen zoals Tony Trimmer, Guy Edwartds (GB), Emilio
Villota (E), Val Musetti (I),Mike Wilds(GB),TeddyPilette(B),Bill
Wood (GB) zijn ingeschreven. Ook Boy Hayje met de Chevron F 2
van het Team F & S zal voor de eerste maal dit jaar in Nederland aan
de start komen, waarbij Hayjes kansen op een overwinning niet
mogen worden uitgesloten. Vooral de liefhebbers van techniek
mogen deze wedstrijd niet missen, want er wordt een keur van
perf ekte Formule l automobilen aan de start gebracht waaronder de
Mc Laren M 23, March 781 Cosworth, BRM P 207 en de Ensign MN
04.
Kemphanen
Zoals te doen gebruikelijk bij het
jaarlijks terugkerende Pinksterevene-
ment komen er ook weer vele
nationale klassen aan de start,
waarbij gestreden zal worden om
punten voor het Nederlands- en
Benelux kampioenschap. Veel span-
ning is vooral te verwachten in de
klasse Formule 1600, waarin de
Nederlanders Kistemaker, Zwanen-
burg en Brouwer het zullen moeten
opnemen tegen de Belgen Taels en
Boutsen, welke laatste al twee maal
eerder dit seizoen een overwinning
mocht behalen. In deze klasse zullen
42 wagens van start gaan. De
voorlaatste race is gereserveerd voor
de deelnemers aan de Coupe Renault 5

Elf Alpine. Dit . • mcrken-
kampioenschap dat bevochten wordt
met de kleine, maar razendsnelle
Renault 5 Alpine's geeft 'eigenlijk bij
voorbaat al een zeer spannend en
spektakulair beeld. Bijna eeuwige

kemphanen in deze klasse zijn Hans
Deen, de winnaar van hot kam-
pioenschap van 1977, Geerlof Stam,
eeuwige pechvogel John Vos en de
„oude rot" in het vak Gerrit de Vries.
Zoals gebruikelijk in deze race zullen
de deelnemers er ook zeker dit keer
weer voor zorgdragen dat het publiek

„op de tenen" moet, waarbij i?en klein
deukje hier of daar niet te vermijden
zal zijn.

Crashpartij
In de klasse produktictoerwagens
boven 1600 cc (4 race) wederom een
vol geld van 29 automobielen die het
met elkaar aan de stok zullen krijgen
bij het verdelen van de kampioen-
schapspunten. De eerste wedstrijd in
deze klasse (eerder dit jaar) ontaardde
in een massale crash parlij, maar zeker
is dat alle deelnemers op de 2e
Pinksterdag weer aanwezig zullen zijn
waarbij het de Ford Escorts van Frans
Derr (Westland/Utrecht Hypotheek-
bank), Ed Schinkel (Supervise)
George Houthuyzen (Teesing) en
Theo Koks zullen zijn die de klasse tot
2500 cc aanvoeren. In de grootste
klasse^ produktictoerwagcns boven

(Adv. Inqez. Medncl)

2500 cc zal Wim van Geldercn
(Chcvrolet Camaro) zeker uit zijn op
een herhaling van zijn eerdere
overwinning. Rob Dijkstra, Henny
Hemmes, Rob Slotemaker, Bert
Moritz, Loek Vermeulen (allen Chevo-
let Camaro) en Huub Vermeulen
(BMW) zullen echter zeker proberen
om Van Gcldcren van de overwinning
al' te houden, zodat ook deze race
zeker niet zonder spektakel voorbij zal
gaan. Het programma voor de
Pinksterraci's ziet er als volgt uit:
Trainingen zaterdag 13 mei vanaf
10.00 uur.
Races maandag 15 mei (2e Pinkster-
dag) 12.00 uur: race produktic-tocr-
wagens tot 1600 cc; 12.40 uur: race
historische sport-en renwagens; 13.20
uur: race formule 1600; 14.00 uur:
race produktictoerwagens boven 1600
cc; 14.45 uur: race Aurora formule l
kampioenschap; 15.45 uur: race
Renault 5. Alpine; 16.25 uur: race
toerwagens/GT's groep 2/5.

Geloogd Massief Europees Eiken
van de Meubelfabriek Oisterwijk
op maar 1O plaatsen te koop:

Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk,
Ede, Heerenveen, Hengelo (O),
Oisterwijk, Utrecht, Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
|| Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923
ma t/m za 9-18 uur

Kampioenskansen
voor tennissers

Veel prominenten in
zaalvoetfoal-teams VVD

nrm

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
... _ Tel. 02507-4565

ZANDVOORT • Het Mammoeth-zaalvoetbaltoernooi 1978 is in de afgelopen
week volledig losgebarsten. Ook de Ie en 2e divisie-teams kwamen onder de
nieuwe leiding van Zandvoortmeeuwen hun kunnen tonen en tot nu toe is alles
vlekkeloos verlopen. Van nu af wordt er tot 31 mei vrijwel iedere avond gespeeld
en bovendien nog op enkele zaterdagen en zondagen. In de 48 K.N.V.B.-teams
waren vele prominente voetballers te ontdekken en er kwamen zelfs al
eredivisie-spelers binnen de lijnen.

450 sport-
lieden naar
Deurne

ZANDVOORT - Na de in 1977 door
Zandvoort georganiseerde sport-
uitwisseling Zandvoort- Deurne is dit
jaar Deurne de ontvangende en
organiserende gemeente. Aan de
sportuitwisseling op 20 en 21 mei
zullen plusminus 450 sportlieden uit
Zandvoort deelnemen, waarbij 14
takken van sport vertegenwoordigd
zullen zijn, t.w. Atletiek, Badminton,
Basketbal, Boogschieten, Bridge,
Gymnastiek, Handbal, Hockey, Red-
dend zwemmen, Tennis, Voetbal,
Volleybal, Schaken en Zaalvoetbal.
Het doorgaan van het atletiek-
onderdeel is afhankel ijk van een aantal
nog noodzakelijke opgaven. In Deurne
wordt een bosloop georganiseerd over
2500 meter. Vooral jeugdige lopers en
loopsters (tot en met 18 jaar) kunnen
zich hiervoor opgeven bij F. Boukes,
Linnaesstraat 1-4, tel 3585.

In de veteranen-poule (boven 35 jaar)
komt al enige tekening in de strijd. De
acht teams hebben tot nu toe ieder
drie of vier wedstrijden gespeeld,
waarna Aurora Dingkys en Hendriks
nog ongeslagen zijn. Duysterghast
blijft goed volgen met twee verlies-
punten. De volledige uitslagenlijst van
de afgelopen week luidt:
Vrijdag 5 mei
2C Casino-Castell Plage 2-4
2BAral-Lions 8-4
1B Pim Jansscn-Tif f.Club 1-3
2C REA-Meeuwennest 2-1
IBSports-Buchel-TumTum 2-1
2A Aleichem Boys-LOC 3-1
Zaterdag 6 mei
VHotelKeur-Zandv.m.10 2-1
V Duysterghast-Auror. Dinkgkys 1-5
V Holland.-Oldtimers 2-8
2A LOOReino 3-3
2A Auto-vision-Sandev. 1-3
2ALuiten-Zandv.N. 6-3
2B Colpitt-TZB 2-9
2B Aral-Geerling 3-3
2C Publ.Werken-Reprox 3-2
2C Plumbers-DVS-B 3-2
IA Aurora Dingkys-Rab.b. 5-2
1B Tum-Tum-Sporth. Rest. 4-7
1B Graetz-Riemersma 6-1
Maandag 8 mei
2A Reino-Luiten '1-2
2B D VS-A-Moul in Rouge 1-2
IA Robeco-Eric Renout 3-1
1B Tiffany Cl.-Riemersma 4-3
1B Anekabé-Janti-Sports. Buchel 2-0
IA Aurora-Dingkys-Boedha Cl. 7-2
Dinsdag 9 mei
2B Colpitt-Aral 0-12
2ADVS-C-Zandv.N. 1-7
1B Pim Janssen-Sp.h. Rest. 4-8
2CREA-Castell Plage 1-2
1B Tiffany Cl.-Sports. Buchel 4-2
IA Aurora Dingkys-Sport. Cl. • 3-3

PROGRAMMA
In de komende week staan er weer 24
.wedstrijden op het programma waar-
-van niet minder dan II in de Ie divisie:

Donderdag 11 mei
18.45 uur: Oldtimer-Hendriks
19.30 uur: DVS-A-Aral
20.15 uur: Lions-Moulin Rouge
21.00 uur: Tiffany Club-Sporthal
Rest.
21.45 uur: R.E.A.-Publ. Werken
22.30 uur: Rcprox-Casino.

Vrijdag 12 mei
18.45 uur: Z'voort Noord-Reino
19.30 uur: Eric Renout-Rabo Bank
20.15 uru: Robeco-Aurora Dingkys
21.00 uur: Bocdha Club-Sporting
Club J21.45 uur: Enkabé-Janti-Graetz
22.30 uur: l'im Janssen-Riemersma
Dinsdag 16 mei
18.45 uur: TZB-Geerling
19.30 uur: Colpitt-Lions
20.15 uur: Aral-Rinko
21.00 uur: Eric Renout-Luykx
21745 uur: Pim Janssen-Enkabé-Janti
22.30 uur: Nihot-Sporting Club.
Woensdag 17 mei
18.45 uur: Castell Plage-DVS-B
19.30 uur: Reino-Auto-Vision
20.15 uur: PIumbers-Meeuwennest
21.00 uur: Rabo bank-Nihot
21.45uur: Moulin Rouge-TZB
22.30 uur: Sports. Buchel-Sporlh.
Rest.

ZANDVOORT • Volkomen onverwacht heeft het eerste team van de
Zandvoortse Tennisclub zondag van het sterke en leidende DD V gewonnen. De
uitwedstrijd werd destijds met 8-3 verloren, maar nu gingen de gasten uit
Amsterdam met dezelfde cijfers ten onder. Beide teams staan nu met gelijk
aantal punten aan de kop van de landelijke Ie klasse. Zandvoort heeft een beter
set-gemiddelde, zodat ook dit seizoen, evenals de twee voorgaande jaren, de titel
er toch nog inzit.

Na de zes enkelspelen had de thuisclub
al een 5-1 voorsprong. Alleen Ineke
Aalbers verloor haar partij tegen Ditta
Goesel met 5-7, 6-3, 2-6. Corinne
Goesel vond een sterke Janny
Hogenkamp tegenover zich en verloor
met 6-1, 6-2. Ook Wim Brandse had
tegen Felix Kaplan maar twee sets
nodig: 7-6, 6-2. Dirk Wiersma, Theo
Muideren Hans Schmidt brachten hun
tegenstanders na drie sets met vaak
boeiend tennis op de knieën. Ze
wonnen respektievelijk van Steve
Laporte, Bonny Havran en Hans Wolf.
De dames dubbel-partij tussen Aal-
bers-Hogenkamp en de zusjes Goesel,
werd een nedelaag voor het Zand-
voortse koppel. Wiersma-Mulderwon-
nen hun herendubbel, maar Brandse-
Schmidt verloren na drie sets. Door
twee twee-sets-overwinningen in het

(Adv. Ingez. Medecl)

Haal de zon in huis. Met de zonnebank van Iris komt u
straks lekker bruin op het strand. Niet meer verbranden!
Helpt ook bij diverse huidaandoeningen (o.a. Psoriasis).

Originele zonnebanken en zonnehemels met Wolff-
systeem. Door eigen import ongekend lage prijs

v.a. f 2100,-. Uitsluitend bij

Iris import-export
Lorentzkade 438, Haarlem, telefoon 023-245596

Wilt u een tuinbord,
affiche,
programma,
stemmachtiging

of vervoer naar stembureau?

Bel dan naar één van de
20 kandidaten.

1. J. Attema 27 15
2. M. P. F. Joustra 51 55
3. P. keur 4094
4. E. H. C. Jongsma 33 60
5. Mevr. M. S. Hugenholtz

023-240914
6. A. N. J. Gielen 5545
7. J. G. Anderson 20 58
8. M. J. Methorst 3365
9. Mevr. H. W. de Jong .3907

10. H. L. Hildering 2755
11. H. Hoogland 7533
12. M. G. J. Couvreur 50 04
13. W. Buchel 5619
14. Mevr. E.P.W.

Roozen 4295
15. H. Landman 2651
16. J.Pieters 31 39
17. E.A.Fransen 7385
18. J. Zeepvat 37 77
19. B. F. J. Bouman 56 00
20. H. L. Hilarides 21 60

VVD

gemengd dubbel werd de eindzege
veilig gesteld. Ineke Aalbers-Wim
Brandse en Janny Hogenkamp-Dirk
Wiersma versloegen hun tegenstanders
metresp. 6-0,6-4 en 6-2,6-4.
Overige uitslagen:
't Sport 1-Zandvoor li 6-2
Festina II-Zandv. III 3-5
Zandv. IV-Popey GS V 3-5
Festina IH-Zandv. V 7-1
Zandvoort VI-Lisse IV 2-6
Bakkum IX-Zandv. VII 4-4

Jeugdteams
Groenendaal-Zandv. I
Zandv. II-Badhoeved. II

Programma Zondag 22 mei
Metsel. III-Zandv. I
Zandvoort II-Leimonias III
Zandvoort III-Marquette I
Egmond I-Zandvoort IV
Zandvoort V-Animo I
USIII-ZandvoortVI
Zandvoort VII-DEMIV

jeugdteams
Zandvoort I-All Out II
Bennebroek-Zandvoort II.

8-0
4-4

Janny Hogenkamp en Ineke Aalbers in
concentratie.

ZANDVOORT - Na het afsluiten van
de diverse voetbalcompetities worden
weer overal toernooien georganiseerd.
Met name de jeugd was het afgelopen
weekend erg actief.

Zandvoortmeeuwen
Op de velden van Zandvoortmeeuwen

Walram met 5-0 van F.C.V. en in de
strijd om de derde plaats klopte ODIN
Bergen met 2-0. Mevrouw Schoorl
reikte de prijzen uit. De sportiviteits-
prijs was voor T.Z.B.

vertrouwen
waard op

mei...

Zandvoortmeeuw Eric de Vlieger in de
aanval.

werd zondag een toernooi voor
A-junioren gehouden, waaraan werd
deelgenomen door Bloemcndaal,
Lijnden, U.V.V., Zandvoortmeeuwen,
Schoten, S.J.C., T.Z.B., en Kon.
H. F.C.
In poule A eindigden de gastheren als Bisschopsbeker
eerste, gevolgd door Bloemcndaal.
S.J.C, won de B-poule met T.Z.B, als
tweede. De finale tussen Zandvoort-
meeuwen en het Noordwijkse S.J.C.
liep uit op een knappe 2-0 zege voor de
organiserende vereniging. T.Z.B, legde
door een 4-0 overwinning beslag op de
derde prijs.

T.Z.B.
Aan de Kennemerweg trad T.Z.B, als
gastheer op bij het Cees Schoor! toer-
nooi voor B-junioren. In de twee
poules worden de eindstanden: Poule
A: I.F.C.V., 2. Borgen, 3. T.Z.B., 4.
Aristos. Poule B: 1. Walram, 2. ODIN
3. JOS, 4. DSC'74. In dr finale won

Ook op de velden van T.Z.B, werden
de finales West l om de Bisschops-
bekers van de Nederlandse Katholieke
Sportbond gespeeld. De acht A-junior-
cnteams kwamen in de poules tot de
volgende rangschikking: Poule A: 1.
Vitessc '22, 2. Roda '23, 3. EMM, 4.
Van Nispen. Poule B; 1. VDO, 2.
Volendam, 3. Lymvio, 4. Wijk aan
Zee.
In de finale wist Vitesse '22 pas in de
laatste minuut de zege (2-1) veilig te
stellen. Het mag nu deelnemen aan de
landelijke finale om de Bisschops-
beker. De prijzen werden uitgereikt
door Burgemeester Machiclscn.

\clv, . Mi'decl)

Feestelijke opening
ZANDVOORT - Het buitenbad en de nieuwe speeltuin van zwembad „De
Duinpan" zullen zaterdag 13 mei met veel festiviteiten worden geopend,
's morgens van 5.- tot 8.- uur is er het traditionele Luilak- zwemmen,
waarbij de jeugd wordt getractecrd op chocolademelk en koek.
Opgeluisterd door een tambocrskorps verricht de nieuwe directeur Jhr.
Mollcrus dan om 10.— uur de openingsceremonie van de nieuwe
accomodatie gevolgd door centen duiken voor de jeugd in het golvcnbad
met vele attracties. Tot het middaguur zijn er daarna activiteiten in en rond
de speeltuin met onder andere pony- en lama- rijden, 's middags is er een
uigebreid Carousclspel in het wcdstrijdbad, waaraan alle kinderen kunnen
deelnemen. In de middagpauze is er wildwatervaren in het golvcnbad. De
directie van de Duinpan zorgt voor drinken en fruit voor de aanwezige
kinderen.

l Ide M. Aukema
OPROEP

aan alle strandpachters!
Doe wat velen reeds voor u deden en ga ook over op de

aanschaf van een Iris zonnebank en zonnehemel.
Voor uw klanten een onmisbare service (vooral met

minder goed weer!) en voor een interessante bron van
inkomsten.

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij
Iris import-export

Lorentzkade 438, Haarlem, telefoon 023-245596.

ZONNEBANKEN

Lekker bruin worden (en blijven!), zonder verbranden op
onze originele zonnebanken met Wolff-buizen.

Diverse typen o.a. van Sontegra. Door eigen import
v.a. slechts f 2100,-. Uitsluitend bij

Iris import-export
Lorentzkade 438, Haarlem, telefoon 023-245596.

piet (Heringa
jan termos
willcm j.g. v/d heijden

willem van duijn
jacob kerkman
engel paap

dick v/d nulft
klaas k opa r
wim v/d ze ij s
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Ter assistentie op de centrale administratie zoeken wij een

BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
(mnl./vrl)

die ingeschakeld wordt bij de crediteurenadministratie en
algemene bookhoudwerkzaamheden.
Goede spreekvaardigheid in de Engelse taal en enige
kennis van boekhouden vereist, MAVO-opleiding.
Ons bedrijf, dat gevestigd is in Badhoevedorp, heeft
eigen vervoer van/naar Amsterdam.
Sollicitaties onder vermelding van nummer 45 - RP aan
personeel Departement,
REED INTERNATIONALTRADING BV
P.O. Box 121, 1170 AC Badhoevedorp. Inlichtingen
kunnen telefonisch worden verkregen bij de heer T. G.
Muts, tel. 02968-5951, tst. 218.

De rustpunten in uwtuiir
Wij hebben ze in vele uitvoeringen.
De onverwoestbare engelse park-
bank, van teak-hout. Het meranti
boerenbankje. De rustiek eiken bank
of de terrasbank van slagvast kunst-
stof... ze staan er voor u. En de
schommelbanken natuurlijk, waarop
u zacht neuriënd uw keuze kunt
maken.

p.s. ook vrijdagavond geopend l

HOBBYMARKT
J. J. van der ZWAARD

Zijdstraat 71-73
AALSMEER

tel. 02977-24329

Gemeente
Haarlemmermeer
LOZINGSVERORDENING
Op 1 januari 1978 is in onze gemeente de Lozingsver-
ordening in werking getreden. Op 29 december 1977
hebben wij via een officiële mededeling in de pers hiervan
mededeling gedaan, met daarbij de opmerking dat deze
verordening 3 maanden ter inzage zou liggen ter gemeente-
secretarie, afdeling 4, algemene zaken. Ook hebben wij
toen een advertentie geplaatst met een zelfde strekking
als deze.
Wij kunnen ons evenwel voorstellen dat nog niet iedereen
kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de ver-
ordening. In verband hiermede geven wij hieronder een
overzicht van de belangrijkste regels die deze verordening
geeft, alsmede van het doel van een dergelijke verordening
Het voert uiteraard te ver om hier op details in te gaan;
daarvoor moet u echt even naar het gemeentehuis komen
of inlichtingen vragen bij de bouwtechnische dienst.
WAAROM EEN LOZINGSVERORDENING?
U heeft wellicht met eigen ogen al eens kunnen consta-
teren dat sommige wateren in onze gemeente dreigen te
vervuilen. Soms uit zich dat zelfs in massale vissterfte.
Voor dit verschijnsel zijn een aantal ooraken aan te wij-
zen; één daarvan kan zijn de bedrijfs- of beroepsmatige
lozing van afvalstoffen of schadelijke stoffen op het ge-
meentelijk riool, waarna deze stoffen in het opper-
vlaktewater terecht kunnen komen.
Sinds de invoering van de wet verontreiniging opper-
vlaktewateren stelt de beheerder van het oppervlakte-
water (het hoogheemraadschap van Rijnland) eisen aan
de gemeente, de eigenaar van het riool. Deze eisen
hebben betrekking op de stoffen die via het riool op het
oppervlaktewater worden geloosd. (O.a. de hoeveelheid,
de temperatuur en de samenstelling van die stoffen).
Het is dus logisch dat de eigenaar van het riool, de ge-
meente, voorschriften geeft aan diegenen die op de rio-
lering zijn aangesloten.
Dit nu is o.a. geregeld in een vergunning-stelsel dat zijn
basis vindt in de Lozingsverordening.
In de meeste gevallen zal een dergelijke vergunning,
onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden verleend.
Voor sommige stoffen evenwel geldt een volledig vei
bod tot lozing.
WIE IS INGEVOLGE DE LÖZINGS-
VERORDENING VERGUNNING-
PLICHTIG?
De LozingEverordening stolt dat het, zonder vergunning
van burgemeester en wethouders, verboden is in de uit-
oefening van een beroep of bedrijf afvalstoffen, veront-
reinigende of schadelijke stoffen op de riolering te lozen.
Deze stoffen worden in verordening opgesomd.
Van belang in dit kader is te vermelden dat de ver-
ordening onder „riolering" verstaat!
„Het gemeentelijk rioolstelsel, met inbegrip van de riool-
gemalen en persleidingen". Tenslotte zij nog vermeld dat
het vergunningstelsel niat alleen geldt voor industriüla
of ambachtelijke bedrijven, maar ôôk voor kantoren,
restaurants, hotels, bejaarden- en verpleegtehuizen,
scholen etc.

HOE KUNT U IN HET BEZIT KOMEN VAN
EEN LOZINGSVERGUNNING?
a. overgangsbepaling

Voor de eersie 6 maanden na het inwerking treden
van deze voro'dening, due tot 1 Juli 1978, geldt het
volgende:
Lozingen kunnen onverminderd en onveranderd wor-
den voortgezet, door die bedrijven c.e. die voor het
inwerkingtreden van deze verordening (dus vóór 1
januari 1978) onafgebroken regelmatig afvalstoffen
rechtmatig op de gemeentelijke riolering hebben
geloosd.
Binnen dit half jaar dienen deze lozingen evenwel
onder overlegging van de nodige gegevens bij het
college van burgemeester en wethouders te worden
gemeld.
De doartoe benodigd? formulieren zijn verkrijgbaar
bij de bouwtechnische dienst. Na ontvangst van die
melding geven burgemeester en wethouder» een ver-
klaring of met da kracht van oen vargunning.
Zonodig kunnen achteraf nog voorschriften aan een
dergelijke verklaring worden verbonden.
Wla varruimt aan dargalljke verklaring binnen 8
maanden aan te vragen looit Illegaal «n zal alsnog
een verzoek om vargunning moeten Indienen.

b. Nleuwa situatie
De na 1 januari 1976 in onze gemeente gevestigde
bedrijven c.a. zullen niet kunnen volstaan mot een
melding en dienen dorhdlve oen lozingsvergunning
aan te vragen.

WAAR KUNT U NADERE INFORMATIE
KRIJGEN?
Algemene en juridische informatie kunt u krijgen te
Qomeentesocretario, afdoling algemene zaken,
tel. 02503-18144 (tst. 3101.
Algemene on technische informatie bij debouwtechnische
dienst. Burg. Pabstlaan 10 te Hoofddorp, tel. 02503-18181
spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Hoofddorp, 10 mei 1978
Burgemeester on wethouders van Haarlemmermeer
do burgemeester, de secretaris,
C. van Stnm Mr. J. Groenowog

goed is, gaat lang mee.
Dertig jaar geleden begon de eend aan zijn succesvolle loopbaan. Van 't

begin af aanwas hij een buitenbeentje. Je hoefde hem niet mooi te vin-
den, omdat hij was gebouwd om handig, praktisch en nuttig té zijn. Tot op de
dag van vandaag vindt u dezelfde karakteristiek nog steeds in de2CV. Want

wat goed is gaat lang mee. Ruim 3 miljoen eenden vonden inmiddels
hun weg.

Natuurlijk is de 2CV in al die jaren ver-
bcterd, aangepast aan de eisen die het hui-
digcvcrkeerstelt-Maarhij is niet veranderd.
De eend is eend gebleven.

Hij is nog steeds de goedkoopste auto,
vanaf f 7.530,- rijklaar. Hij rijdt voorde laagst
bestaande kilomcterprijs en is de zuinigste
met benzine.

Hij is comfortabel door z'n zee van
ruimte en 4 onafhankelijk geveerde wielen
die alle wcgoneffenheden soepeltjcs op-
vangen. Hij heeft een oprolbaar linnen dak

Ha prototype van de 2CV.

en 4 grote deuren. Z'n top is z'n kruissnel-
heid en goed voor ruim 110 km/h (voorde
2CV6).

Hij is bovendien veiligdooro.a.z'n wcg-
ligging, voorwielaandrijving en 3-punts
rolgordels vóór.

Vanaf zaterdag a.s.
is het feest.

De hele week van 13 t/m 20 mei vieren
we de 30e verjaardag van de 2CV. 't Wordt
een echt feest. Met slingers, ballonnen, kof-
fie met gebak en voor de kinderen ranja
met een rietje. En in het middelpunt van de
belangstelling de deux-chevaux met zijn
verjaardagscadeaus.

't Enige verschil is dat u die cadeaus
niet hoeft te geven, maar krijgt bij de
aanschaf van een nieuwe eend

De verjaardagscadeaus.
Wie in de week van 13 t/m 20 mei

een nieuwe 2CV koopt, krijgt verjaar-
dagscadeaus in de vorm van een pakket
accessoires ter waarde van ± f 500,-.

Ook bij Dyane, Ami en IN.
Om het allemaal nog feestelijker te ma-

ken, krijgt u de verjaardagscadeaus van de
2CV ook bij aanschaf van een besteleend,
een Dyane, een Ami en een LN. Per slot
zijn zij ook een beetje jarig.

Wat krijgt u?
Een radio, een console + speaker, een

gevarendriehoek, een brandblusser,kokos-
matten, tankdop + slot, extra lampenset,
sleepkabel . . . komt u maar eens kijken.
Totaal zo'n f 500,- aan gratis accessoires.
Want 't is feest. De eend is 30 jaar jong
geworden en in de kracht van z'n leven.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg 10 Haarlem

tel. 023-248221

CITROEN

itt
ha ' ne^en te: nu/ Cs."
en van *a» iwec '"
r>3'1 Z-& BEODffa

15 K - 2 ' r, i,.-

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats •

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede Bloemendaal e.o.

de ridder & scruDis Dv
Makeiaars en taxateurs onroerende goederen.
Adrlnan Pouwiaan 27-2H te Heemstede. Tel.: 023-288550'

Antieke
en

Oude
bureaus
Antiek BoeHek
Hagendoorn
Zijdstraat 63-65.

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S

Inkoop - VerKoop - Verhuur

•̂ •̂•••̂ ^̂ ••̂ •̂ •̂ •••̂ ^̂ •̂ •̂ •̂•̂ ^̂ •̂•̂ •̂•̂ •̂̂ •̂ ••••••••̂ ^̂ •̂ ••̂ ^̂ ^̂ •̂î ^B^̂ M

Gewijzigde spaartarieven
m.i.v. 1 mei 1978
Met 3 maanden opzegging en
ƒ 2.500,- per maand ter beschikking
Met 6 maanden opzegging
Met 12 maanden opzegging
Met 24 maanden opzegging
Met 36 maanden opzegging
Zilvervloot sparen met 10% premie (jeugdspaarwet)
Spaarrekening Grijp 5 voor jeugd van 11-15 jaar
Spaarpremierekening
(1% retourrente bij dipositie)
Spaar Extra Premierekenïng
(2% retourrente bij dispositie)
Winstdelingsspaarregeling

41/2%
4%%
5%%
61/2%
7 %
8 %
5'/2%
S %

Spaardepotbewijzen op naam
met jaarcoupons coupures
f 1000,- en f 5000,-

2 jaar vast
3jaar vast
4jaar vast
5 jaar vast
6jaar vast

63/4%

7%%
7Y2%
7V2%

WANDWEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

Barbecues,
houtskool, tuinfakkels,

aanmaakblokjes, saté-
pennen, party-lights en
nog vele andere toebeho-
ren om uw tuinfeestje tot
een succes te maken.

HOBBYMARKT
J. J. VAN DER ZWAARD

Ztjdstroat 71-73 - Aalsmoer
Tol. 02977-2 «23

P.S. Ook vnidagovondgeopond l

BOVAG-dealers bieden u de sleutel tot een goede gebruikte auto met
BOVAG-garantiebewijs bij:

Automobielbedrijf H. P. Kooyman
Brederodestraat 6-10 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 32 42.

Op deze show tonen wij u ruim 40 geselecteerde inruilauto's van vele
merken, typen en prijsklassen.

de auto's zijn voorzien van bouwjaar en prijs en worden geleverd
met het BOVAG-garantiebewijs (boven f 4.000,-) en zijn beslist probleemloos.

De financiering kan ter plaatse worden geregeld.
Voor iedere koper is er een leuke attentie.

De show wordt gehouden op vrijdag 12 mei van 13.00 tot 22.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Deelnemende bedrijven: KOOYMAN en FORTOTO

Depositobrieven aan toonder met rentegroei
looptijd 1 jaar

1 Vz jaar
2 jaar

Termijnplanbrieven aan toonder
met rentegroei, coupures f 1000,- en f 5000, -

looptijd jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar

Voor reeds uitgegeven Spaardepotbewijzen, depositobrieven en
termijnplanbrieven blijft de overeengekomen rente gelden.

Rabobank C9
geld en goede raad

6%%

7 %
7'/4%

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-290050
Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J. v. Goyenstraat20
Amstellaan9
Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-16.30 uur
donderdagavond van
18.00-20.00 uur
Kantoor Amstellaan 9:
woensdag en vrijdag van

J4.00-16.30 uur

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

Openingsuren: ,
dagelijks van 9.00 12.30 uur
en van 13.30 16.30 uu-
vrijdagavond van
18.00 20.00 uur
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ALTERNATIEF EV HAARLEM ?

Kleuterdagverblijf 'Margriet'
nog steeds op zoek naar grond

\ BLOEMENDAAL/HAARLEM -
i Mogelijk heeft de gemeente Haar-
! lem nog een stukje grond over voor
de bouw van een nieuw medisch
kleuterdagverblijf 'Margriet'.
Maar de stichting zelf weet daar nog
niets van. 'Zeven jaar geleden
begon het zoeken. Nu kunnen we
eigenlijk van voren af aan begin-
nen', zo stelde mr. Samkalden
woensdagmiddag niet zonder ver-
wijten vast aan het adres van gede-
puteerdc staten, tijdens een AROB-
zitting in het provinciehuis.

De kans dat de gemeente Haarlem
nog een oplossing weet voor het al
jarenlang met ruimtegebrek kam-
pende kleuterdagverblijf was overi-
gens vrijwel het enige sprankje
hoop dat voorzitter Van der Knoop
kon geven.

Zoals bekend heeft de stichting
enkele jaren geleden het oog laten
vallen op de villa 'Randhoeve' aan
de Boekenrodeweg in Aerdenhout,
die al geruime tijd leeg staat. De
stichting wilde de villa aanpassen en
verder enige laagbouw neerzetten in
de vorm van paviljoens om tege-
moet te kunnen komen aan de
behoefte in de regio. Het nieuwe
dagverblijf zou ruimte moeten
bieden aan 110 kleuters, die daar op
medische en maatschappelijke ur-
gentie voor in aanmerking komen.

De gemeente Bloemendaal was
bereid medewerking te verlenen en
ook omwonenden maakten geen be-
zwaar. De stichting kreeg des te
meer goede moed door een positief
advies van de provinciale raad voor
de volksgezondheid (waarvan gede-
puteerde mr. De Vrieze voorzitter is
-red.) en een akkoordverklaring van
de staatssecretaris voor volksge-
zondheid op 26 mei 1976. De
plannen werden daarna verder
uitgewerkt en het pand aangekocht.

Volkomen onverwacht kwam op 15
november 1977 het besluit van het
college van gedeputeerden op pla-
nologische gronden geen medewer-
king te verlenen. Bebouwing op
Randhoeve is namelijk in strijd met
het streekplan.

In strijd
'In strijd met gewekte verwach-
tingen en beginselen van rechts-
zekerheid en behoorlijk bestuur',
stelde mr. Samkalden namens de
stichting. 'Er is geen signaal gege-
ven dat het niet kon'.

De heer Samkalden noemde ook de
wonderlijke gang van zaken met de
adviezen van Staatsbosbeheer.
Eerst breken er geen bezwaren en
een jaar later wordt gezegd dat het
alleen ging om een technisch advies.

Naar zijn mening zal de natuur op
Randhoeve niet catestrofaal worden
aangetast. Wat moet verdwijnen is
een zeventigtal verwaarloosde
vruchtbomen en ongeveer twee pro-
cent bos, waarvan ook nog een deel
verwaarloosd is of dood. De
stichting is bereid vervangend bos
aan te planten.
Verder wilde hij de indruk wég-
nemen als zou het gaan om enorme
bouwwerken en nog eens na-
drukkelijk verzekeren dat de stich-
ting geen ongebreidelde expansie-
drift kent. Een aantal van 110
kinderen is het maximum om goed
te kunnen functioneren en als er
behoefte zou zijn aan meer opvang-
ruimte zou de stichting toch denken
aan een nieuw kleuterdagverblijf.
Hij was zelfs bereid garanties te
geven op dit gebied.

Eenheid
Mevrouw Heidweiller, namens de
Vogelwerkgroep Haarlem, voerde
evenwel aan dat het er om gaat het
natuurgebied in Zuid-Kennemer-
land als eenheid te bewaren. Als
andere mogelijkheden voor Mar-
griet opperde zij een plaats in de
Haarlemmermeer, waar de Cru-
quiushoeve met beplanting er om
heen ook redelijk voldoet, of op het
opgespoten terrein bij Halfweg.

De heer Booy, als vertegenwoordi-
ger van het Contact Natuurbe-
scherming Noord-Holland, gaf toe
dat hij over de medische kant niet
kon oordelen, maar zei uit een
oogpunt van natuurbehoud achter
de mening van de Vogelwerkgroep
te staan.

Indruk
Gedeputeerde Van der Knoop ver-
klaarde onder de indruk te zijn
gekomen van het betoog van mr.
Samkalden. Over de wenselijkheid
van een nieuw kleuterdagverblijf
bestaat ook geen verschil van
mening met gedeputeerde staten, zo
merkte hij op.
'Maar het college dient alle belan-
gen tegen elkaar af te wegen. En
dan wegen streekplan en natuur-
behoud zwaarder dan de belangen
van 'Margriet'.

Gedeputeerde De Vrieze verdedigde
zich door te zeggen dat hij als voor-
zitter van de provinciale raad voor
de volksgezondheid wel positief had
geadviseerd ten aanzien van een
nieuw verblijf, dat echter niet spe-
ciaal op Bloemendaals gebied tot
stand zou hoeven komen. Nu gaat
het om de planologische aspecten,
aldus mr. De Vrieze.

Hij kon zich nauwelijks voorstellen
dat de negatieve beslissing van ge-
deputeerde staten voor de stichting
uit de lucht was komen vallen.

'U wist toch dat er bezwaren leven.
Als we dit goedvinden wat moet er
dan gebeuren met Lindenheuvel,
Belvédère, het CIOS op Midden-
duin, de Zocherschool op Elswout,
die ook wil uitbreiden. Dat kost
wéér natuur. Met al die uitbrei-
dingen gaan langzamerhand hele
landgoederen naar de knoppen'.

Haarlemmermeer zag het college
niet zo zitten als mogelijkheid voor

Drie meisjes
aangehouden wegens
vernielingen
BLOEMENDAAL - De Bloemen-
daalse politie heeft zondagavond
drie meisjes aangehouden in de leef-
tijd van 13, 16 en 17 jaar, die op
deze avond een reeks van vernie-
lingen hadden gepleegd in Bloemen-
daal. Het spoor liep van Veen en •
Duin, via de Bloemendaalseweg en
het Kerkplein naar de Rijperweg.
Ze bleken onder meer 20 fietsbanen
lekgestoken te hebben alsmede 12
tot 14 autobanden. Ook gooide het
drietal een slaapkamerraam van een
flat in, een raam van een hotel en
het raam van een toegangsdeur tot
een flat.
De politie werd gewaarschuwd door ,
een inwoonster van Bloemendaal,
die glasgerinkel hoorde. Toen de
politie arriveerde zetten de meisjes
het op een lopen maar even later ,
konden ze worden aangehouden.
Het drietal, afkomstig uit een meis- '
jesinternaat in Bloemendaal, is hart- i
gende het onderzoek ingesloten op J
het politiebureau.

'Margriet', evenmin als het opge-
spoten land.

Maar Haarlem zou mogelijkheden
bieden. Daar wacht het college nu
voorlopig even op.

Haarlems stadhuis

Relatiestoornissen hoofdmoot

Crisisinterventie -
op Europa-zegel centrum blijkt in
OVERVEEN - „Tot kort na het
uitbreken van de oorlogheb ik met dr.
A. Melchior mogen werken op de
zolders van . de Grote Kerk. We
kwamen dan wel op de trans en
hadden een fraai uitzicht op het
Haarlemse Stadhuis. Die indruk is mij
altijd bijgebleven. Toen ik dan als
dilettant op filatelistisch gebied de
opdracht ontving een ontwerp voor
een postzegel te maken, dat verband

Bloemendaal plantte
345 laanbomen!
BLOEMENDAAL - Ook bomen
kunnen ziek worden en sterven.
Evenals in andere delen van ons
land zijn twee lange droge zomers
niet ongemerkt voorbijgegaan aan
het Bloemendaalse bomenbestand.
Ongeveer negentig bomen moesten
dit najaar worden gerooid omdat er
werkelijk geen hoop op herstel meer
bestond.

Inmiddels is de schade echter ruim-
schoots ingehaald. De plantsoenen-
dienst van de gemeente Bloemen-
daal heeft verspreid over de gehele
gemeente 345 nieuwe laanbomen
aangeplant.
Om. liefhebbers de kans te geven
ook te ontdekken welke soort
bomen zijn geplant laten we hier-
onder het plantschema volgen.

Kennemerweg: twee iepen, een
linde, een eik en 3 platanen; Joh.
Verhulstweg: 17 elzen, drie peren;
Schaepmanlaan: vier appels, twee
esdoorns, vier berken, zeven peren,
een es, een lijsterbes, een acacia;
Station Bloemendaal: drie elzen;
Van Wickevoort Crommclinlaan:
een berk, twee peren, een hazelaar,
een kastanje; Veen en Duin: zeven
lijsterbessen; Rustenburgherweg:
veertien elzen; Bos en Duinlaan: een
lijsterbes, een linde, een iep; Har-
tenlustschool: een beuk, twee wil-
gen, een populier; Bloemendaalse-
bos: 50 eiken, een beuk; Donkere-
laan: vijf essen; Bergweg: zeven
populieren; Mollaan BSV: een es-
doorn; Lage Duin en Daalseweg:
een iep; Sportveld Caprera: vijf
knotwilgen; A. Thijmlaan: een
berk; Krullenlaan: een linde; Kcn-
nemergaard: twee eiken; Laan van
Boreel: een eik, een esdoorn;
Brkenlaan: een berk; Biblitoheek:
een berk; Vrijburglaan: een els, een
lijsterbes; Ter Hoffstcedeweg: een
iep; Dompvlocdslaan: 15 elzen, een
es, zes populieren, drie wilgen;
J.W. Frisolaan: een esdoorn; Rcci-
felaan: een lijsterbes; Rio Grande-
laan: twee lijsterbessen; Pr. Hcn-
driklaan: drie eisen; Bloemendaal-
seweg: een linde; Zandvoorlerweg:
twee berken, een es, een eik; Els-
woutslaan: 12 eiken; Zonnebloem-
laan: drie eiken; Verbenalaan: acht
elzen; Schulpweg: een eik; Boven-
weg: vijf berken, drie beuken; Cle-
matislaan: een berk; Asterlaan:
twee lijsterbessen; Rijnegomlaan:
een peer; Borgerweg: 11 eiken;
Boekenrodeweg: een linde; Marien-
weide: drie populieren; De Waal
Malefijtlaan: een lijsterbes, een
linde; Ted. Van Berkhoutlaan: een
kastanje; Vogclenzangscweg: een
es, acht elzen, 23 populieren, een
kastanje; Bekslaan: zeven beuken;
Zilkcrduinweg: een populier; Mons.
Borretlaan: twee essen; Deken
Zondaglaan: een populier, een
berk, een peer, een es, twee lijster-
bessen, een els; Nieuwbouw Voge-
lenzang: 11 lijstcrbessen, zes elzen,
15 populieren, drie essen, een linde

'en een beuk.

hield met het monumentenjaar 1978,
heb ik die indruk gebruikt." Op deze
wijze verklaarde de 82-jarige illustra-
tor en tekenaar Anton Pieck uit
Ouerveen hoe hij er toegekomen was
het stadhuis in beeld te brengen.
Anton Pieck haalde nog meer
herinneringen op uit die tijd. Land-
wachters namen plaats op de toren en
stelden geen prijs op aanwezigheid van
anderen. „Misschien hebben zij ge-
dacht dat we lood wilden stelen, maar
dat kwam niet bij ons op."

Anton Reek vertelde dit alles vorige
week in het Haarlemse Stadhuis, waar
de directeur-generaal van de P.T.T.
twee Europa-zegels presenteerde. De
posterijen nebben in het kader van een
Europa-serie de keus van het ontwerp
laten vallen op het Haarlemse
Stadhuis. Vandaar ook de bijeen-
komst in dit gebouw. Sedert 1974 had
ons land geen Europa-zegels meer
uitgegeven. De vereniging van Post-
administraties uit Europa had als
gemeenschappelijk thema het monu-
ment gekozen. Tot en met 1973
werden de ontwerpen voor alle 27
landen gekozen uit de inzendingen
voor een prijsvraag, waaraan kunste-
naars en grafici konden deelnemen.
Van 1974 af kan elk land zijn eigen,
ontwerper kiezen. De keuze van de
Nederlandse P.T.T. viel op de bekende
illustrator Anton Pieck. Zich tot de
kunstenaar richtend merkte de heer
Leenman op, dat, geen enkele
Nederlander, zelfs Johan Cruyff niet,
zo bekend is door de voornaam Anton
als Pieck. In binnen- en buitenland
geniet hij faam en de directeur-gene-
raal was blij dat hij Anton Pieck heeft
kunnen overhalen de postzegel te
ontwerpen. Hij bood hem een album
aan van de twee postzegels (ook de
zegel die uitgegeven is ter gelegenheid
van het feit, dat het 25 jaar geleden is
dat het Europees verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden). Burge-
meester drs. J. Reehorst, die als
gastheer optrad, en dr. C.W. van
Santen, Nederlands lid van dec
ommissie van deskundigen inzake
mensenrechten, ontvingen eveneens
het album. De gemeente Haarlem
kreeg de postzegels in lijst. Bu r ge-
meester Reehorst had er in zijn
welkomstwoord zijn vreugde over
uitgesproken, dat het Haarlemse
stadhuis gekozen is. Eigenlijk is het
geen toeval, want Haarlem is de stad
met vele monumenten, postzegles
worden bij de Grafische Inrichting
Joh. Enschedé en zonen gedrukt en
Haarlem is door de contacten met
Osnabrück en Angers een bekende
Europese stad. Beide postzegels zijn
op de postkantoren te koop.

DE POLITIE...
VOOR U!
BLOEMENDAAL - Op donder-
dag 18 mei om 17.30 uur opent bur-
gemeester Weekhout de expositie:
'De politie ... voor U!' in het
bureau van politie te Overveen.
De expositie wordt gehouden in het
kader van de 'open dagen', waarop
het publiek welkom is om het geheel
vernieuwde bureau te komen bekij-
ken en kennis te nemen van het
werk van de Bloemendaalse politie.
Te zien zijn onder meer foto's uit
heden en verleden, uitrusting en
hulpmiddelen, verboden (vuur)wa-
pens, sloten en sluitingen, alsmede
alarmsystemen ter beveiliging van
huis en haard en voorrangstest-
apparatuur.
Ieder die belangstelling heeft is
welkom op de volgende tijdstippen:
donderdag 18 mei tussen 20 en 22
uur; vrijdag 19 mei tussen 19 en 22
uur en zaterdag 20 mei tussen 10 en
12 uur tussen 14 en 17 uur.

behoefte te voorzien
HAARLEM - Nu het crisisinterventie-
centrum zo'n kleine drie maanden
draait kan coördinator-directeur H. de
Bont duidelijk vaststellen dat het
centrum in een werkelijke behoefte
voorziet. „Van de tien plaatsen die we
hebben zijn er gemiddeld zes bezet en
dat is meer dan we hadden verwacht.
Je tekent met een aanloopperiode
maar blijkbaar weten velen al de weg.
In de eerste tien weten kwamen er 300
mensen binnenlopen. Honderd kón-
den 'we een verblijf aanbieden, de
overige tweehonderd zijn op een
andere manier geholpen, via het
maatschappelijk werk, de huisarts of
een bureau voor levens- en gezinsvra-
gen. Voor hen was het ook niet nodig
een paar dagen te blijven."

Hoofdmoot van alle problemen - en
ook dat is duidelijk gebleken in deze
eerste maanden • vormen toch wel de
relatiestoorn issen.
Huwelijksproblemen lopen plotseling
zo hoop op dat het niet mogelijk is
langer bij elkaar te blijven. Maar ook
een abrupt uit elkaar gaan na jaren
samenwonen kan hard aankomen. Bij
jongeren komt het voor dat de sfeer
thuis zo gespannen raakt dat het niet
meer om uit te houden is.
In deze en andere gevallen reikt het
crisiscentrum de eerste helpende
hand. Hoe vroeg of hoe laat het is • dat
maakt niets uit. Het kan ook op
zaterdag of zondag zijn. In het geheel
verbouwde historische pand aan de
Schotersingel 2 in Haarlem is altijd
iemand thuis. En dag en nacht wordt
ook de telefoon (023-256198) opge-
nomen.

Waarom?
Waarom een crisisinterventiecen-
toum?
Zoals bekend hebben de voorberei-
dingen heel wat voeten in de aarde
gehad. Maar niet alleen instellingen
van maatschappelijke zorg, ook
huisartsen en zelfs politie-instanties
drongen aan op zo'n centrum voor
directe hulpverlening bij auto proble-
men. De huisartsen en de politie lijken
op het eerste gezicht mogelijk wat
ongerijmd in dit gezelschap. Maar zij
waren het dikwijls die de eerste nood
moesten opvangen - en dat niet
konden doen zoals ze zelf graag
wilden. Want wat kon de huisarts voor
een overspannen man of vrouw anders
doen dan een kalmerend middel geven
en de patiënt eventueel tijdelijk laten
opnemen in een psychiatrische inrich-
ting?
En wat moest er gebeuren met de man
die zijn problemen op een agressieve
manier afrcageert door de meubels in
eigen huis kort en klein te slaan of de
auto van de buurman?
De heer De Bont: „Om die mensen
rustig te maken werden ze dan
opgesloten in een cel op het
politiebureau. Een bewaakte cel. Maar
daar zijn die cellen niet voor. De
oolitie deed het dan ook met tegenzin.

De volgende dag konden de mensen
weer gaan. Meestal konden ze zich,
door de kalmerende middelen, nauwe-
lijks meer herinneren wat er gebeurd
was. De politie heeft dan ook
gevraagd: is er geen betere oplos-
sing?"

Oplossing
Die betere oplossing is gevonden door
verbouwing van het pand Schoter-
singel 2, dat sinds 1700 bejaardente-
huis is geweest van de kliniek of iets
dergelijke heeft het niets weg. Een
gezellige grote huiskamer (110 m2! )
en verder tien slaapplaatsen, naast de
andere noodzakelijk ruimten zoals
keuken, badkamers en toiletten. Het
centrum is uitdrukkelijk niet bedoeld
voor mensen die al een indrukwek-
kend psychiatrisch verleden hebben,
verslaafd zijn aan drugs of alcohol of
geen dak boven het hoofd hebben. Zij
zouden in een week tijd ook niet te
helpen zijn. Waar het centrum zich op
richt, dat zijn de acute noodsituaties,
waar ieder mens voor kan komen te
staan. Acht professionele hulpver-
leners wisselen elkaar af in continu-
dienst: twee psychologen, drie maat-
schappelijk werkers en drie sociaal-
psychologische verpleegkundigen. De
directeur treedt op als coördinator.
Wie binnenkort kan met één van de
hulpverleners een gesprek hebben en
als men dat wil blijft het daar bij.
Wie echter het gevoel heeft dat het om
welke reden dan ook niet verantwoord
zou zij n direct naar hu is terug te keren
kan een paar dagen in het centrum
blijven. Echter hoogstens een week. In
die tijd wordt geprobeerd een
oplossing te zoeken en zo nodig een
instantie die de begeleiding over-
neemt.

Betrekken
Het centrum zou geen crisisinterventie
(is tussenkomst, bemiddeling) be-
drijven als alleen maar gepraat werd
met degene die aanklopt. Om tot een
werkelijke oplossing te komen moet
degenen met wie de problemen
ontstaan zijn er bij betrokken worden.
In vrijwel alle gevallen lukt dat ook.
Bij jonderen worden bijvoorbeeld de
ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Directeur, De Bont, van huis uit
socioloog, is tot nu toe zeer tevreden
over hetgeen bereikt wordt. „Al lijkt
het besluit onherroepelijk, al zeggen
ze dikwijls: „Ik wil 'm nooit meer
zien," dan blijkt er toch op een goede
manier een slotgesprek tot stand te
kunnen komen."

Hoewel het crisiscentrum gevestigd is
in de gemeente Haarlem staat het open
voor alle mensen uit de regio. Men kan
zelf hulp vragen maar ook bellen als
men direct dat iemand anders direct
hulp nodig heeft. Een verwijzing is
niet nodig. Ieder kan rechtstreeks
Het historische gebouw aan de
Schotersingel 2 te Haarlem, waar het
crisisintenventiecentrum gevestigd is.

Drs. Hans de Bont, directeur/
coördinator van het centrum.

contact opnemen, via persoonlijk
bezoek of via telefoonnummer
256198.

Vergadering PB
BLOEMENDAAL - Progressief
Bloemendaal houdt de algemene
ledenvergadering op 17 mei ten
huize van mevrouw S. Reestman,
Ruys de Perezlaan 40 te Aerden-
hout.
Op de vergadering, die om 20 uur
begint, komen behalve de raad-
stukken ook allerlei aspecten van de
gemeentepolitiek aan de orde.
Alle belangstellenden zijn welkom.

Commissie
onderwijs
BLOEMENDAAL - De commis-
sie onderwijs houdt hedenmiddag
(11 mei) een openbare vergadering
in het gemeentehuis. Op deze verga-
dering, die om 16 uur begint, wordt
onder meer gesproken over verho-
ging van de ouderbijdrage boeken-
fonds Hartenlustmavo, voorzienin-
gen aan de T.H. van Eeghenschool
en de Maria-kleuterschool en het op
peil brengen van de inrichting van
het/gymnastieklokaal van de Bloe-
rrièndaalse schoolvereniging.

Wint Jonker en
Levina Klerk
BLOEMENDAAL - Onder grote
belangstelling is zaterdagmiddag de
expositie in het Bloemendaals ge-
mccntehuis geopend van Wim Jonker
'(beelden) en Lfvina Klerk-Rapis. Niet
als deskundige maar als sterk gcihte-
resseerde in beider werk gaf de heer
T.J.H. Bruynzcels zijn visie. Over
mevrouw Klerk zei hij dat deze vrouw
in haar persoonlijk leven geconfron-
teerd is met broosheid van het
bestaan.
Haar schilderijen, veelal bloemen,
duingezichten, oen weide of een paar
bomen aan een watertje, zijn een-
voudig en voor iedereen begrijpelijk.
Wim Jonker evenwel vraagt om
toelichting. Hij is priester, profeet,
zendeling, die in tegenstelling met de
geleerde, niets met de rede te maken
heeft en alleen een boodschap over
brengt, zonder de inhoud daarvan
misschien zelf helemaal te begrijpen.
Van Jonker zijn op de expositie een
25-tal werken te zien, veelal in
(gepolijst) brons. Mevr. Klerk toont
27 olieverven.
De tentoonstelling is nog te zien tot en
met 27 mei, dagelijks van 14.00 tot
17.00 uur, ook op Eerste Pinksterdag.
Op maandag en Tweede Pinksterdag
gesloten.
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Wegens emigratie stopt
COUTURE MYRELLA b.v.

|M^ " * -*~ -*~~ ^±*+*^*^*^* II

Daarom voor alle modieuze dames (ook grote maten) midden in het seizoen en
BUITENKANSJE van jewelste in de

TOTALE UITVERKOOP
Binnenweg 163, naast Albert Heijn, Heemstede
Uitverkoop met toestemming van K.v.K.

van onze gehele zomerkollektie.
Kortingen van 10 tot 40%

j Voor MOEDERDAG naar]

Tuincentrum

L. J. WARMERDAM
Vogelenzangseweg 64 - Vogelenzang - Tel. 02502-6194

SIERLIJKE KADO'SÜ!

Alle soorten waar onze moeder van houdt.
Groene en bloeiende planten.

Speciale aanbieding!!
in MOOIE BLOEMBAKKEN
zeer fraaie voor
E.v.a. vanaf 12,50

Ook rijk gesorteerd in PERKPLANTENJ

HUISHOUDSPECIALIST MET 68 FILIALEN

heeft in zijn modern distributie-centrum te MIJDRECHT plaats
voor enige

ERVAREN CHAUFFEURS
met groot rijbewijs.

Bovendien hebben wij plaats voor enige flinke

MAGAZIJN-MEDEWERKERS
Ook enkele 65 + -ers komen in aanmerking.

Wij bieden:
* een prettige werksfeer
* een uitstekend salaris
* korting op al uw aankopen.
Wij vragen inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.
Geïnteresseerd?
Kom dan eens praten op de Industrieweg, hoek Energieweg te
Mijdrecht.
Ook telefonisch kontakt is mogelijk onder nr. 02979-3876.
U kunt dan vragen naar de Heer Harthoorn.

TIen heuse vijver müw tuin!
ii *». _ » i t_. _^^ i Mi ii' _iHeeft u wel eens gedacht
aan een heuse vijver m uw
tuin'Vast wel Zonglm-
sterende waterplas hóórt
gewoon tussen uw planten
en heesters, aan de rand
van uw gazon
Zonder problemen.
Een polyester vijver, zon-
der de nadelen van ande-
ren Vijvers van gewapend
polyester vervormen niet,
scheuren niet en vriezen
niet stuk Kortom vijvers
waar u geen omkijken
naar heeft
Vele modellen en
mogelijkheden.
L-vormig mervormig,
rond, met of zonder
niveauverschil'en Of met

een echte
fontein of waterval ÖfëëVT
zelfgemaakte vijver uit
folie1 Graag vertellen wij er
alles over. De kleurrijke
folder ligt voor u klaar
HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard
Zijdstraat 71-73 - Aalsmeer - Tel 02977 - 2 43 29

Inkoopkantoor voor Damesconfectie
(m Confectiecentmm te Amsterdam)
vraagt

CHEFFIN
DE BUREAU

De door ons aan te trekken kracht moet over kantoorervaring be-
schikken en alle werkzaamheden, betreffende een inkoopadministratie
zelfstandig kunnen doen. Ze moet leiding kunnen geven aan een 2e
assistente.
In verband met veelvuldige contacten naar buiten is het beschikken
over goede contactuele eigenschappen een eerste vereiste.
Leeftijd tussen 25 en 35 jaar. Opleiding minimaal MULO/MAVO.
Behoorlijke kennis van met name de Duitse taal is nodig. Ervaring in de
sector damesconfectie is een pluspunt.

Sollicitaties kunt u richten aan het hoofdkantoor,

C.I.V. Onderling Belang G.A.
Postbus 45 - 4130 EA Vianen
Tel. 03473 - 27 44 {Mevrouw de Graaff).

ï*
*$>*ep

&*
Keuken en
Tegelstudio
Haarlemmermeer
levert uitsluitend
1e kwaliteit
keukens met
volledige
garantie

Rustieke keuken landhuisstijl m
uitgebalanceerde vorm met massief houten
fronten stalen scharnieren en laden op
telescoopgeleiders
Alle zijwanden en kopse kanten van de
kastjes in bruine Irontkleur
U kriigl deze keuken mkl
• Koelkast op hoogte met automatische

ontdooiing
• Oven met grill en draaispit Siaargarantie
• Gaskookplaat of elektrische kookplaat
• Luxe wasemkap
• Met ronde of vierkante spoelbak

Breedte 300 cm Aan te bouwen op elke
brpprite

Vil Ui

PLAVUIZEN
Geweldige aanbieding
van Italiaanse plavui/en,
eigen import
20 x 20 cm in chv. kleuren
Adviespnjs./' 52,-
Bij K. T. ff. (xi'wuott te gek)

' 19,75 per ///'

Prachtige gekombineerdo kunststof
hout kouken Zeer elegante kleuren
Bijvoorbeeld balge kunststof met donker
bruine massief houten-gropon
Komblnatles In licht en donkergroen en
donkerbruin met blank eiken, licht goei en
mahonle Treffend voorbeeld van moderne
keukentechniek en vormgeving
Robuuste stalan scharnieren

Laden op kogellagers Inkluslef ko»lk»sl
op hoogte (volautom ontdooiing) Oven mat
grill en draalspli gcskookplaat ol
elektrische kookplaat mat oven
Wasemkap, ronde of vierkante spoelbak met
ol zonder aldrulpvlak Volgens afbeelding

88*

Fraaie kunststofkeuken Uitvoering met
stalen scharnieren in diverse kleuren, Inkl
volautomatische koelkast, oven, kookplaat
en wasemkap. Breedte 270 cm. Ook deze
keuken is natuurlijk uit te breiden op elke
maat. Ook een hoek op-stelling Is mogelijk

Massief eikenhouten keuken
Fraaie vormgeving
Deuren met stalen scharnieren en laden op
telescoopgeleiders Irkl volautomatische
koelkast, gaskookplaat, oven met grill en
draaispit. wasemkap
Afmetingen 280 x 300 cm

Keuken en Tegelstudic
„Haarlemmermeer"

Kerkstraat 3 Nieuw-Vennep
Geopend dagelijks van 9.15 tot 18.00 uui, maandna geslolon, \rijdag \an 9.15 tot 18.00 uur,

Mijdag koopa\ond van 19.00 tot 21 00 uui, /ateidug \an 9.15 uui tot 17.00 uur

AMC
Melkproducten bv
Postbus 26
1420 AA Uithoorn «j sa in ozoekt |̂ ainc

EXPEDITIEPERSONEEL
vakaturenummer 24800

voor het laden en lossen van onze vracht-
wagens en andere opruimwerkzaamheden

in en om onze afdeling uitgiften.
U kunt ons telefonisch bereiken

onder nr. 02975-61645 toestel 11.

Voorspoedige indiensttreding gevraagd:

vertegenwoordiger
voor het bezoeken van de Aannemerij in
de provincies Noord- en Zuid-Holland.
Gegadigden voor deze goed gehonoreerde
funktie dienen goed ingevoerd te zijn bij

deze afnemersgroep, in de genoemde
provincies.

Terwijl kennis van hardboard, spaanplaten en
triplex een aanbeveling is.

Sollicitaties gaarne richten aan de directie van
UNALIT BV

Moezelhavenweg 13, Amsterdam-Sloterdijk,
telefoon 112441

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt wan. dooi
eigen ontwerper. zijn

vvi| hierin enig m
Nederland

i evens veel antieke
kasten kisten enz
Bezuok onze oud

hollandse loonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zi|dstraat65
Aalsmeer

tel 02977 24429

AMC Melkprocucten bv
Postbus 26
1420 AA Uithoorn

heeft plaats voor een _ .

KONTROLEUR
vakaturenummer 24801

Wij zoeken een bijzonder akkurate man die o a.
aantallen geladen produkten kontroleert en geloste
retouremballage telt. Bovendien verwachten wij van

hem dat hij taktvol met mensen kan omgaan.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het
vakaturenummer en de naam van dit blad kunt u

richten aan bovenstaand adres.
U kunt ons ook bellen 02975-61645 toestel 11,



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 11 MEM978 PAGINA 11

110

Complete woning-inrichting sinds 1923.

Interieurverzorging
FA, L BALLEDUX & ZONEN

Ploegstoffen

ZAAK HALTESTRAAT27 ....
Matthijs Molenaarstraat 6. telefoon 3759.

Meubelen
Beddan
Ledikanten
Dekens
Gordijnstaffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Karnerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen
29, tel. 2596, Zandvoort

K3QOCX BOC

SILVER-ACE... voor de ruimte, natuur en
vele, vele kilometers toerplezier.

Voor de eerste maal hoeft KOGA MIYATA een fiets In het programma
opgenomen die bestempeld kan werden als een 100% toerfiets In feite
is de basis gelijk aan de racefietsen en dat betekent een frame van
grote kwaliteit, sterk, licht In gewicht Direkt opvallende verschillen
zijn er natuurlijk vele al zou het alleen maar hot stuur zijn Ook van doza
SA kunt u alle gegevens vindon m de kleurenfotdcr en de bijbehorende
sPecificatioi,jst Maak een proefrit bij:
l Ifflfinfl Tweewielerbedrijf *

KUrKH VERSTEEGE
SSStt TJuSSS ZANDVOORT

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren

per paar 2,95
4 paar voor 10,-

In maten S-M-L-EL

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT.

14 mei: Moederdag
Een stille wenk.
Een FRUITMAND als geschenk.
Bij AART VEER halen.
En vader laten betalen.

DE AMSTERDAMMER

AART VEER
Grote Krocht 23 - Zandvoort

Voor

PICK-UP
zelfklevende letters

uit voorraad leverbaar
van 8 mm tot 120 mm.

naar

Ijzerhandel
VERSTEEGE

Pakveldstraat 19 - Zandvoort
Tel. 02507 -25 54

HOUT- en BOUWBOND C.N.V.
Afd. Zandvoort

Vakantiezegelboekjes
inleveren

VRIJDAG 12 MEI
van 17.00-19.00 uur bij:

Keizer, v. Lennepweg 34/2.

Een man, die jong in jaren is kan oud in
uren zijn, wanneer hij geen tijd verloren

heef t doen gaan.
Francis Bacon (1561-1626)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
heeft tijd, die nooit verloren gaat. Horloges,
klokken en wekkers, waarmee u oud in uren

kunt worden. Precisle-uurwerken, waarop u kunt
vertrouwen.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis l

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Verzekeringskantoor
A. M. Folkers

GESLOTEN TOT 18 MEI A.S.
Wij verhuizen met ons kantoor naar de

Gasthuisstraat 4,2042 JPZandvoort.
Ons telefoonnummer

blijft 02507-3283

Schildersbedrijf
„DE BOET'

Keesomstraat 289 - Tel. 02507 - 56 55

Voor al uw
binnen- en buitenschilderwerken

en wandafwerkingen.

Gevraagd: Part-time TELEFONISTE van 13.30-17.30
uur. De correcte en snelle schakel tussen cliënten, druk-
kerijen, uitgeverijen, externe medewerkers en ons bureau
Tevens zult u assistentie verlenen aan de boekhouding.

Bel of schrijf BUREAU VAN VLIET BV, Postbus 20,
Zandvoorf, Tel. 02507 - 47 45, toestel 22.'

Het Nederlandse Rode Kruis
Afd. Zandvoort

Algemene Ledenvergadering

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Jaarverslag Welfare.
7. Verkiezing bestuurslid voor

Colonnezaken. Voorgesteld door
Colonne-leden mej. U. Bosman.
Tegenkandidaten kunnen tot 5
dagen voor de vergadering aan het
Bestuur worden opgegeven.

8. Rondvraag.
9. Sluiting.

De vergadering wordt gehouden in het Ge-
meenschapshuis, Louis Davidsstraat, Zand-
voort, op dinsdag 23 mei 1978, aanvang
20.00 uur.

Bij
Bouwes Hotels, Zandvoort

kunnen onmiddellijk in dienst treden

onderhoudsschilder
of

leerling-schilder
een nachtreceptionist

caf é-restaurant kelners
en/of

serveesters
Sollicitaties bij de direktie Bouwes Palace,

tel.02507-21 44.

PARASOL
passend op stoel of balkon.

8 balijns 110 cm breed.
Oranje-bruin of geel-bruin"

10,95
J. H. VERMEIJS BV

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

MOEDERDAG
Verwen moeder dit jaar eens met een

lekker geurtje en let vooral op onze vele
speciale aanbiedingen.

Sortilège spray
van 21,50 nu 14,25
Blasé (Max Factor)
van 11,95 nu 7,95
Babe nu 12,00
Marbert van 22,50 nu 14.95
Kiry 50 cc nu 29,50

Shangrila van Pierre Robert
van 29,95 nu 19,95
O de Lancôme nu 14,95
en nog vele andere.
Verder grote sortering Boldoot,
4711, Maja, Babe, Janine bad-
schuim, haarborstels.

Zeer speciale aanbieding Kiku eau de toilette - ~
van 22,50 nu 12,50
Na het blad 35,- nu 17,50
Ellen Betrix nu 11,50

Drogisterij-Parfumerie BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Vteeschmeester
C. J. Kruyer bv

vraagt in diverse
filialen in en rond

Amsterdam

chefs-slager
an vakbekwame

slagers.
Goede krachten

kunnen rakenen op
een urtttekande

honorering.
Telefonische inlichtingen
dagelijks tussen 9. 00 en

n.OOuur,
telefoon 020-233121
/ra 20. 00 uur de heer

W. de Klerk.
telefoon 02503- 17169 of

de heer K. Kruyer /r.,
telefoon 02975-65184

Leuke helioform zomerschoenen en
sandalen - heren-, jongens- en

kindersandalen.
Speciale aanbieding

Kinderklompjes 14,95

Harms schoenen
Diaconiehuisstraat Sa - zijstraat Haltestraat - Zandvoort.

TE HUUR GEVRAAGD

Een

LOODS
van ca. 100 m*.

Telefoon 02507-7109

CAFETKELIA
vraagt

werkstudent
voor de bediening

voor de pinksterdagen
Thorbeckestraat 5,

Zandvoort

HULP GEVRAAGD
1 ochtend per week

Mevr Etzema,
Frans Zwaanstraat 34,
telefoon 02507-3400

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Speciale mei-maand
aanbieding

KATOENEN INPRIMÈ 90 cm breed
normaal 10,- nu 4,50 p.m.

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

TE KOOP AANGEBODEN
POLYESTER

TOERCAR. TE-Sprinter
opb. 4.30 m, gew. vfcjs.
registr.bewijs 627 kg.

4I5 slaappl., toiletruimte,
veiw. m. hete lucht c.v.,

era., prijs f 4250,-.
Telefoon 36 21.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212.
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

PARKET
LINOLEUM

Zijlstraat 96

TAPIJT
VINYL

ALLE VLOERMATERIALEN
Telefoon 023-310580 Haarlem

MANEGE RÜCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark
Zandvoort, telefoon 02507-2885.

CLUBLESSEN: di.-wo.-do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen f 120,-.
JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00 uur,
10 lessen f 100,-.
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN:
strand en duinntten onder deskundige leiding
per rit ca. 1Vi uur f 20,-.

Eigen parkeerterrein. Orig. ingerichte saloon.
Prachtig terras + kinderboerderij.
Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.
Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion
Grote Krocht 20.

Zandvoort

In stijlvolle vrolijke dessins
Gebloemd ellen of met stre-
pen Van kleine sloelparasol
tol parasols rnel een diameter
van 250 cm Uiteraard ook
parasolvoeten en onderdelen
Wacht niet langer nu de keus
het grootst is U kunt de zon
een slag voor zijn'

HOBBYMARKT
J. J. VAN DER ZWAARD

Z.jdDtrnat?! 73
AALSMEER

Tel 02977 2*329
P S Ook vrijdagavond geopend!

Deze week bij de Kaashoek:
Bij aankoop van 1 KILO BELEGEN KAAS

een poster van de
Wereldkampioenschappen

Voetbal 1978 helemaal gratis

Voor SAUNA.
MASSAGE,

ZONNEKUUR!
SAUNA BOUWES

Badhuisplein 7,
telefoon 02507-3371

TOT ZIENS BIJ

KAASHOEK
TEL. 5000, H ALTESTRAAT 38. J

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bijdeCruquius.

GROTE VEREN
KUSSENS
/ 15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751
Zandvoort

Wij hebben voor
moeder leuke

sortering zilverkastjes
eiken - noten -
wortelnoten

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Heltestraat 8, Zandvoort.
telefoon 02507-6123

T (KINDER)-
WINKELTJE
Buuroweg 1-3,

Zandvoort.
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

EIKEN
MINISETJE

f 198,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23,

telefoon 7751,
Zandvoort

ClubMini
KINDERBLOUSE
met korte mouwen,

diverse kleurtjes
f 17,95

Kerkstraat 19, parterre,
Zandvoort.

Tel 02507-2949

DIK MATRAS
16 cm 80x190 cm

f 139,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23.
telefoon 7751.

Zandvoort

Serveerster
gevraagd

voor strand
Telefoon 02507-2783

Dak
dekken

Telefoon
02507-7353

TE KOOP
4 wiel aanhanger

Zeer geschikt voor
strandpachter of

aannemer.
Telefoon na 19 00 uur

023-341879

TE KOOP:

Dubbelwandige
polyester boot

YAKII
mol nemen 6ti struint*

wagentje f Sa,.

Telefoon 02507-3796

GEVRAAGD:

Vrouwelijke
hulp

voor de ochtenduren
van 8.00 tot 12.00 uur.
Loon netto / 200,- p.w.

HOTEL KUEENIE
telefoon 02507-3599

TE KOOP
ANTIEK FRANSCHE
COMPTOISEKLOK

Celsiusstraat4,
Zandvoort

Toiletjuffrouw
gevraagd

Strandpaviljoen 7

TE KOOP AANGEBODEN
ORIGINEEL

OSSE EN
EZELJUK

Dr. Gerkestraat 18zw,
Zandvoort

hortendorp
DE GROOTSTE r

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

/f ONS TELEFOONNUMMER
l 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
• nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur,
• voorrnkosten f 7,50.
L% Gen. Cronjéstraat 62,
k^ hoek Kloosterstraat -

Groenten-
en bloemzaad.
Groente planten.
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLF.EFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Geef moeder met moederdag

een goede
zonnebril
Opticien

A. G. Slinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a, telefoon 4395
leverancier alle ziekenfondsen.

Eigen oogmeting.

Live Jazz Hobbit
Dorpsplein 2, Zandvoort

Zaterdagavond aanvang 10.00 uur
Zondagavond 8.00 uur.

MIELE WASSALON

'WASUNIEK'
WASSEN 5 kilo 4,/b j

STOMEN b.v. PANTALON. Of Uu ;

STOMEN b.v. JAPON ...
L AKEN PAKKET wasserij
Snel, Utrecht

Spaar de gratis zegels voor een gratis

4,95
7,25

was.

Haltestraat 63B, Zandvoort, tel. 4417.

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
Do aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
M inruil-financiering
* accessoires - alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02S50 • 1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Wij verkopen
de echte Roots

Knuts wnrcli'll tj

l Ml.

t f< mr si U kit n M cl u In ML l u IK! L n L n
sinhin t u nu n hun <imb u hl si neus
ik fi3V D il Honls | HKJ mti.q,Mn

i s d u i o n k ! u p i i l i t

JAN FEUEN B.V.
Kruisweg 50 (station)

modeschoenen Telefoon 320823, Haarlem
Broestraat 43, beverwijk

KOOUMAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b g.g. 3242
Ford verkoop - service
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Degalux maakt het professionele
zonnescherm voor u en iedereen

bereikbaar. Professionele zonneschermen worden van staal gemaakt.
Omdat staal sterker is en langer meegaat. Zeker het staal dat Degalux

voor z'n zonneschermen gebruikt. Dat staal wordt eerst zwaar verzinkt. En of dat
niet genoeg is, daarna nog eens van een duurzame polyester coating voorzien.

Resultaat: zonneschermen waar u absoluut geen omkijken naar hebt.
Iv7v. Zonneschermen die jaar in, jaar uit een prettige sfeer scheppen.

Tegen een al even prettige prijs.

(ĵ EGALUX
maakt van schaduw iets moois

Vleeschmeester
C. J. Kmyer bv

vraagt in diverse
filialen In en rond

Amsterdam

chefs-slager
en vakbekwame

slagers.
Goede krachten

kunnen rekenen op
een uttatakcnde

honorering.
Telefonische inlichtingen
dagelijks tussen 9.00 en

17.00uur,
telefoon 020-233121
/ia 20.00 uur de heer

W. de Klerk,
telefoon 02503-17169 of

de heer K. Kruyerjr.,
telefoon 02975-65184.

WOON-KOOP-VOORDEEL-CEKraUM

bv
Ophelialaan 162 - Aalsmeer

Tel. 02977-2 44 36

Op handelskantoor te Amsterdam-C., omgeving Leidseplein,
is plaats voor

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

18-23 jaar

voor afwisselende werkzaamheden in klein teamverband.
Prettige baan met goede salariëring en vergoeding van reis- en

eventueel studiekosten.
Beslist mavo-opleiding; kantoorervaring en typevaardigheid gewenst.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling aan

Nederfandsche Houtimport Maatschappij NEHIM bv
Leidsekade 76, Amsterdam, telefoon 020-265676

Dl VERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Set
Alléén

Schagchelstraat 27,
Haarlem,

telefoon 023-327019.

In stijlvolle, vrolijke dessins.
Gebloemd, effen ot met sire-
pen. Van kleine stoolparasol
tot parasols met een diameter
van 250 cm. Uiteraard ook
parasolvoeten en onderdelen.
Wacht niet langer, nu de keus
het grootst is. U kunt de zon
een slag voor zijn!

HOBBYMARKT
J. J. VAN OER ZWAARD

Zijdatraat 71*73
AALSMEER

Tel. 02977.2 43 29
P.S. Ook vrijdagavond geopendl

SLEUTELS
alle
soorten
KAPTEIN
Schoen- en sleutelservice
Scholl gezondheidssandalen
Raadhuisstraat 78,
Heemstede. Tel. 286745.

@/V@

<s}@

' HOTEL BOUWES
Dagelijks diner-dansant (behalve op maandag) met muziek"
van een fijn orkest. Kompleet 3-gangen menu reeds
v.a. f 25,-. Elke zondag matinee. Unieke accommodatie
voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).
Bouwes Palage: in het Panorama Restaurant kunt u
op 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van een
magnifiek uitzicht. Ook voor recepties e.d. (tot 250
personen). ,.....
Dolfirama: fantastische shows van
dolfijnen en zeeleeuwen, dagelijks om
10.30, 12.00, 14.00 en 16.00 uur.
Avondshows op dinsdag, vrijdag en
zaterdag om 21.00 uur.
In de grote Feestzaal in western style
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels- of ver-
enigingsavond (100 tot 500 personen).

BOUWES ZANDVOORT
i 02507-2144 voor alle inlichtingen.

golden <
i tulip hotels

holland ^

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.
Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITÏONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÈSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Benncbroekcrlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gfcalcfc Het Witte Huis"

«A

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

zandvoort ~

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG - KOIMG

Haltestraat 60, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Maandag gesloten.

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

EJectrische
kantenmaaiers
voor moeilijk
bereikbare
plaatsen.

Motormaaiers
(opmerken met'
unieke maai-
kwaliteit.

Zitmaaiers
modern en
snel.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin.

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHiNES
Zijdstroat 71-73. Aalsmeer, tel. 02977 24329.

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20soorten tuinmachineso.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers. tuinrekkers.
.zitmaaiers, tuinfrezen, kettingzagen,
'motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meer!
U bent van harte welkom op o^e doorlopende
tuinmotorenshow!

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
Rl

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

a ir» c

AMC
Melkproducten bv
Postbus 26 1420 AA Uithoorn

vraagt

Vakaturenummer 16700
met groot rijbewijs voor de bezorging van

melkprodukten waarbij goed omgaan met de
klanten erg belangrijk is. Rij-ervaring strekt

tot aanbeveling. U kunt ons bereiken
onder telefoonnummer 02975-61645, tst. 11.

MUZIEKCENTRUM
1 • « •• 'L "•• '*'S* s . • • '

Kruisweg 679, Hoofddorp
'

ORGELS -f»IAN0'S

Inkoop - Verkoop ̂ Verhuur

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023-Z89874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
023-2BBI51

Dagelijks geopend van 9.00 tot
17,00uur. Op maandag van

13.00 tot 17.00uur.
Vrijdagavond koopavond van

19 00 tol 21.00 uur.
Gratis ruime parkeermogelljkheid

<=>*

worcH •"••

.0!$*.*eóemon-
streérö.

door'.,

je en
duchtige

mooi-niaaier

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN £f PARKMACHINES
Zijdstraut 71 73. Aalsmeer, tol. 02977 24329

Tevens ziet u hij ons rle nieuwste modellen in meer
dan 20soorten tuinmnchinos o.ii. cirkolmuütors.
kooimoniors. oloctromaniors. tuintrokkors.
zitrnuaiars, tuinfrazon, kertingzngon.
motorgrasriarkon n( vurticutoorruirkon en nnt| veel
meer!

U bent van Ivirle welkom op on/e doorlopend!'
tuinmotoronshow!
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Initiatief bewoners gehonoreerd
»

Ton voor verbetering
woonomgevin.
ZANDVOORT - In de eerst-
komende gemeenteraadsver-
gadering zal een voorstel van b.

' en w. ter tafel komen waarin de
raad wordt gevraagd akkoord te
gaan om een krediet van
f 95.700,- beschikbaar te stellen
voor het verbeteren van de
woonomgeving Kanaalweg/
Koningstraat en Willemstraat.
Door de bewoners van deze drie
straten is een plan ingediend
voor het verbeteren van de
woonomgeving.

„Een eerste aanzet van het plan, te
weten het aanbrengen van verkeers-
drempels en verbetering van het
voetgangersniveau is reeds gereali*
seerd, terwijl onlangs door de
bewoners onder toezicht van de dienst
van publieke werken bomen zijn
geplant" aldus de toelichting op het
raadsvoorstel van b. en w.

Wat men echter uit deze dorre cijfers
niet kan zien, is de enorme verbetering
van deze drie, in het hartje van de dorp
gelegen straten.
Want behalve de bomen, zijn er door
de bewoners veel bloeiende plantjes
gepoot, zijn er, in afwachting van de
bielzen bloemperkjes gemaakt van
straatklinkers; zo ziet men ook veel
bakken met zaadjes die ontkiemen in
de zon. Er staan stoelen buiten, er
spelen kinderen in de zon, een bijna
ideale woonomgeving voor gezinnen
mét kleine kinderen:
Maar de bewoners willen meer. Zo
beoogt men van het te beschikbaar te
stellen krediet nog een speelplaatsje
aan te • leggen voor de heel jonge
kinderen. De bijna kleuters, die echt
nog onder toezicht moéten spelen.
Gedacht wordt aan het terreintje
tussen de Kanaalstraat en Konings-
s t raat, daar is nu nog een rozenperkje,
wat gedeeltelijk gehandhaafd zou
kunnen worden. Op de vrijgekomen

(Adv. Ingez. Meded)

ruimte zou echter met enkele
speelwerktuigen, hele simpele, een
beschermd plekje kunnen ontstaan
•net een paar banken, waar de
jllerkleinsten onder toezicht kunnen
spelen.
Voor de grotere kinderen is al

Was dit
maar
eerder

gebeurd

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02S07-3244'

toestemming verkregen om gebruik te
maken van het speelplein van dé
Hannie Schaftschool. „Daar kun je pas
lekker rolschaatsen", zegt een meisje
dat: nu over de kleine steentjes
hobbelt. Ze is er kennelijk ook op weg
naar toe, want ze verdwijnt richting
Hannie Schaftschool.

Autoracebaan
De kreet „Dit had veel eerder moeten
gebeuren", komen wij op onze
rondgang door de drie straten
regelmatig tegen; alhoewel er ook
bewoners zijn die eerlijk zeggen: „Wat
dom eigenlijk dat wij niet eerder
tezamen de handen uit de mouwen-
hebben gestoken want dat het een
kwestie is van samen doen, blijkt uit
alle gesprekken die wij voerden.
Bij iedereen valt pok de naam Peter
van Wijk, als grote animator van het
projekt. Men is bijzonder-verheugd dat
hij zo'n jaar of twee geleden tot het
initiatief kwam om gezamenlijk te
trachten iets te ondernemen. „Wan-
neer je toch gezien had wat voor een
autoracebaan dit was. Al die auto's
raasden vlak naast je ramen, nee wij
zijn dol blij -dat het allemaal zo
gelopen is", zegt een bewoonster uit
de Koningstraat
Deze straat was één der eersten waar
men begon met het aanleggen van de
verkeersdrempels. De eerste verhoging
werd door de bewoners een paar maal
veranderd, maar nu voldoet deze goed.
Ook in de Kanaalstraat waar twee
verkeersdrempels zijn aangebracht en
waar het verkeer in tegenovergestelde
richting rijdt, geen klachten. Bij de
.Willemstraat echter leeft er bij de
bewoners een brandende vraag name-

lijk „Zouden wij niet net als in de twee
andere straten een extra verkeers-
drempel kunnen krijgen? Wannter je
vanaf de Haltcstraat de Willemstraat
inrijdt, heb je niet direct in de gaten
dat er voor dit gebied toch wel een
snelheidsbeperking geldt, alleen al
omdat je gegarandeert over de daar
aangebrachte verkeersdrempel ter
hoogte van huisnummer 19 een
onverwachte hobbel krijgt. Ook al
omdat op de hoek van de Halte-
straat/Willemstraat een bar-dancing is
gevestigd, geeft dit 's nachts toch nog
steeds veel verkeer, aldus een be-
woner, die eerlijk bekent in een
vroeger stadium niet voor de huidige
situatie geweest te zijn. „Daar heb ik
spijt van want nu in de praktijk ben ik
hardstikke vóór", zegt hij.
Bij nadere informatie blijkt dat het
predikaat „woonerf" nog steeds niet
gegeven is, officieel dan. Zo lang
kunnen er ook geen officiële borden
worden aangebracht, al is er dan een
voorlopig bord aangebracht bij het
begin van de Koningsstraat dat een
beetje plagerig door de voorzitter van
de bewonersraad op de feestelijke
boomplantdag • is aangebracht.
Officieel mag men pas om de 50 meter
een verkeersdrempel aanbrengen. De
Willemstraat is een korte straat,
vandaar dat men inderdaad hier de
verkeersdrempel halverwege de straat
heeft kunnen aanbrengen. Men heeft
echter een open oor voor deze klacht
van de bewoners en zoekt nog naar
wegen om eerder in deze straat een
verhoging aan te brengen, zodat ook
dan dit euvel verholpen zal zijn.

Parkeerprobleem
Het parkeren van de auto „om de
hoek", vinden de bewoners geen
bezwaar. „Je,kunt altijd even voor je
deur-in-of uitladen als dat nodig

• mocht zijn, en verder is langparkeren
uit de boze", is hét commentaar in de
Koningstraat. Van alle bewoners blijkt
er slechts één te zijn die hardnekkig

(Adv. Ingez. Meded)

Hotel - Café -Restaurant

„Van Houten BV"
Dir. P. J. Serno

Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932
Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
A LA CARTE-KEUKEN

Schelpenkarren uitgereikt

ZANOVOORT - Burgemeester Machielsen heeft op eerste Pinksterdag de „Schelpenkarren" uitgereikt,
d*} hoofdprijzen in het hockeytournoo: georganiseerd door Z.H.C.
Bij de heren ging de prijs naar de Duitse hockeyclub „Rheine" terwijl de dames van ZHC-1 ervoor zorgde
dat de schelpenkar beschikbaar voor de damespoule, in Zandvoort bleef.
Op du fotc van l.n.r.: aanvoerder van „Rheine", voorzitter Z.H.C., aanvoerdster dames ZHC en
burgemeester Machielsen.

voor zijn voordeur parkeert, „omdat
hij nooit vóór geweest is".
Hiermede bedoeld dat ook bij destijds
het nut van een woonerf niet inzag.
Een grote geruststelling voor de
bewoners is dat dit jaar de jaarlijkse
kermis op de kop van de van
Lennepweg zal worden gehouden.
„Wij zagen echt wel tegen de kermis
op, want vroeger kon je al niet bij je
huisdeur komen, dus ik dacht dat
wordt uren zoeken naar een parkeer-
plaats als er kermis is, ik ben blij dat de
gemeente of wie dan ook, hier aan
gedacht heeft", is het'cornmentaaï va"n'

een bewoner uit de Kanaalstraat.
Overigens was het bij vele bewoners
onbekend dat de kermis verplaatst
wordt, maar opgelucht is men wel.

Vertrouwen
l)e bewoners zijn vol vertrouwen dat
de raadsleden akkoord zullen gaan
met het voorstel zoals dit nu ter tafel
ligt. Het^jlan van de bewoners heeft de
instemming van politie en de dienst
van publieke werken.'In vergaderingen
van de commissie van advies en
bijstand van publieke werken en
financiën is gewezen op de hoge

De Koningstraat, voorjaar 1978.
Vriendelijk en bovenal bewoonbaar. Duidelijk zichtbaar
de door de bewoners aangebrach te verhoging, voor de verkeersdrempel.

kosten van het plan. In verband
hiermede is de begroting nog eens
doorgelicht, waarbij is komen vast te
staan, dat de opgegeven bedragen voor
met name de bielzen en de armaturen
in overeenstemming zijn met de
hiervoor geldende prijzen.

Wanneer het krediet er komt, zullen
de bewoners opnieuw, tezamen met
de gemeente werken aan de ver-

betering van hun woonomgeving. Zij
zullen hier en daar nog wat groen
aanbrengen, er zullen banken komen,
betere verlichting op bepaalde punten
„Amsterdammertjes" (parkeer-
paaltjes) enz enz. Zo zal waarschijnlijk
niet alleen de woonomgeving worden
verbeterd, maar ook door het samen
werken leert men elkaar beter kennen,
en wellicht heeft dit ook woon-har-
monisch grote gevolgen.

Luilak: vernielingen op
kleine schaal
ZANDVOORT - De luilakviering in
Zandvoort - in tle nacht van vrijdag en
zaterdagochtend - heeft zich voor-
namelijk beperkt tot vernielingen op
kleine schaal.
Tegen twaalven vrijdagavond werd de
Zandvoortse politie het eerst met
vandalisme geconfronteerd toen een
ruit van de telefooncel aan de
Vondellaan was ingegooid.
In de uren daarna werd er in de
Pakveldstraat een ruid van een woning
ingegooid, en vloog er een fles
brandende bezine (molotov-coctail)
tegen de gevel van het Gemeenschaps-

huis. De steekvlam die dóór deze
brandbom ontstond ging vanzelf uit,
er was geen schade.
Bij een winkel in Nieuw-Noord
werden negen pakken vla met rum en
rozijnen, vijfenvijftig pakken melk en
zesentwintig liter gele vla vernield, die
als voorraad stonden voor de winkel.
Van de Oranje Nassauschool werden
een twintigtal ruiten ingegooid en ook
kwm er bij de politie een melding
binnen dat een ruit van het
Gemeenschapshuis was ingegooid met
een bierflesje. Verder kreeg de politie
meldingen over vernielingen uiteen-
lopend van schade aan auto's tot een
ingegooid kcukenraam.

Onderkomen gezocht

Dagmavo van start
ZANDVOORT - De dagmavo
voor volwassenen zal in Zand-
voort realiteit worden. De
donderdagavond gehouden in-
formatie-avond in het Gemeen-
schapshuis heeft meer dan
vijfentwintig aanmeldingen op-
geleverd, terwijl ook nog na dat
tijdstip inschrijvingen zijn
binnengekomen. Men zal nu
naarstiglijk naar een beschikbare
ruimte moeten zoeken om in
september de eerste lessen te
kunnen geven.

Wethouder Aukema, toonde zich
verheugd over het aantal inschrijving-
en, „Een initiatief waar ik volledig
achtersta", zei hij destijds, toen. er
sprake was van een dagmavo voor
volwassenen in Zandvoort.
Aan de gemeente en de wethouder van
onderwijs nu de taak om zo spoedig
mogelijk een geschikt onderkomen
voor deze tak van onderwijs te vinden.

(Adv. Ingez. Meded)

(Adv. Ingez. Meded)

H. W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11,
Handvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties . Hypotheken

Assurantiën.

Gratis woninglijst op aan-
vraag beschikbaar.

WD lijst 1
Wilt u een
tuinbord
affiche

programma
stemmachtiging

of vervoer naar stembureau?
bel dan naar één van de

20 kandidaten

1 J. Attema 2715
2 M. P. F. Joustra 5155
3 P. Kleur 4094
4 E. H. C. Jongsma 3360
5 mevr. M. S. Hugenholtz

023-240914

6 A. N.J.Gielen 5545
7 J.G.Anderson 2058
8 M. J. Methorst 3365
9 Mevr. H. W. de Jong... 3907

10 H. L. Hildering 2755
11 H.Hoogland 7533
12 M. G. J. Couvreur 5004
13 W. Buchel 5619
14 Mevr. E. P. W. Roozen .4295
15 H. Landman 2651
16 J. Pieters...' 3139
17 E.A.Fransen 7385
18 J.Zeepvat 3777
19 B. F. J. Bouman 5600
20 H. L. Hilarides 2160

VVD

00Met de rug naar zee
ZANDVOORT • Na de sombere foto van Pasen, hadden wij u graag
een zonnige Pinksterfoto laten zien, helaas, helaas Een beeld
van Zandvoort op eerste Pinksterdag. Veel toeristen, dat wel, doch
niet op het strand, maar in de Kerkstraat met de rug naar het stra nd,
op zoek naar vertier in het dorp. Gelukkig was dit er in ons dorp in
overvloed, zie voor verder nieuws de binnenpagina's.

(Adv. Ingez. Meded)

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

•H W ̂ f B w toar j

before you buy /
'^

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 2235 86 -
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Tel. 02507-5346!

'Erica GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Wij nodigen u uit voor een persoonlijk advies,
zodat u het gehele zonne-cosmetica

assortiment van Lancaster kunt leren kennen.

Bij aankoop van twee Lancester Ligne Solaire
preparaten ontvangt u, geheel gratis, een

elegante linnen strandtas voor de komende
zomer.

Zolang de voorraad strekt.
Van 23 t/m 27 mei 1978.

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Zandvoort - Telefoon 2107.

SLEUTELSERVICE
SLOTREPARATIE

Laat dan uw slot veranderen
of vervangen.

i. H. VERMEUS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Restaurant LA REINE
Kerkstraat 15, telefoon 02507-2253

vraagt voor 3 of 4 avonden per week

FLSNKE AFWASHULP
mnl. of vrl.

Hoog loon.
(Geen scholieren).

BOUWES CONCERN
ZANDVOORT
kan het volgende personeel plaatsen:

DOLFIRAMA:
een assistent
DIERENVERZORGER

HOTEL BOUWES:
een assistent
magazijnbediende

BOUWES PALACE:
café-rest. KELNERS
en/of SERVEERSTER
event. part-time.

Ervaring gewenst doch niet vereist.
Sollicitaties telefoon 02507-2144.

.M. a.
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

-en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES on OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Oeutekom - Keukenarchitectuur
Paradijsweg 11A
Zandvoort.

Uw partner voor aanbouwkeukens

ilKiia

international
5 jaar garantie

WOON-KOOP-VOöfiDEEL-CENTBUM

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in- en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 289874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
OS3-28B1b1

Daqclijks geopend van 9 00 tot
1700uur Op maandag van

1300tot 1700 uur
Vrijdnnnvond koopavond van

190010121 OOuur
Gratis ruime parkeermogelijkheld

moderne

Zoek het in de bewegings
vrijheid die de mannen-
mode van vandaag en
morgen biedt.
Beweer dat de nieuwe
zomerstoffen van de
pantalons en het bloeson-
effekt van de nieuwste
shirts het betere werk zijn.
Wees blij verrast met de
vindingrijkheid in details.
Bepaal zelf wat het beste
past.

Mode voor mannen
met een eigen stijl.

Hnitallatfie
LOON

Karn. Onnesstrart 36
Potgieterstr.'i'-t

ZANDVOORT

TEL 02507-5111

TIMMERS'S
Modernste Shell zelftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT, dr. C. A. GerkestraatSO,

telefoon 3287.
BOULEVARD BAR N AART, telefoon 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en

schadereparaties - Lid Bovag.

Fa. Gensner & Co.
Gas- ers Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 • 25 18

Voor alle
duidelijkheid
in uw eigen
Zandvoort...

Gevraagd:

net winkelmeisje
Ook hebben we plaats voor DAMES
die halve of enkele dagen van de

week willen werken.
Goede verdiensten.

KEURSLAGER KONING
Schoolstraat 3, Zandvoort,

tel. 02507-2939 na 18.00 uur 3790.

rentacar

vakantie...
schadeof
reparatie?.

eengoede huurauto bij:

vanlent
Kamerlingh Onnesstraat 15. Zandvoort.
telefoon 02507-5346.

De Dr. Joshua Bierer Stichting
de Meent, Hogeweg 36 te Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

een
medewerk(st)er
voor het verzorgen van haar cliënten.

Deze werkzaamheden omvatten een
part- of full-time dienstverband met

wisselende diensten.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot de

heer G. W. Lammers, tel. 02507-4941.
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CDA-lijsttrekker Richard van As:

^Gemeenschap is verant-
woordelijk voor welzijn'

(Adv. l

ZAND VOORT - De man, die de lijst van de Christen-Democraten
aanvoert, is verre van een beginneling in de gemeentepolitiek.
Richard van As zetelt al van 1970 af in de raad, eerst voor de KVP,
sinds 1974 voor het CDA. De 46-jarige KLM-functionaris blijkt niet
alleen actief te zijn in gemeenteraad en commissies.Van-huis-uit-vak-
bondsman Van As levert ook nog een portie arbeid af in de besturen
van Kruisvereniging, Werkplaats Nieuw-Unicum en diverse andere
organisatie' Tijdens zijn duidelijk op de praktijk gerichte betoog
duikte de voorman van het CDA nu en dan in zijn omvangrijk en
gerubriceerd privé-archief om zijn volzinnen met sprekende cijfers
en gegevens te onderstrepen.

Hot CDA meldt in haar verkiezings-
programma, dat het wil streven naar
een maatschappij, waarin de gerechtig-
heid meer gestalte krijgt, de mens zijn
vrijheid en verantwoordelijkheid beter
kan beleven en waarin vooral het
welzijn van allen wordt gediend. „Niet
bij brood alleen" is voor de
christendemocraten een evangelisch
ri chtsnoer, een goed uitgangspunt
voor de benadering van de Zand-
voortse problemen.
„Meer geld, meer nering, meer
recreanten, meer welvaart moet
worden omgezet in meer welzijn, meer
geluk, meer solidariteit, een betere
samenleving, ook in Zandvoort",
vindt Richard van As. „Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan, maar
we moeten het proberen. Daarbij
moeten we er op letten, dat ech
verkiezingsprogram geen serie kreten
wordt. Het moet te realiseren zijn En
wat willen wij dan in de komende vier
jaar? Een rustig evenwichtig beleid in
samenwerking met de andere partijen,
gebaseerd op totaliteitsbelangen".
Wat de volkshuisvesting betreft vindt
het CDA,, dat zolang de bouwstop
voor Zandvoort wordt gehandhaafd,
alle nog beschikbare bouwgrond voor
sociale of premiekoopwoning wordt
gebruikt. Van As wil daar graag iets
aan toevoegen omtrent woningbouw-
vereniging E.M.M. „Men heeft kritiek
op de verdeelsleutel, op de toewijzing

aan de houder van het laagste
nummer. Er zal inderdaad een
enigszins ander toewijzingsbeleid
moeten komen in overleg met de
gemeente.
Het bestuur van E.M.M, zou van de
leden toestemming moeten krijgen
leegkomende woningen aan urgente
gevallen" van "de gemeente toe te
wijzen. Veel van kritiek op de
woningbouwvereniging vind ik niet
terecht. Ze heeft destijds een deel van
de gemeentetaak op zich genomen en
toen er genoeg bouwmogelijkheden
waren, had men alleen maar waar-
dering."

Niet afwentelen
Over openbare veiligheid, vandalisme
en parkeerchaos vinden de volgelingen
van Van Agt, dat deze respectievelijk
bevorderd, bestreden en beteugeld

.moeten worden. „Natuurlijk moeten
we een groter politie-apparaat hebben,
maar daar mogen we niet alles op
afwentelen. Ook de individuele ver-
antwoordelijkheid moet hier mee-

spelen. Neem nu dat voorstel om
parkeerdrempels aan te brengen in
Nieuw-Noord. Maar al het verkeer
daar is van eigen bewoners, er is geen
doorgaand verkeer. Het zijn daar de
eigen vaders en moeders, die eventueel
te hard rijden." Ook op het stuk van
het vandalisme vindt Van As, dat men
vaak aan de eigen verantwoording
voorbij gaat. Hij draagt cijfers aan,
waaruit blijkt, dat er in 1977 voor een
kleine ton is vernield in het dorp. „We
kunnen dan wel op de jeugd wijzen of
op de politie, die er te weinig aan doet,
maar dat is gemakkelijk. We zoeken
het dan in een streven naar meer
jeugdcentra, maar aan de eigen
verantwoordelijkheid gaan we voor-
bij."

Over het parkeren vindt Van As, dat
de gemeente meer gelden moet halen
uit de parkeerplaatsen, vooral in
Noord. Hij lanceert een plan om de
rijbaan te verleggen naar de zeekant en
dan aan de oostkant een dubbele
parkeerstrook met meters. Dat zou
ook beter voor de verkeersveiligheid
zijn. De verkeersopvangmogelijk-
heden maken het noodzakelijk, dat
daarover in de komende raadsperiode
knopen worden doorgehakt, vinden
de CDA-ers. „Een bordje „Zandvoort
vol" op • topdagen in Bentveld
ophangen is natuurlijk niet de
oplossing. Wij denken aan een
elektronische verkeersbegeleiding en
aan de oude trambaan."

Stimuleren
.,De ontwikkeling van goede sport-
accommodaties in het binnenterrein
van het circuit dient ten behoeve van
alle sportverenigingen, die daaraan
behoefte hebben, ter hand te worden
genomen," vindt Van As. „Ook zullen
we aandacht moeten schenken aan de
grote groei van de binnensporten. Wat
het onderwijs betreft, moet de
plaatselijke overheid zorgdragen voor
optimale medewerking aan ont-
plooiihg van openbaar en bijzonder,
onderwijs. Sociaal-culturele instelling-
en moeten worden gesteund en
gestimuleerd en een goede samen-
werking moet worden bevorderd."
De werkloosheid - „de gesel van deze
tijd" - zou je kunnen verminderen
door bouwplannen, bijvoorbeeld voor
een raadhujj en een politiebureau, niet
in de ijskast te zetten maar nu te
realiseren. Over de aandacht op
plaatselijke niveau door lichamelijke
en geestelijke volksgezondheid is men

niet ontevreden. „Aan de bevolkings-
onderzoeken moet Zandvoort zeker
deelnemen en verder moet men
waakzaam blijven, dat de nieuwe
wettelijke regeling op het ambulance-
vervoer tot verbetering van de huidige
situatie leidt. Het Huis in de Duinen
moet worden gemoderniseerd en het
streven moet erop gericht zijn
bejaarden zo lang mogelijk in eigen
omgeving te laten wonen..
Richard van As komt nog even terug
op de verkeerssector. Hij is van mening
dat de ontsluiting van de grote
woonwijk Nieuw-Noord, ook na het
problematisch worden van een ver-
lengde Herman Heijermansweg, hoge
prioriteit verdient.
„Een heel ander punt vormen de
jeugdzaken. De komst van het Casino,
naaktstrand en automatenhallen heb-
ben geen positieve bijdragen geleverd
aan de ontwikkeling en ontspanning
van onze opgroeiende jeugd. Verant-
woorde accommodaties voor diverse
leeftijdsgroepen zullen er moeten
komen, waarbij geschoolde leiding
nodig zal blijken. Betreurd moet
worden, dat nog steeds voor de
toeristenjeugd geen jeugdhotel of
jeugdherberg nieuwe stijl gerealiseerd
kan worden."

Van As: „Rustig en evenwichtig
beleid."

Tolerantie
Het CDA zegt zich bewust te zijn geen
monopolie te bezitten in de aan de
orde gestelde beleidszaken. „Onze
hele Zandvoortse gemeenschap achten
wij samen verantwoordelijk voor het
bevorderen van héttwelzijn van allen.
De raad heeft er blijk van gegeven, dat
het samenwerking verkiest boven het
scheppen van tegenstellingen. Van As
zegt, dat hij en zijn politieke vrienden
zich niet willen afzetten tegen andere
partijen en zij tonen ook een
tolerantie ten opzichte van de kleinere
groeperingen. „Je moet de kiezer ni i
bevoogden, maar het met punten
komen, die realiseerbaar zijn. We
hopen, dat de uitslag van 31 mei geen
der partijen naar het hoofd zal stijgen,
maar dat met behoud van eigen
politieke inzichten een zo breed
mogelijke samenwerking tot stand zal
komen. Daarbij wordt bij voorbaat
geen enkele groepering of lid van de
Zandvoortse gemeenteraad uitge-
sloten."

VVV werkte onder hoogspanning,
Pinksteren wel druk niet vol
ZANDVOORT - Veel toeristen hebben zaterdag in het kantoor van
de V.V.V. toch wel even moeten wachten voordat zij met hun
vragen bij de balie terecht konden. Hoewel men de week voor
Pinksteren, toen het weer aanmerkelijk beter was, de verwachting
koesterde dat het met Pinksteren in Zandvoort overvol zou zijn, viel
dat tegen. „Het weer sloeg om en de toenstenstroom nam af", aldus
VW-directeur Hilbers, die desondanks zaterdagmiddag handen te
kort kwam.

Men had bij de V.V.V. een redelijk
aanbod ontvangen van kamers bij
particulieren. Toch blijft het moeilijk

mensen onder te brengen die slechts
voor één nacht logies zoeken.
„Bijzonder moeilijk om deze mensen

teleur te moeten stellen. Ik heb liever
in dit genre wat meer logies
aanbiedingen willen hebben" aldus de
heer Hilbers.

Goede zaken
Overigens, terugblikkend op het
Pinksterweekeinde, moet geconsta-
teerd worden dat er in Zandvoort
goede zaken zijn gedaan. Hoewel
Pasen een slecht weekeinde was, heeft
het weekeinde van l mei en
Hemelvaartsdag oen extra aantal

De toeristen zoals de VVV-informatrices hen dagelijkse zien vanachter óe balie.

toeristen opgeleverd, dat via de
bollenstreek toch ook nog even een
kijkje in Zandvoort kwamen nemen.
Globaal genomen, mag dug worden
gesteld dat er, ondanks het toch wel
koude voorjaar, men toeristisch
gezien, tot nu toe nog niet kan spreken
van een slecht seizoen.

Volle agenda
Duidelijk merkbaar bij het lezen van
de evenementenagenda is de viering
van het ISOjarig bestaan van Zand-
voort als badplaats. Vermeldde deze
agenda vorig jaar slechts twee punten,
namelijk de luilakfietstocht en de
auto-races, dit jaar waren er maar liefst
vijf verschillende activiteiten.
Behalve de traditionele luilakfiets-
tocht, georganiseerd door sociëteit
„Duysterghast", opnieuw een door-
slaand succes, de internationale
Pinksterraces op het circuit, waren
daar dit jaar bovendien het toernooi
van T.Z.B, en het internationaal
hockeytoernooi als extra evenement-
en ter ere van het 150-jarig bestaan
bijgevoegd. Plus de zeilwedstrijden,
een attractieve lijst voor zowel de
bewoners als de toerist, nu het toch
geen uitgesproken „strandweer" bleek
t» ?ij)i

Schrijfavond
ZANDVOORT - Amnesty Internalio-
nal Zandvoort houdt op maandag 22
mei in de Openbare Bibliotheek een
schrijfavond. Aanvang 19.30 uur.
„ S ain? n schrijven". Uw brief helpt
een geweldloze politieke gevangene,
die wegens overtuiging, ras of
godsdienst gevangen zit, aldus Ben
Berrier en Evert v.d. Mcije, van
Amnesty International. Wanneer u
hier meer van wil t weten kunt u een
van beiden telefonisch bereiken ond.
nr. 2169 of 6-157.

0000

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
. . Tel. 02507-45 65

Agenda raads-
vergadering
AGENDA GEMEENTERAAD.
ZANDVOORT - De maandelijkse
gemeenteraad is deze keer vastgesteld
op dinsdagavond 23 mei en wordt
gehouden op het raadhuis. Aanvang
der vergadering 's avoiids 8 uur.
De agenda vermeldt de volgende
punten:

Notulen vergadering 25
april 1978.

2. Ingekomen stukken.
3. Begrotingswijzigingen.
4. Onderwijsaangelegenheden.

a. beschikbaarstelling gelden
t.b.v. aanschaffen aar-
drijkskundemelhode Nico-
laasschool.

b. Idem voor nieuwe methode
schrijfonderwijs voor bij-
zonder lager onderwijs.

c. Eerste inrichting uit-
breiding Beatrixschool.

d. Bouw- en inrichting hand-
enarbeid- en tekenlokaal
t.b.v. Wim Gertenbach
Mavo.

e. Aanschaffen nieuwe met-
hode schrijfonderwijs
openbaar l.o.

5. Grondtransactics.
a. Aankoop grond in be-

stemmingsplan Noord-
buurt.

b. Grondprijzen bestem-
mingsplan Noordbuurt.

c. Overdracht verhuur grond
en gebouwtje.

6. Bestemmingsplannen: Voorbe-
reidingsbesluit Wikkelaan II.

7. Bijdrage VOS cursus. '
8. Verbeteren woonomgeving

Koningstraat, Willemstraat en
Kanaal weg.

9. Garantie geldlening Watersport-
vereniging Zandvoort.

10. Subsidie Pellikaanhal 1975 en
1976.

11. On b e w o o n b a a r v e r k l a r i n g
woning Swaluestraat.

12. Aanvullend krediet materiaal
Zandvoortse reddingsbrigade.

13. Verlenging gewestregeling.
14. Eenmalige bijdrage inrichting"

bureau 'medische sportkeuring
15. Werkcommissie kabeltelevisie.
16. Nieuwe verordening onroerend-

goedbelasting en nieuwe ver-
ordening woonforensenbe-
lasting.

17. Rondvraag.

Dialezing
Kostverloren
ZANDVOORT - De Werkgroep Kost-
verlorenpark organiseert op 19 mei
een dialezing over het gelijknamige
natuurgebied. Men vindt dat dit fraaie
terreintje wordt bedreigd door wo-
ning- en wegenbouw. Bovendien is
door het wegvallen van het beheer het
gebied de laatste jaren sterk achteruit-
gegaan.
De lezing zal gehouden worden in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort en begint om 20.00
uur.
Nog tijdens de lezing zal worden
ingegaan op de geschiedenis van het
park en op zijn biologische en
landschappelijke waarden. Voorts
komen, na de pauze de bedreigingen
en hel door de werkgroep gewenst
beheer aan de orde. Bovendien zullen
de standpunten van de politieke
partijen ten aanzien van het gebied
kort worden belicht. Na de lezing is er
mogelijkheid tot discussie.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De agenda voor mei
vermeldt bij de „vrouwen van nu" de
volgende aktivi teilen:
zo. 21 mei: koflïe-concert in het
Cultureel Centrum. Deze morgen
koml Louis van Dijk en Jules de Corte
voor u spelen. Om 11.00 uur staat de
koffie reeds voor u klaar. Aanvang
concert 11,50 uur. Entr. f 9,50 p.ptrs
opgave bij mv. v. 't Hot',
di. 23 mei: Bezoek Damiate Pers.
Oude weg 16, Haarlem. Wij worden
daar om 13,45 uur in de hal van het
gebouw verwacht en krijgen een
geweldig interessanle rondleiding.
Gaat u per trein van het station
Zandvoort dan vertrekt deze om
IS.r? uur. Daarna is het een kwartier
lopen van station Haarlem naar de
Oudeweg 16. Inlichtingen bij muvr. v.
't Hof.
wo. 2-1 mei: Wandelen naar In-1
Karrcwiel. Zoals altijd verzamelen op
de Rotonde. We vertrekken daar om
10.00 uur. U kun l ook laler
aansluiten.
wo. 24 mei: Eerste handwerkles o.l.v.
mevr. Schepers. Deze keer beginnen
we met wandkleden maken. Aanvang
20.00 uur, in de Agatha kleuterschool,
Lijsterstraal 6 Zvt. Voorlopig 5
avonden. Kosten f 10,-- incl. koffie.
Opgave bij mevr. Schepers en mevr. v.
't Hof.

G.N. de Heer overleden
Het

bericht, dat onze bekende plaatsge-
noot Gurri t de Heer, wonende
Julianaweg no. 27. zaterdagmiddag
voor Pinksteren plotseling isoverle-
den heeft in zeer brede kring grole
ontsteltenis en medeleven gewekt.
Men kon het tragische nieuws
aanvankelijk haast niet geloven,
maar het bleek toch waar te •/.\\\\. Hij
kwam op die zaterdagmiddag thuis
uit het dorp, waar hij nog enkele
inkopen had gedaan met het oog op
de Pinksterdagen, zijn tas lag op
tafel doch een minuu t of tien na zijn
thuiskomst trof zijn huishoudster
hou levenloos op de grond in de
huiskamer aan. Een hartverlammmg
had hem plotseling op 83-jarige
leeftijd geveld. Nooit of nimmer had
hij van tevoren hartklachten gehad.
Gerrit de Heer, -oud gemeente
archivaris- was een man met een
grenzeloze l iefdeen verering voorde1

plaats van zijn inwoning. Hij werkte
39 jaar bij de gemeente. Begon als
volontair op de secretarie in
Mijnsheerenland, werkte daarna op
de secretarie van de gemeente
Velsen en kwam vervolgens naar
Zandvoort, waar hij belast werd met
de verzorging van het gemeente-
archief, dat zijn bijzondere belang-
stelling en voorliefde had. Uiterma-
te puncueel en nauwgezet vervulde
hij jaren lang deze functie. In 1959
verliet hij de gemeentedienst,
hetgeen zich beperkte tot het geven
van een hand aan burgemeester
Mr.H.M. van Fenema, omdat hij
zich met de gang van zaken de
laatste jaren in gemeentedienst maar
moeilijk verenigen kon. Hij voelde
zich, -en waarschijnlijk niet ten
onrechte-achteruit gezet omdat zijn
grote verdiensten nooit ten volle
zijn gewaardeerd. Die verdiensten
bleken pas, toen hij weg was.
Persoonlijk had ik met Gerrit de
Heer de meest prettige en vriend-
schappelijke contacten. Hij schreef
meerdere malen artikelen in Zand-
voorts Nieuwsblad waarbij ik denk
aan zijn belangrijke reeks over het,
verblijf van keizerin Sissy van
Oostenrijk in onze gemeente. Met
de Folklorevereniging „De Wurf",
met de familie Bakels, met Mr.
Romkes, bestuurslid van de
K.N.Z.H.R.M. was hij persoonlijk
zeer bevriend en voor het Genoot-
schap „Oud Zandvoort" ging hij als
't ware door het vuur. Nooit heb ik
een man ontmoet met een zo grote,
haast fanatieke kennis van het
verleden van Zandvoort, waarin hij
zich steeds opnieuw verdiepte. In
dit opzicht was hij door geen mens
te evenaren. Daarvan getuigt de
prachtige collectie die hij over oud
Zandvoort bijeenbracht. Penteke-
ningen, waaraan hij speciaal na zijn
pensionering, al zijn vrije tijd
besteedde, die hij met grote zorg
inkleurde, zodat het ware juweeltjes
werden, overzichtelijk gerangschikt
in speciale mappen. Een ongelofe-
lijk mooie en grote collectie heeft
hij nagelaten, die waarschijnlijk aan
de provincie zullen worden ge-
schonken, want hij heeft bij zijn
leven meerdere malen verzekerd,
dat niet een van zijn scheppingen
aan de gemeente Zandvoort ten deel
zal vallen.
Hij hield vele lezingen voor diverse
verenigingen en nooit deed men,
wanner het oud Zandvoort betrof,
tevergeefs een beroep op hem. Nog
onlangs voltooide hij een aantrekke-
lijk boekwerkje over het leven van
Frederik van Eeden en Albert
Verwey overhun leven en werken in
Mijnshfccrenland, waar hij ook zijn
vrouw, Pietertje de Jong leerde
kennen.
Met verbijstering hebben velen in
onze gemeente van zijn plotseling
overlijden kennis genomen. Gerrit
de Heer was een oprecht gelovig
man, met een diepe religieuze inslag.
In de gecombineerde kerkdienst van
de hervormden en gereformeerden
werd op 1ste Pinksterdag zijn
heengaan door Ds. P. van Hall op
treffende wijze herdacht. Zijn
begrafenis zal heden (donderdag) op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort plaatsvinden des mid-
dags om l uur. Zandvoort zal Gomt
de Heer om zi jn prettige omgangen
grote verdiensten nimmervergcten.
Hij was een persoonlijkheid die
welhaast legendarisch is geworden.

Gedurfde plannen
Het bestuur van de Zandvoortse
toneelvereniging ,,Wim Hildcring" is

(Adv. incev \lcclcd l

ovrgegiian tot uitbreiding van het
aanu.1 bestuursleden. Het is thans
als volgt samengesteld: H. Hildering
voorzi t ter ; J. \ a n der Wert'f,
Zuiderslraal 15a, secretaris; J. van
Droffclaar. Dr. C.A. Gerkeslraal93,
Pi'iiningnH'esler: \V. Kok. Public
Relation Manager; G. Heijerman en
Chr. C.H. Wenker leden. De actieve
vereniging wil , -niet medewerking
van Sociëteit Duysterghastook ha;ir
steentje bijdragen aan de viering van
het jubi leum: „Zandvoort 150 jaar
badplaats". Men hei-f l het plan
opgevat op dinsdag 29 augustus een
openluchtvoorstel l ing te gaan geven
op het Gasthuisplein van het
bekende toneelspel „Op hoop van
zegen" van Herman Heijermaiis. Het
zal groots worden opgezet uaarbi j
men zich voorstelt de eerste
opvoeringen in 1937 zoveel moge-
lijk te benaderen door het in de oud
klassieke s t i j l Ie houden. R i e Kok
zal de hoofdrol van Kniertje
vervullen, hetgeen, gelet op haar
jarenlange toneel-ervaring, haar ze-
ker ten volle is toevertrouwd. Ook
met het kiezen van de overige
medewerkenden is Alie Bol die de
regie zal voeren, uiterst zorgvuldig
tewerk gegaan. Met de voorberei-
dingen is reeds een aanvang
gemaakt. Wij wensen onze actieve
toneelvereniging daarmee heel veel
succes. Het is een prachtig plan
waarmee „Wim Hildering" een
belangrijke bijdrage zal gaan leveren
aan de feestviering. Moge een
grootse en grote uitvoering de
bekroning worden van het vele
werk, dat hieraan verbonden is. In
een van onze komende edities
hopen wij er nog nader op terug te
komen.

Bas Groeneweg

overleden

Op 2 mei jl. is hoewel niet geheel
onverwachts toch nog vrij plotseling
overleden Bas Groeneweg op 62-ja-
rige leeftijd. Zijn heengaan heeft,
-hoewel hij reeds verscheidene jaren
in Beverwijk woonachtig was, in-
brede kring veel beroering gewekt.
Want Bas Groeneweg was in zijn
Zandvoortse jaren een populair en
gezien man. Wij herinneren hem ons
nog als bedrijfsleider in theater
Monopole in de glorie-jaren. Hoe
werkte hij daar met volledige inzet
in het belang van onze verenigingen.
Onder zijn leiding en met zijn
medewerking ging het altijd goed.
Maar ook op sportgebied heeft hij
zijn sporen verdiend. Vooral Zand-
voortmeeuwcn had zijn belangstel-
ling en medewerking. Zonder Bas
Groeneweg was het bijna onmoge-
lijk zich Zandvoortmeeuwen voor te
stellen. Hij deed cral lesvoorenook
toen hij, -na de opheffing van
theater Monopole, naar Beverwijk
vertrok, bleef zijn vereniging altijd
zijn grote interesse behouden. Hij
heeft er enorm veel werk voor
verzet. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen veel sterkte en troost bij
dit zware verlies. Zij kunnen ervan
op aan, dat zeer velen in Zandvoort
zich Bas Groeneweg met grote
waardering zullen blijven herinne-
ren.

Wegpiraten

^-h Frans eethuiMC r t! in l u:nirunl
Mj-mdclijks nieuwe "speudhtes J Ijutrtc'

(jtwpend \dnaf 17 (X) uur Reservering gewent
(Op mdand.ij; en dinbdit; gestolen)

DlocmcnddJscueg 28. Ulocmcnd.ml
Telefoon 02JI-25-4939

Het is meer dan ergerl i jk, hoe de
laatste tijd op fietsen en ook
brommers gebruik wordt gemaakt
van de openbare weg. Men rommelt
maar een eind heen. Rost over de
trottoirs, rijdt zonder licht, dikwijls
in verboden ri j r icht ing en vormt
daardoor een doorlopend gevaar
voor onze voetgangers. Het wordt
werkeli jk meer dan tijd dat on/.c
politie hier eens wat meer op gaat
toezien en strengere maatregelen
neemt, want er wordt tot nu toe
niels aan gedaan. Het gaat in dit
opzicht van kwaad tol erger. En als
je er wat van zegt, kun je op z'n
minst nog een brutale mond krijgen.
Wanneer de politie er eens wat meer
op lette, zouden er heel wat
bonnetjes kunnen worden uilge-
deeld.

Reddingsbrigade
De Zandvoortse reddingsbrigade
heeft op eerste Pinksterclag zijn
strandposten we?r geopend. Een
zeker bewijs, dal het strandseizoen
begonnen is, een seizoen, dat tot nu
toe nog weinig mooi weer bracht .
De zomer moei nog beg innen en we
bl i jven optimistisch. Ook de P i n k -
sterdagen ble\en wat het strand
betreft , beneden de verwacht ing.
Maar intussen werd desondanks op
eerste Pinksterdag bij de Keddmgs-
bngade alvveerdeeersle „strandvon-
deling' ' binnengebracht en luier aan
de dolgelukkige ouders tcruggego-
ven. Dat is in elk geval een got-d
leken en het is te hopen dat er nog
maar heel veel zul len vo lgen .
Zoekgeraakte k inderen horen nu
eenmaal bij een goed seizoen.
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ELKE DAG:

8x4f TEMPO
TISSUE!

ROLLER
géén ZAS'maac.

voor de sla
FLACON0.5 LITER

BLIK 500 GRAM
met extra plastic
deksel, dus afsluit-
baar tijdens gebruik!

PER BLIK 1.59

BLIKKEN
verpakt
in doos

PRINGE FOURRE ELKE DAG:

GOUDGELE GEISHA
EL

dubbele opklapbare Hibachi
met handgreep en asla -
verpakt in mooie geschenkdoos

. van„LONDOIM"
vanille smaak, KINGSIZE ROL

LITERBLIK

géénjHTrnaar

nog steeds

in olie
blik 227 gram

géénJ-MTmaar:

boordevol gezelligheids
spelletjes, zoals kleuren
prikken, puzzelen en
noem maar op!o.a.CHATEAU-BEL-AIR

CHATEAU-COUAT
CHATEAU-LAVERGNE

»KATTEBAK-
VULLING

UP-DRINKblik 0.33 liter

géénjMJ'maar:

BAAL 1850 gram

géén2f73"maar:
STUBE

sauaa

^*iïrs,,,
C^dergefa^i2bbe'

in hele leuke dessins
met race-auto's,
motoren, vlieger of
fraaie lengte-streep

LET OP DE PRIJS: I LET OP DE PRIJS: D LET OP DE PRIJS:

FANCY KETA H nmmmmaan&iïnm • LEEUWEZEGEL

LET OP DE PRIJS

DELIAL

hele moot
GROOT BLIK

géén2^4£Tmaar

half-literblik

géén^S'maar:
gezellige kuip 500 gram

géén ;U73'maar:

supermarkt!zilverzakje
kippe- of groente

géén .TJTmaar: van de Samenwerkende Dirk-van den Broek Bedrijven

EN NU OOK:
NIEUW-VENNEP

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)

Ook voor
KINDERNIODE

slaagt u beter bij

Fashson
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

De Notedop

heeft voortuinen
bloembakken:

geraniums in vele kleuren
hangende en staande

2,50 per stuk

Petunia's in 8 kleuren
per stuk 0,70,

per 10 stuks 6,50

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratum enz.

Ook voor de kamer
groene en bloeiende

planten

De Notedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIG1NGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. Deursen
, Schoolstraat,
telefoon 2507.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Holtestraat 8. Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212.
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion
Grote Krocht20,

Zandvoort.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

Heltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

MATRAS
80x190,11 cm dik

85,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

GROTE VEREN
KUSSENS
f15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

HANG- EN LEGKAST
170x100x75
f 149,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

GEZOCHT

Serveersters
Strandpaviljoen 15,
telefoon 02507-2783

Gevraagd voor het seizoen
flinke jongen voor het

BUFFET
Leeftijd 10-20 jaar

Kerkstraat 17,
telefoon 02507-3273

WEGGELOPEN:

POESJE
van 1 jaar, schildpadkl.,
2 witte, 1 rood, 1 m.

pootje.
A J. v. d. Mootenslr. 54zw
telefoon 6284, b.g.g. 7376
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Nieuwe sportzaal

voor alle
Van Pa

officieel in gebruik

n en clubs
- 'n aanwinst

De Van Pagée-hal die al gebruikt wordt rraar morgen officieel wordt geopend.

ZANDVOORT - Voor de licha-
melijk opvoeding en de sport is
het morgen een belangrijke er,
feestelijke dag. DAn wordt dj'
nieuwe Van Pagéée-hal aan dié
FÏemingstraat in Nieuw-Nooid
officieel in gebruik genomen. 9e
leerlingen van de basisscholer/in
Zandvoort-Noord en de aal-

sporters hebben daar niet op
kunnen wachten en zij hebben
enkele maanden geleden al
intensief bezit genomen van de
fraaie accommodatie.
Vooral de scholen was het een
hoognodige aanvulling van het
zalenbestand. Jarenlang werden
de leerlingen met bussen naarde

Sporthal Pellikaan getranspor-
teerd om daar de gymlessen te
ontvangen. Maar ook de gymna-
stiek- en zaalsportverenigingen,
die in de overbezette Pellikaan-
hal niet meer uit de voeten
konden, kunnen nu wat ruimer
ademhalen.
„Er bestond een enorme belangstel-

ling voor", vertelt ambtenaar van
Sportzaken Jan Pannekeet. „We
hebben niet eens van alle aanvragen
kunnen voldoen. De gymnastiekver-
enigingen OSS en TZB oefenen hier nu
en verder badmintonners, basketbal-
lers, volleyballers en de karateclub.
Ook is er al getraind voor zaalhockey
en voetbal en ook Nieuw-Unicum
komt hier". De door architectenbu-

reau Ingwersen en v.d. Bom ontwor-
pen sportzaal -een sympathieke
kruising tussen een sporthal en een
gymzaal- kwam destijds als „fase I"
van een ti.> bouwen Activiteitenccn-
trum van de tekentafels, maar de
betreffende Stichting zag geen kans de
plannen te realiseren. Men vond
onderdak in wijkcentrum 'l Stekkieon
de gemeente nam het initiatief voor de
sportzaal over.
Het realiseren van de bouwplannen
had nogal wat voeten in de aarde, maar
eind vorig jaar kon het complex
gebruiksklaar worden opgeleverd. „Do
Van Heuven Goedhart-, de Nicolaas-
en de Bcatrixschool krijgen hier nu
gumnastiek", aldus Pannekeet. „En
het geheel is ook aangepast voor
gebruik door invaliden".

De Van Pagéc-hal blijkt een speelvlocr
te hebben van 28 bij 16 meter en een
hoogte van 7 meter. Er liggen drie
badmintonbanen, een volleybal- en
een basketbalvcld in. De toestel- en
materieelberging is goed voorzien,de
ruime kleedkamers, de douche- en
toiletruimten zien er verzorgd uit. De
prachtige ha! heeft tevens een
verhoogde toeschouwersruimte en een
aangrenzende bar. Als beheerder van
het complex fungeert Joop Mentjox.

De officiële opening van de Van
Pagée-hal zal morgenmiddag, vrijdag
19 mei worden verricht door de
wethouder van sportzaken K.C. v.d.
Mije, dit in tegenwoordigheid van de
familie Van Pagée. Als ludiek sluitstuk
van de openingsceremonie zal er een
basketbalwedstrijd worden gespeeld
tussen een gemeenteraadsteam en een
te_.Ti van gymnastiekleraren.

Idealisme bij jubit
2! «F «7

Twee l
pilsjes

reserve-politie
Niet vet

voor een
oefen-//
avond
ZANDVOORT ;• Dertig jaar
geleden ontstond het begrip
„reserve-politie* in Nederland
en Zandvoort ivas direct van de
partij. Het resffyistenkorpsinde
badplaats is sinds 1948 een
begrip geworden in de badplaats
en er is dan,bok alle reden het
jubileum niet enige trots te
vieren. De reserve-politie werd
destijds in let leven geroepen na
de moeilijkheden in Tsjecho -
-Slowakije.'De toenmalige Minis-
ter van Biinenlands Zaken vond
het nutti,' achter het bestaande
beroepsaJparaat een reserve ach-
ter de Sand te hebben om in
eventue'e ernstige tijden in te
zetten toor secundaire politieta-
ken. Fet beroepskorps zou dan
de harden vrij nebben voor het
grote yerk.

„Zo ontstond deze organisatie van
vrijwiiigers", vertelt korpschef Van
Maris/ „Bij de opzet werd gebruik,
gemikt van de ervaringen, die men in
de oirlog in Engeland had opgedaan.
In p;incipe kwam de reserve-politie er
in die gemeente, waarbij de sterkte
gelige mocht zijn aan die van de
ber>epspolitie. In weiniggemeentenis
dat; er van gekomen, maar in
ZaAd voort wel. We hebben hier 58
reiervisten en we zijn er wat blij mee.
Zt worden ingezet op het circuit, het
strand en het verkeer. Ook bij de
strveillance in de weekends en bij de
dcoholcontrolc. Ze hebben ons
tolledig vertrouwen".

waarnemend commandant en tevens
voorzitter van de personeelsclub van
de reserve-politie G.W. Schaap vult
aan, dat men in 1848 een advertentie
heeft geplaatst en dat men startte met
18 man. „Alleen Piet Joukes en Bertus
Balledux zijn daar nog van over. De
•rest is door het bereiken van de
60-jarige leeftijd afgevallen. Verder
hebben wedooractieshet korps tot de
huidige maximale sterkte kunnen
opvoeren".
De mannen, die zich aanmelden
blijken er financieel niet vet van te
worden. „Vroeger kregen ze een
gulden voor de wekelijkse verplichte
oefenavond en nu drie gulden", aldus
Van Maris. „Goed voor twee pilsjes en
ook die nemen ze nog niet op. Het geld
wordt in de verenigingskas gestort. Als
ze in functiezijn, zo'n 300 tot 400 uur
per jaar, krijgen ze iets meer per uur,
maar daarvoor hoeven ze het niet te
doen. Het zijn hobbyisten, eigenlijk
idealisten, die iets willen doen voor de
gemeenschap en inspringen bij specia-
-.Ie- gebeurtenissen. En die zijn hier
nogal wat, vooral in het seizoen. Ze
hebben er wat voor over. Wie
bijvoorbeeld op het strand wil
assisteren, moet het diploma zwem-
mend redden bezitten. Daarvan
hebben we er nu al negen".

tot brigadier brengen, heeft tijdens het
Pinkster-weekend haar weer eens
bewezen. Er waren 29 mannen actief
op het circuit, 6 regelden mede het
verkeer en 2 assisteerden op het
strand. „Het dienstdoen bevordert de
paraatheid en we kunnen hier spreken
van een hoog gehalte", stelt Korpschef
Van Maris vast. „Met de huidige te
geringe bezetting, vooral 'tijdens de

zomermaanden, van het beroepskorps
vormen de reservisten een onmisbare
aanvulling".
De mannen en hun gezinnen zijn
inmiddels al aan de jubileumviering
begonnen. Er is al een dolfijnen- en
filmmiddag voor de jeugd gweest en
voor zaterdag 27 mei staat een
receptie tussen 15,00 en 17.00 uur in
de post in het- circuit op het
feestprogramma.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden:
donderdag 18 mei 1978: 13.04 uur;
vrijdag 19 mei 1978: 1.32 uur • 13.58
uur; zaterdag 20 mei 1978: 2.22 uur-
14.48 uur; zondag 21 mei 1978: 3.08
uur • 15.33 uur; maandag 22 mei
1978: 3.51 uur-16.16 uur; dinsdag 23
mei 1978: 4.33 uur - 17.02 uur;
woensdag 24 mei 1978: 5.17 uur •
17.46 uur; donderdag 25 mei 1978:
6.03 uur-18.31 uur.

rtelijk afscheid
as Tilstra

Homogeen
Schaap vertelt, dat het koprs een hoge
graad van gcoefendheid bezit. „Aan
papieren leden hebben we niks. Wie 21
jaar is kan zich aanmelden, krijgt een
keuring en een antecedentenonder-
zoekener wordt verteld, wat van hem
verwacht wordt. De geoefendheid
wordt onderandcre getest in een grote
jaarlijkse oefening".
De klasse van het homogene korps, dat
al achttien jaar onder het bezielende
commando van inspecteur Jaap
Methorst staat, isook bewezen ti jdens
de Airborne-marsen in Oosterbeek.
„Zeven keer hebben we meegedaan en
zes keer kregen we de eerste prijs in de
categorie politiekorpsen", glundert
Piet Joukes. Hij is ook terecht trots op
de eigen politiepost binnen het circuit,
die met veel eigen inbreng van de leden
tot stand is gekomen.

Onmisbaar
Het reservistenkorps van Zandvoort,
waarvan de leden na tien jaar
hoofdagent worden en de besten het

(Adv. Ingez. Medcd)

ZONNEBANKESM
Haal de zon in huis. Met de zonnebank van Iris komt u

straks lekker bruin op het strand. Niet meer verbranden!
Helpt ook bij diverse huidaandoeningen (o.a. Psoriasis).

Originele zonnebanken en zonnehemels met Wolff-
systeom. Door eigen import ongekend lage prijs

v.a. f 2100,-. Uitsluitend bij
Iris import-export

Lorentzkade 438, Haarlem, telefoon 023-245596

ZANDVOORT - Op hartelijke wijze is
woensdagmiddag 10 mei jl. afscheid
genomen van de heer K. Tilstra, die in
de rang van landmcetkundig hoofd-
ambtenaar A van 15 augustus 19-15 af
van grote betekenis is geweest voor de
wederopbouw van Zandvoort.
Op l mei ji. had hij de pensioonge-
rechtigdc leeftijd bereikt en zijn grote
populariteit en kameraadschappelijke
omgang bleken wel duidelijk uit de
zeer grote opkomst, want hij was in
alle kringen een zeer geziene persoon-
li jkheid, die door zijn enorme inzet en
liefde voor zijn vak een ieder wist te
stimuleren. De geanimeerde bijeen-
komst, die uitgroeide tot een sfeefvol
gebeuren werd geopend door een
welkomstwoord van de directeur van
P.W., de heer N. Wertheim, die daarna
het woord verleende aan de wethou-
der van Publieke Werken, do heer J.
AUema. In een sympatieke toespraak
wees deze erop, de heer Klaas Tilstra
reeds vele jaren als persoonlijk vriend
te kennen. Hun gezamenlijke Friese
afkomst bleek daaraan niet vreemd te
zijn. ,, Vroeger was landmetor een voor
mij onbekende functie" zei spreker,
„maar bij de aanleg van de Zuiderzee-
werken in 1929 leerde ik ze kunnen."
In 19-15 kwam de heer Tilstra in dienst
bij de wederombouw van Zandvoort
en nam y.ijn intrek in het huis van
oud-burgemeester Beekman, die ook

al landmeter was. Toen kwam er werk
aan de winkel, want er moest lijn
gebracht worden in een chaotische
toestand. Tilstra moest werken met
aannemers en architecten en hij mat in
de loop der jaren zeker tweem aal . de
wereld rond. Spreker memoreerde,
dat de heer Tilstra hierbij met
aardstralen in aanraking kwam via de
heer Mieremet. Oud-burgemeester Mr.
H.M. van Fenema was hierbij een sterk
propagandist. Hij schafte er zelfs een
kastje voor aan! Spreker weesop de
vele hobby's van de afscheid nemende
ambtenaar, onder andere antiek en
auto's. Hij hielp mee beschaving te
brengen in Zandvoort en heeft voor de
opbouw belangrijk werk verricht.
Namens het gemeentebestuur bracht
spreker hem daarvoor dank en
overhandigde hem, na de hoop te
hebben uitgesproken dat hij te zamen
met z'n vrouw nog vele goede jaren
zou tegemoet gaan, het gebruikelijke
afscheidsgeschenk in envelop.
De heer Wertheim memoreerde ver-
volgens o.a. dat de heer Tilstra in
Zandvoort 33 jaar werkte in een
moeilijke periode. Dat hij werd
gewaardeerd bleek wel uit het feit, dat
hij op 12 september 1949 een
rijwieltoelage kreeg van f 25,- per
jaar. „Hij bereikte zeer veel in onze
gemeente, modo door zijn prettig
karakter en kameraadschappelijke

omgang. Men werkte graag onder an
met de heer Tilstra die een persoonlijk
stempel drukte op de tekenkamer."
Met uitzetten begint elk werk" zei
spreker „en u deed dat op een
voortreffelijke wijze, want niets was u
te veel." Spreker bracht dank voor
deze volledige inzet, schonk hem een
cadeau onder couvert en mevrouw
Tilstra een fraaie plant.
De heer Westers sprak namens de
personeelsvereniging en schonk een
cadeaubon. De heer van Bakel voerde
het woord namens „De Kwartjespot"
en gaf een cadeaubon plus een doos
bonbons. Als hoofd van het kadaster
te Haarlem memoreerde de heer
Toussaint de samenwerking met het
kadaster sinds 1962 speciaal met de
landmeetkundige afdeling. Hij roemde
de grote kennis en prettige omgang
met deze expert op landmeetkundig
gebied, die door zijn vertrek een grote
en moeilijk aan te vullen leegte,
achterlaat.
In zijn dankwoord memoreerde de
afscheid nemende ambtenaar dat hij
altijd met enorm veel plezier had
meegewerkt aan de herbouw van
Zandvoort sinds 1945, eeft doip.
waaraan hij in de loop der jaren met
hart en ziel verknocht was geraakt.

C. KuijperSr.

f/.r '

Jo van Pagée - de naam onverbrekelijk verbonden met de lichamelijke
opvoeding.

o van
erkenning voor \ vak9

ZANDVOORT • De naam „Van
Pagée-lial" zou een vondst genoemd
kunnen worden. Men zou het ook als
een voor de hand liggende zaak
kunnen betitelen. In ieder geval had
het gemeentebestuur moeilijk een
betere keus kunnen maken bij de
naamgeving van de nieuwe sportzaal.
De naam Van Pagée is namelijk
onverbrekelijk verbonden met de
lichamelijke opvoedingen desport in
de badplaats. Begin 1931 kwam Jo van
Pagée als eerste en voorlopig enige
gymnastiekleraarnaarZandvoort.
In 1928 had hij in Utrecht de Acte
M.O. Lichamelijke Opvoeding be-
haald, maar de baantjes lagen niet voor
het opscheppen. „Ik was toen reizend
gymleraar", herinnert Van Pagée zich.
„Hier en daar had ik een paar uur bij
scholen en clubjes. Op een bepaald
moment reisde ik heen en weer tussen
Maarn, Amsterdam, Amersfoort, Hen-
gelo, Utrecht en Geldermalsen."
In Zandvoort begon Jo van Pagée met
21 uur op lagere en U.L.O.-school.
„Toen ik hier kwam, was er niet eens
een rooster en de accommodaties
waren slecht, 's Zomers gaf ik vaak les

in de duinen o f op het strand."
Meer dan 40 jaar heeft Van Pagée zijn
vakmanschap en energie aan de
schooljeugd ten goede doen komen,
de laatste periode aan de Gertenbach-
MAVO.
Ook in de sport was hij langdurig
actief. Samen met zijn vrouw had hij
van 1934 tot 1950 de leiding van
gymnastiekvereniging OSS en van
1935 af had hij velerlei functies bij de
Zandvoortse Hockeyclub. Ruim 32
jaar was hij voorzitter en ook nu nog-
op bijna 70-jarige leeftijd fungeert hij
als coach. Verder is hij nog steeds
werkzaam als heilgymnast-masseur.
Op de vraag, of hij verguld is met de
naamgeving, antwoordt de populaire
gym-meester: „Ja, uiteraard. Niet
speciaal voor mezelf, maar er blijkt
ook een stuk erkenning voor het vak
lichamelijke opvoeding uit. Vroeger
was het een bijwagen, een sluitpost, er
werd geen cent voor uitgegeven. Nu is
het een waardevol facet, eert in-
tegrerend deel van totaalopvoeding
geworden."

Zondag 21

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein:
10.30 uur: Ds. C. Mataheru (Crèche
aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk:
10.30 uur: Jeugdkapel onder leiding
van de heer C. Spaans.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00 uur:
Ds. J. Tiersma van Santpoort.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:
10.30 uur: de heer G. Vlutters van
Uithoorn (R.K.)
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 20 mei: 19.30 uur, Eucharis-
tieviering met orgel en samenzang.
Zondag 21 mei: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristievering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor.
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur, woensdag 20.00
uur, diensten in gebouw Madoera-
straat l, Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Maandagmiddag 22 mei, 3 uur
samenkomst in huize „Pnié'l", Zuider-
straat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur: dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

BURGERLIJKE.

GEBOREN:
Rudolf, z.v. B. Nanninga en M.P.
Groenevelt.

GEBOREN buiten de gemeente:
Erwin, z.v. D. Baas en C.J. Buss;
Ginette Louise, d.v. J.L. Owens en A.
Porter, Vincent Dirk, ziv. H. Bakker
en G. van Groeningen; Steffan, z.v.
P.C.M. Kok en I.L. Sandbergen; Jaap,
z.v. J. van den Hoed en I.F.E.M.
Loogman; Nathalie Marianne, d.v. W.
Scheen en M.A.J. Verstappen; Ray-
mond, z.v. D. Koper en T. Koning;
Martij n, z.v. G.H. Allebes en Y.A.J.
van Kessel; Brenda Chantal Nathalie,
d.v. W.J.A. Dümpel en A.C.L. Koper;
Sandra, d.v. R.T.J. Kooij en Y.J. van
der Mespel; Annemarie Cornelia
Jeanine, d.v. C.J. Kemp en C.C.M, van
der Meije.

GEHUWD:
D.D. Kroth en L.S. Wisener; A.W.
Koster en E. de Roode.

OVERLEDEN:
Petronella Wielart, 60 jr., gen. m. C.
van Egmond; Gerrit N. de Heer, 83 jr.,
geh. gew. m. P. de Jong.
OVERLEDEN buiten de gemeente:
Marijtje van der Zee, 85 jr., geh. gew.
m. P. van der Mije; Johan J. Burger, 81
jr., geh. gew. m. M.G.H. Piet; Alette
van der Beek, 78 jr., geh. gew. m.
RPh.M. van der Horst; Cornelie van
Kempe Valk, 81 jr., geh. gew. m. F.
Fuhrop.
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piet flieringa
jan termes
willem j.g. v/d Heijden

willem van duijn
jacob kcrkman
engel paap

dick v/d nulft
klaas koper
wim v/d reijs
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CTAV AALSMEER

''' Bil Sfletro sottieirse kostuums voor zomerse prijzen. ,̂  j Ook V00r u-
' ' Dexe twee sportieve zomerkostuums sijrs ^f^^ff^^st ^eede kostuum
l.sSechts ©©n greep uit onze enorme- IcoilekSi®. 4]£v^«j§§5||̂  in dezelfde
:', Srs is ffieeï 'J..... hsjt^eetle kosSMym /dïèr̂ -î :ïfô:̂ Sl prijsklasse qratis'—r— •.»......-̂ .. «r^ii^'^^rV^^ V^'f?®*^ y ui 15 j

«elflwlfe.
tóssxfcj,»'^ 'f^- - - -KïMW?v^.-,

> Fraeisesiiedons^eepkostaum, afgewerkt mat '|̂  .̂ <-;f- '̂ ^-"^
f-zstóelstöekan modieuzesijSpJTOen. Lei ook'ns op ^-* 'x •%;•'-'-f

het etetra ticketeskje in het cojbert, Jn üch{ gr ijs '• ^ .̂ >^ ;,}-
! «n iïeht beige. Een sportief kostuum vooi'esn
:;8porttöve prf|s.
,- SSaten: 48 J/m 58 en
": burltmsten.

Om dag-ins dag-uit te dragers. Eert
-v- sportief ruKjeskoötuum, waar u
; erg lang plezier ven su!i hebben.
L- SSeïekstra bsyeUigde binnenzak.
;< -̂in öelge en grijs,
'e iSaatï 46 t/m S6. Ook in
v-;; Jjuikmaf en.

Kruisweg 2a
Vrijdag koopavond

{ook woensdag
de hole dag open)

Rembrandrweg 419
Bus 65 en 66
hulle Laan Walcheren

Doïiderdag koopavond

JAN C. EVELEENS BLOEMENEXPORT BV,
AALSMEER
Tol. 02977 - 2 79 66 - 2 79 67

Gevraagd:

voor vorschillonde voilingwerkzaamheden.
Werktijden nader overeen te komen.

DE GROOTSTE E

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

023-2527SO
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

Service binnen 24 uur,
voorriikusten f 7.50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

EiFELUy\JD

Do aantrekkelijkste kollektie

& inruil - financiering
* accessoires- alle reparaties
w verhuur

Tel.02550-1 4441
Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Wij zouden hat op prijs stellen wanneer u.

CHAUFFEUR
met een „huiselijk karakter",
deze advertentie nog even verder least.

De CTAV is het bedrijf, waar men alle benodigdheden aan kan
treffen voor kwekerlj en tuin.
Binnenkort komt er een chauffeursplaats vrij.
Wij kunnen geen sensationele lange ritten aanbieden.

Wet wij vragen, is een chauffeur die met zijn materiaal weet om te
gaan en dia kans ziet om da CTAV-service te verlengen naar hat adres,
waar de goederen moeten worden afgeleverd.

Wanneer u uw ervaring tot uitdrukking zou willen brengen in een
5-daagse werkweek met regelmatige werktijden, dan zouden wij u
willen vragen om te bellen 02977-25851.

U bent ook welkom, wanneer u direct even langs komt op ons
kantooradres: Dorpsstraat 63.
U kunt vragen naar da heer van Dam of Vollmuller.

dorpstraat 63.
AALSMEER
tel. 02977-25651

Wij vragen een:

INKOPER/VERKOPER
voor onze binnendienst.

Zijn werkzaamheden zullen o. a. bestaan uit:
het plaatsen van bestellingen per brief, telefoon en telex;
het voeren van de inkoopadministratie;
verkopen per telefoon en telex.

Voor deze interessante funktie vragen wij iemand met:
minimaal MAVO-opleiding;
goede handelsgeest;
prima type-vaardigheid;
grote persoonlijke inzet;
leef tijd ca. 25 jaar;
goede beheersing van Duits, Engels en Frans strekt tot|
aanbeveling.

Wij bieden:
zelfstandige funktie;
goed salaris;
prettige werkkring in modern kantoor met jonge kollega's, j

van der zwaard verpakkingen b.v.
Turfslekc" "il' J? • Aalsmeer- Tolelji'. T ü^9.""-^iujl Na i "30 .u ">~'~~

Renault 20.
Voorbeeld van t moderne grote-

juto-rijden Van tonnen vorstelijk ruim.
.(in buiten kompakt en gedistin-
geerd. Het summum aan com-
foa biedt de 20 TS - 2 litres
Met stuurbekrach-_
'..ging, elek-
tnsch bedien'
de ramen en
eiektromag-
netische portier
vergrendeling Ook
everbaar met

automatische transmissie Ren^uit 20 TL
en GTL-1647 cc. 90DIN pk 16«knvu

Renault 20 TS •
2 htres 1995 cc

k110DINPK.17Ci
km/u

C- ,v hJd

bi| ons't kieu'
ri|ke Renault-

_ boek boordevo
matie over auton|de-

naultmodeiien \ REIUAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24

•(b.g.g. 33 60) - Off. Renault-dealer.

SPECIALISTEN IN BLOEM VERPAKKINGEN^

\
Wij vragen een \

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
Haar/zijn taak zal o. a. bestaan uit: \

• het bijhouden van de inkoop/debiteuren/crediteuren-
administratie, corresponderin in Duits en Engels.

Vereiste:

Wij bieden:

JAN C. EVELEENS BLOEMENEXPORT BV
AALSMEER

Wij zoeken een

ASSISTENT voor d* afdeling Inkoop dlveraen.

Deze functie houdt in: controle op de inkoop en verdeling van de ingekochte
bloemen in nauwe samenwerking met de inkoper.
Ervaring is gewenst voor deze zelfstandige functie.
Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Met vakantie-afspraken
wordt rekening gehouden.

Paraoonlljka aanmelding In de VB A Box 40 of telefonisch onder nr. 2 79 66.

grote persoonlijke inzet; \
prima type-vaardigheid; \
minimaal MAVO-opleiding; \
leeftijd ca. 20 jaar; \
enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.

zelfstandige funktie; ' \
goed salaris; \
prettige werkkring in modern kantoor met jonge kollega's.

van der zwaard verpakkingen b.v<
Turfstekerstraat 47 - Aalsmeer - Tel. 02977 - 216 51* - Na 1^30 uur 2 71 75

SPECIALISTEN IN BLOEMVERPAKKIH3EN

C. Geleijn&Zn. BV
Zwarteweg 149 - Aalsmeer
Tel. 02977-2 10 84

vraagt:

MEDEWERKER
voor potplantenkwekerlj en
export.
Bij voorkeur met groot rijbewijs.

AMC Melkprodukten BV
Postbus 26,1420 AA Uithoorn

heeft plaats voor een

kontroleur
vakaturenr. 24801.

Wij zoeken een bijzonder akkurate man die
o.a. aantallen geladen produkten kontroleert
en geloste retour-emballage telt.
Bovendien verwachten wij van hem da' hij
taktvol met mensen kan omgaan.

Schriftelijke sollicitaties onder
vermelding van het vacature-
nummer en de naam van dit
blati, kunt u richten aan bo-

.-, tY1 f^ venstaan adres.
et 11 AC. u kunt ons ook bellen

02975-61645, toestel 11.

^ •̂«••••••̂ ••••̂ «B

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off, Renault Dealer.

occasions

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S

Inkoop -Verkoop - Verhuur

Vakantie vieren
op Rijn, Main en Moezel.

7 dagen (geheel verzorgd)
al vanaf 365,-

Inlichtingen en reserveringen:
Rederijkantoor:
Amsterdamsestraatweg 14
HALFWEG (N.-H.)
Tel. 02907 - 22 51
of bij uw eigen A.N.V.R. Reisbureau

o
§ . . a
Z e « c

E * o

§ili

AM C Melkproducten bv

Postbus 26,1^20 AA Uithoorn1

vraagt

chauffeurs
vakaturenummer 16700 '̂
met groot rijbewijs voor de bezorging van
melkprodukten, waarbij goed omgaai met de
klanten erg belangrijk is.

Rij-ervaring strekt tot aanbeveling.

BIT) O

U kunt ons bereiken onder
tel.nr. 02975-61645, tst. 11.

Coöperatieve Vereniging
Verenigde Bloemenveilingen'
te Aalsmeer (VBA) GA

AALSMEER

Ter versterking van het team vragen wij voor
onze afdeling

LOONADMINISTRATIE
een jonge MEDEWERKER of

MEDEWERKSTER
Een mavo-opleiding of daarmee gelijkstaand
stellen wij als eis, terwijl een aangevangen

studie voor het praktijkdiploma
boekhouden de plaatsingskans verhoogt.

Wie op zoek is naar afwisselend werk en
interesse heeft voor ons bedrijf verzoeken

wij een schriftelijke sollicitatie te richten aan
de afdeling prsoneelszaken van de VBA,

Legmeerdijk 313, postbus 1000 te Aalsmeer.
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Crash maakt favorieten kansloos ; ,v,

Sensationeel Grand Prix - voorproefje
ZANDVOORT - Second? I can't believe it. Zelfs op h etereschavot
kon Divina Galica het nog niet geloven. Voor de zekerheid
verifieerde de Britse het nog even bij de winnaar, haar landgenoot
Bob Evans, die aan haar rechterzijde de hoogste trede van het
erepodium had mogen beklimmen. Pas toen de winnaar de
champagne deed vloeien over haar donkere koppie drong het tot de
snelle Britse door, dat alleen Evans haar de baas was gebleven in deze
vijfde editie van het Aurora kampioenschap voor zowel formule l
als formule 2 renwagens. Ook de enige Nederlander in het
gezelschap Boy Hayje mocht met zijn derde plaats delen in de
feestvreugde. Hij had zich de snelste formule 2 rijder getoond. Met
zijn aanmerkelijk minder paardekrachten producerende Chevron B
42, was hij er toch maar in geslaagd veel formule l wagens voor te
blijven, ook al moet daarbij worden aangetekend dat de
konkurrentie veelal niet instaat bleek de 38 ronden uit te rijden.

door de ongelukkige Giancarlo Marti-
ni in de schoot geworpen werd.

Ongeval

Zo leek bijvoorbeeld de derde plaats
tot de laatste ronde gereserveerd voor
Divina Galica. Daarom ook was de
Britse zo verbaasd, dat zij als tweede
was afgevlagd. Het was haar dan ook
bij bet passeren van de finish ontgaan
dat de aan het eind van zijn krachten
achter zijn wagen voortzwoegende
coureur, Giancarlo Martini was. De
Italiaan, die tien ronden voor het eind
de jacht geopend had op de tot op dat
moment ogenschijnlijk zo zekere
winnaar Bob Evans.

Klimax
Maar de bnt zou het nog moeilijk
krijgen, want steeds dichter kroop de
Italiaan naar de Surtees TS19. Bij het
ingaan van de laatse ronde kleefde de
Ensign zelfs aan het achterwiel,
waarbij de eindstrijd tot een klimax
werd opgevoerd. Maar even verrassend
als Martini naar de leider was opgerukt
zo moesten de achttienduizend toe-
schouwers toezien noe op de laatste
honderden meters de aandrijving
wegviel van de wagen, die de spanning
in de eindfase van de race had
teruggebracht. Er bleef Martini niets
anders overals zijn wagen zelf over de
finish te duwen. Na twDehonderd
moordende laatste meters kwam de
ongelukkige Italiaan uitgeput over de
streep. Het enthousiaste publiek had
hem als het ware door de finish
geschreeuwd.

Lucht had hij niet meer om te
vertellen wat er aan mankeerde. Maar
zijn wijsvinger in de richting van het
achterwiel was voldoende. Een ge-
broken achterstee kas had de wagen in
het zicht van de wagen doen stranden.
Divina Galica en Boy Hayje hadden

hiervan kunnen profiteren door nog
juist voor Martini te finishen.

Crash
Overigens zou de uitslag er waarschijn-
lijk totaal anders hebben uitgezien als
de twee snelste mannen van de
training niet in de eerste bocht met
elkaar in botsing zouden zijn geko-
men. Brett Lunger en Guy Edwards
doken als eersten de Tarzanbocht in,
maar beide wagens raakten elkaar.
Voor Edwards betekende deze crash
het einde, maar de Amer ik m kon
na een pitsstop de race hervatten. De
kans op de zege was echter verkeken,
niet anderhalve ronde achterstand op
de op dat moment leidende Bay
Hayje.
Lunger maakte er een grandioze
inhaalrace van, daarbij de snelste
ronde bepalend op 1.21.29. Zijn jacht
door het gehele veld resulteerde
uiteindelijk in -een verdienstelijke
vijfde plaats.
Hayje mocht dan als eerste zijn
doorgekomen, spoedig werd duidelijk
dat de Chevron B 42 formule 2 wagen
niet bleek opgewassen tegen het
zwaardere formule l geweld. Kort na
elkaar moest de Amsterdammer dan
ook Bob Evans, Val Musetti, Divina
Galica, Giancarlo Martini en Bruce
Allison voor laten gaan. Maar
mechanische problemen bij de kon-
kurrentie zouden de Nederlander in de
kaart spelen. Als eerste verdween
Musetti uit de kopgroep en tien
ronden later zag Hayje in de
tweeëntwintigste ronde de Australiër
Bruce Allison uit de March stappen.
Meer dan die vierde plaats leek er voor
Hayje niet meer in te zitten tot op de
valreep de ereplaats hem toch nog

Tijdens de deze hoofdschotel van de
Tweede Pinksterd;^ omlijstende-
races, waarbij onze plaatsgenoten
Hans Deen de Renault 5 Alpineraceop
zijn naam schreef, Ernst Antonide.s
opnieuw in zijn Datsun een zege
boekte bij de loerwagens groep 2/5 tot
1300 cc en Tonny Zwaanenburg tot
een fraaie vierde plaats reikte in het
mot 27 wagens volbezette formule
Ford 1ÖDO veld, inoest de ambulance

tweemaal naar een Haarlems zieken-
huis rijden.
Het ene ongeval betrof Henk Bcere-
poot die met zijn Renault 5 Alpine
over de kop vloog en tegen de vangrail
tot stilstand kwam. Ter observatie
werd hij naar het Elisabeth Gasthuis
gebracht. Ook Nico Versteegh kwam
daar terecht. Een vermoedelijke
enkelblessurc was het gevolg van een
botsing met Stephan ter Horst bij de
produktietoerwagens tot 1600 cc.

UITSLAGEN
De uitslag van de wedstrijd voor de
Formule I- en Formule II renwagens
is: 1. Bob Evans (G.Br.) Surtees Ts
19.53 in 13.73 sec. (181.10 km per
uur); 2. Divina Galica (G.Br.) Surtees

TS 19.5<1 in 14.23; 3. Boy Hayjp,
Chevron 54.27.96; 4. Giancarlo
Martini (H.) 55.23.8 op één ronde; 5.
Brett Lunger (V.S.) McLaren: 6. Mike
Wilds (G.Br.) Ralt;op twee ronden: 7.
Val Musetti (U.) March: op drie
ronden; 8. John Cooper (G.Br.) Wolf;
op vier ronden; 9. Adrian Rusell
(G.Br.) March; op negen ronden; 10.
Kim Mather(G.Br.) Chevron.
Produktietoerwagens 1300-1600 cc.:
1. Simon )Bel.), Sunbeam Avenger: 2.
Doosuman VWGolf . KI asse to t
l 300 cc: 1. R uitcnbeek, Slmca Rally
II; 2. Velthuysen, Simca Rally II.
Boven 2500 cc: 1. Van Gelderen,
Chevrolet Camaro 2. Slotemaker,
Chevrolet Camaro: 1600-2500 cc: 1.
Schinkel, Ford Escort.
Formule Ford-renwagens 1600 cc: 1.
Boutsen (Bel.), Crossè; 2. Taals (Bel.)
Grosse; 3. Oostewaals, Grosse; 4.
Zwaanenburg Crossè
Renault 5 Aplinerace: 1. Hans Deen;
2. John Vos; 3. Geerlof Stam.
Toerwagens 2/5 boven 2000 cc: 1.
Claude Bourgoignp (Bel.), Porsche
Turbo; 2. Henry van Oorschot,
Porsche Turbo; 1600-2000 cc: 1. op
één ronde: Hans Kok, Ford Escort;
1300-1600 cc: 1. op één ronde Albert
vanierschot (Bel.), Renault Alpine tot
300 cc: 1. op één ronde Ernst
Antonides, Datsun Coupé.

Bridgeclub
ZANDVOORT - Na de U- wedstrijd
van de 5e competitie der Zandvoortse
Bridgeclub is de sland als volgt:
A-li jn: 1. Mv. De Leeuw-Hr. Braun
225.-16 procent; 2. Ds. Dear-Hagon
213.50 procent.
B-lijn: 1. Ds. Keur-Schutte 237.78
procent; 2. Ds. Slor-Vallo 211.89
procent.
C-lijn: 1. Ds. Bos-Schouten 228.21
procent; 2. Kam. Ates 213.22 procent.
D-lijn: 1. Ds. Faber-v.d. Laan 213.55
procent: 2. Hr. Hulskemper 202.50
procent.

Verlies voor Rinko
ZANDVOORT - Nihot Luchttechniek
heeft door een overwinning op
plaatsgenool R inko en het verlies van
naaste concurrent het Hillegomse
Beauty tegen De Kroon de hoot'dklas-
se zaalvoetbal van de afdel ing Haarlem
bereikt. Na een aanvankel i jk voor-
spoedige start kregen de mannen van
coach Bertsen met een inz ink ing te
kampen.maar legen het einde van het
seizoen volgde herstel met als resultaat
dit kampioenschap. Nibot neemt
hierdoor de plaats van bel gedegra-
deerdeSCRobeo.
In de reserve derde ftlasse wisten zowel
PIumben> 2 als de reserves van FC
Zandvoort Noord beslag te leggen op
een promotie plaats en zullen
daardoor volgend seizoen uitkomen in
de reserve tweede klasse.

Volop in de slag. Op kop Divina
Galica, gevolgd door Bob Hayje en
pechvogel Giancarlo Martini.

(Adv. Ingcz. Medol)

Wegens emigratie stopt
COUTURE MYRELLA bv
yn Heemstede ermee!

•gBUITENKANSJE:van jewelste in de ' •'

Schaaknieuws Schaaktournooien in kader

ze gehele zomerkollektie.

16£riaast Albert Heijn, Heemstede
•Vköop irtertóeStemmlng varrk. v.K. - ' '•'•''

Zandvoort -Uitslagen en standen
Zandvoortse Schaakclubd.d. 27-4-78.
Speelavond donderdag SuurGemeen-
schapshuis.

Standen Senioren: 1. Vastenhouw 15;
2. Termes 14; 3. Slijkerman 14; 4.
Stouten 14; 5. diteur 14; 6. Geerts
14.

Stand Jeugdkompetitie: 1. v.d. Voort
8 1/2; 2. Pieters 7; 3. S. Fens 5; 4.
Stuurman 5; 5. Bijlsma 4.

Zandvoort 150 jaar Badplaats
ZANDVOÖRT'-"ln de maanden juli en
augustus zal de Zandvoortse Schaak-
club, onder anderen in samenwerking
met het comité 150 jaar Zandvoort
Badplaats, drie snelschaaktournooien
en een Simultaanseance houden. Dit
zal gebeuren op l juli, 5, 12 en 19
augustus.

Al deze tournooien zullen open staan
voor ingezetenen en badgasten. Het

Dames ZHC-1 wonnen eerste prijs

succes
ZAMDVOOflT. - De aanvoerdster van het eerste dameselftal van de
Zandvoortse Hockey Club, Monique v.d. Staak, ontving uit handen
van burgemeester Machielsen, een fraaie schelpenkar, de eerste prijs
behaald in het internationale hockeytournooi, dat op zaterdag 13
mei en eerste Pinksterdag op Duintjesveld werd gehouden.
Dat de burgemeester deze prijzen kwam uitreiken, kwam omdat dit
tournooi werd gehouden in verband met de viering van Zandvoort
150 jaar Badplaats.
Het feestcommité had deze prijzen, een schelpenkar voor de
herenpoule, en één voor de damespoule, beschikbaar gesteld. „Leuk
dat er tenminste één in Zandvoort blijft, ter herinnering aan dit
evenement", aldus de wedstrijdleider en organisator van het
tournooi Herbert Fens. De schelpenkar in de herenpoules werd
gewonnen door de duitse club Rheine.

Niét minder dan twaalf herenteams,
en negen damesteams waren naar

Zandvoort gekomen om deel te nemen
aan dit hockeytournooi. Het inter-

nationale karakter hiervan wera
gevormd door deelneming van het
duitse heren- endamestcam „Rheine"
en het Engelse herenteam „Imperial
College". Verder werd deelgenomen
door de Nederlandse clubs: H.C.K.Z.
(merkwaardige letters, volgens burge-
meester Machielsen), Rood-Wit, Heer-
len, Beerenburg, FIT, Bloemendaal en
een team van Touring Team Zand-
voort (TTZ).
Behalve de grote consumptietent
stonden er bij de ingang nog
verschillende tenten van de deel-
nemende teams, die de nacht op het
hockeyveld doorbrachten. De duitse
teams arriveerden al op vrijdagavond,
en voor deze sportieve hockeyers was

het een geluk dat het weer, hoewel vrij
koud, toch redelijk was.
Uiteraard waren er een aantal
spannende wedstrijden, zoals b.v. in
de herenpoule, waarbij met straf-
pushes uiteindelijk de strijd om de
derde en vierde plaats in het
eindklassement werd beslist. De heren
van TTZ wonnen dit van Heer'.en,
zodat zij de derde plaats innamen. De
resultaten bij de heren waren uitein-
delijk: 1. Rheine, 2. FIT, 3.T.T.Z.,4.
Heerlen. 5. Imperial College, 6. Z.H.C.
II, 7. Berenburg, 8. Hermes, 9. Klein
Zwitserland, 10. Bloemendaal, 11.
Rood-Wit en 12. „De Garnacl"
(serni-veteranen van Zandvoort). Bij
de dames: 1. Z.H.C. I. 2. FIT, 3.
Rheine, 4. Bloemendaal, 5. Klein
Zwitserland, 6. Garnael,7. Heerlen, 8.
Rood-Wit en 9. Hermes.
Dit internationale „Schelpen-
kartournooi" werd gehouden in plaats
van het jaarlijkse paastournooi van de
hockeyclub. „Ten eerste viel pasen
vroeg dit jaar, ten tweede is dit
tournooi speciaal georganiseerd in
verband met de viering van „Zand-
voort 150 jaar Badplaats'", en twee
grote tournooien is wel wat veel van
het goede", aldus de secretaresse
mevrouw M. van den Bergen, die
beaamde, dat men terug kan zien op
een geslaagd Pinksterweekeinde.

Gemeenschapshuis zal de ruimte
worden waar zich dit zal afspelen. Op
deze zaterdagavonden zal men vanaf
ongeveer 7 uur terecht kunnen.

Vermoedelijk zal er een klein
entreegeld geheven worden om de
onkosten te kunnen bestrijden. De
winnaars, zowel bij de junioren als de
senioren zullen prijzen kunnen win-
nen in de vorm van een beker en
schaakinstructieboeken. Het belang-
rijkste zal echter blijven om de
schaaksport in het algemeen, nog meer
in de belangstelling te brengen. Er zal
vermoedelijk ook op een of twee
zaterdagmiddagen met een groot
openluchtschaakbord van 4 x 4 meter
demonstraties gegeven worden. Wan-
neer en waar zullen nog nader bekend
gemaakt worden. Tevens vestigen wij
nog even de aandacht op ons open
snelschaakkampioenschap van Zand-
voort dat gehouden zal worden op 25
mei. Let wel, in een eerdere
aankondiging was dit l juni. Nieuwe
datum is dus 25 mei, 8 uur. Op deze
avond zal tevens na afloop de uitslag
en prijsuitrijking van de interne
competitie en kampioen 1977/78
bekend gemaakt worden.

Beroving
en inbraak
ZANDVOORT - In de nacht van
zondag op maandag omstreeks half-
twee werd een 75-jarige Duitse vrouw
op de Burgemeester Elgenbertstraat in
Zandvoort van haar handtas beroofd.
Er zaten onder meer vierhonder
Duitse Marken in. De tas werd door
twee knapen van haar weggerukt.
In diezelfde nacht is een inbraak
geweest in een winkel aan de
Haltestraat in Zandvoort. Een ruit
werd ingegooid waarna onder meer
horloges, amrbandjes, colliers en
broches verdwenen met een ge-
zamelijke waarde van ongeveer
f 900,-. De schade van het winkelruit
is f 1000,--.

Solex race

Het succesvolle damesteam ZHC-1 met de zo felbevochte trofee „De schelpenkar".

In nauwe samenwerking met de Motor
en autoclub „Mac Zandvoort" organi-
seert „Duysterghast" op zaterdag 12
augustus een zgn. „Solex-race". Het
gaat hier om oude Solexmachines, met
bandaandrijving. De motoren zullen
niet mogen worden opgevoerd. Des-
kunriigen op dit gebied zullen vooraf
controleren op betrouwbaarheid. Een
ludieke uitvoering is toegestaan. Men
mag aan de start komen met
twoewiclers, met of zonder zijspan,
tandems en eigen bouwsels, mits
bandaandrijving en Solex-motor zijn
gemonteerd. Vele fraaie prijzen zullen

worden beschikbaar gesteld. In de
loop van de komende weken zullen
over dit evenement nadere mede-
delingen volgen, onder andere waarde
start zal plaats vinden en welke route
moet worden afgelegd. Men kan
inschrijven bij do heer G. Wielart, \an
Beresteynstraat 12 te Haarlem, Iele-
fcon 023-322276, of bij restaurant
Zomcrlust, Kosterstraal 5 te Zamd
voort, telefoon (02507)-3713. Ook
niet-inwoners van Zandvoort, on-
verschillig uit welke woonplaats
kunnen aan deze Solextace deel-

Wim Nijboeren Dirk v.d. Nulft-„fijnesamenwerking"

Gezamelijk bouwen
ZANDVOORT - Dirk en Wim
zitten naast elkaar te kijken naar
de finale van de recreanten. Dirk
v.d. Nulft , voorzittervan Sporting
Club Zandvoort en Wim Nijboer,
voorzitter van Zandvoort-
meeuwen. Samen zijn ze verant-
woordelijk voor het grootste
zaalvoctbalevenementin het land,
de een voor de recreatieve
voetballers, de ander voor de
K.N.V.B.-teams. De een is klaar,
de ander heeft nog een maand met
bijna tweehonderd westrijden
voor de boeg. „Maar we doen het
in een fijne samenwerking", aldus
Nijboer. „Het is een enorm succes
en dit moet worden geconti-
nueerd. Dit leeft in de hele regio
en vooral in ons dorp geniet het
toernooi een geweldige belaiig-
stelling. Dit sociale gebeuren is
voor Sporting Club altijd een

enorme belasting ge weesten dat is
het nu ook voor ons, maar we
hebben het er graag voor over. Dit
moet tot in lengte van jaren
doorgaan". De geslaagde combi-
natie tussen de twee verenigingen
spreekt ook Dirk v.d. Nulft aan.
„Met elkaar hebben we hier een
kleine duizend man aan het
sporten en dat is nogal wat. Dat is,
wat ons altijd voor ogen staat:
mensen letterlijk in beweging
brengen en mensen laten genieten
van gezonde sport". De praktijk
speelt zich voor hun ogen af, twee
kostelijk combinerende teams en
volle tribunes met vcüedig mee-
levende supporters. Het voetbal-
festijn duurt nog tot en met 31
mei, vrijwel elke dag. En ze zullen
er bij zijn, Dirk en Wim, om alles
vlot te laten verlopen. Vooral die
voetballers en voor al die kijkers.

(Adv. Ingiv. Muclcd)

KEUR en ZOON
SCHILDERWERKEN

Wij zoeken een

JONGE SCHILDER.
Goed loon, leuke ploeg.

Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602,
na 18.00 uur 02507-6089.

P. Koopman commissaris
van Karate-sectie
ZANDVOORT - Dezer dagen werd in
het congrescentrum te Utrecht de
jaarvergadering gehouden van de Budo
Bond Nederland.
Ieder district kiest op de openbare
districtsvergadering zijn districtsverte-
genwoordigers voor deze vergadering.
Het aantal districtsvertegenwoordi-
gers is evenredig aan de grootte van het
betreffende district. Het district
Noord-Holland is naast Zuid-Holland
het grootst, zodat negen districtsverte-
genwoordigers voor Noord-Holland
op dejaarvergaderingaanwezig waren.
Het karate in Noord-Holland werd
vertegenwoordigd door J. Stapper,
sportschool „Oyama" uit Amsterdam
en P. Koopman en G.E. Poots,
Academy for Asian Fighting Arts uit
Zandvoort.

Eén van de agendapunten op deze
vergadering was het voorstel van de
reorganisatiecommissie, hetwelk in-
hield het uittreden van de karatesectie
uit de BBN en de vorming van een
autonome karatebond, met ingang van
l januari 1979 en met handhaving van
een zo groot mogelijke samenwerking
tussen de nieuwe bond en de BBN
Tijdens de vergadering werden overdit
agendapunt twee moties ingediend.
Eén door hel district Noord-Holland
(namens de zes judovertegenwoordi-
gers) die nog geen beslissing over
uittreding wensten, maar verder
onderzoek dooreen commissie.
De tweede motie namens Zuid-Neder-
land behelsde de onmiddellijke uittre-
ding van de karatesectie zonder
verdere samenwerking in de toekomst
tussen de aparte bonden. Tevens werd
door het hoofdbestuur op verzoek van
de vergadering het voorstel van de
reorganisatiecommissie van enige de-
ta i lwi jz igingen voorzien. Bij stemming
werd het voorstel van de reorganisatie-
commissie aangenomen.
Als resultaat betekent dit , dat de
karatesectie uit de BBN stapt en een
nationale karalebond gevormd wordt,
dk> met ingang van l jan. 1980 geheel
autonoom zal zijn. Voor deze datum
/al in samenwerking met de BBN

gewerkt worden aan de vorming van
de karatebond, waarbij als eerste stap
door de karatebeoefenaren een be-
stuur gekozen zal worden. Het te
vormen bestuur wacht een grote taak,
zoals het vormen van statuten,
huishoudelijk reglement, het benoe-
men van commissies etc.

Een tussenstap op weg naarde nieuwe
bond was het kiezen van een d.t.c.
karate (districtstechnisch commissa-
ris) voor het district Noord-Holland.

De d.t.c. regelt voor het district alle
technische kwesties zoals wedstrijden.

gradencommissie, scheidsrechters-
commissie, technische commissie etc.

Als d.t.c. voor het district Noord-Hol-
land is benoemd P. Koopman uit
Zandvoort. Een van de eerste kwesties
die Koopman als d.t.c. zal regelen is
het in leven roepen van een technische
commissie.

Met deze ontwikkeling komt dus een
einde aan de on-democratische situa-
tie dat de karatesectie bestuurd wordt
door mensen die door judobestuur-
ders benoemd zijn, en waarbij de
karatebeoefenaren geen enkele in-
spraak hebben. Zeer binnenkort
zullen nu vergaderingen uitgeschreven
worden waarin de beoefenaren vol-
gens democratische weg hun bestuur
zuilen kiezen.

27 mei gesloten
ZANDVOORT - De openbare biblio-
theek is op zaterdag 27 mei
aanstaande gesloten. Op die dag wordt
er in Tilburg een jaar l i jks terugkerende
bibliotheeksportdag gehouden. Om-
dat het personeel van de bibliotheek in
topkonrtitie wil bl i jven; wellicht
kunnen zij u dan sneller behulpzaam
zijn? nemen zij aan deze sportdag
deel. Veel succes en plezier.

bu,
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alcohol 40%
zolang de
voorraad strekt

hele partij HELE LITERS
Wij ontvingen een

Die gaan we uitdelen voor de pnjs

van een 3/4 fles!

een overheerlijke
Nu voordelig van start
RUMTOPF. Vraag om jat»
(zolang de voorraad strekt)

GRATIS
LONG-
DRINK-

JOHAN DE W!TT

EdyStbeEe

HELE LITER-2 wekenlang

Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

PAPEMDRECHT Biederodeplein G
SCHIEDAM l Grjvel*ndiewfg916
ROTTERDAM MMh^nemrweg 21
ROTTERDAM G J Muldcntrdjt 12
OVERSCHIE Burg Biumannljan 115 117
HAHDINXVELD/GIESSENDAM
O

Vooral uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

DoeSstraat 14-15,

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

(2 ochtenden per week)
moet om medische redenen ophouden.

WIE WIL HAAR VERVANGEN?
Mevr. v. Amerongen,

Lijsterstraat 12, Zandvoort,
telefoon 02507-3866 na 18.00 uur.

T(KINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

Zaradvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975.
Dag en nacht te ontbieden.

'Stripdossier'van de ABN
voor nieuwe spaarders.

Voor
maar f 15,-.

Stripdossier kunt u voor
f 15,- kopen, als u een spaar-
rekening opent bij de ABN.
Uw eerste inleg moet dan wel
ten minste f50,- zijn. De ABN
legt daar f 7,50 premie bij.
Let wel: u hebt f 7,50 gekregen
en u betaalt f 15,-

Waarom is Strip-
dossier echt uniek?

Stripdossier is een uniek naslag-
werk, speciaal gemaakt voor de ABN.
Het telt in totaal 320 pagina's, voor
jong en oud van 8 tot 80 jaar: historie,
bibliografie e.d. en tientallen verhalen
van beroemde stripfiguren. Nog nooit
verschenen er zoveel verschillende
striphelden in één boek.

KI s MM Mm n mu on m\u M n \\n\\ \\i HI 'mint t iin\t.

Welke spaarrekening?
Het ABN-kantoor in uw buurt

helpt u graag kiezen uit de vele
spaarmogelijkheden, zoals
Zilvervlootsparen, Spaarboekje
of-rekening, Spaar-Extra-
rekening, Girospaarrekening.

Het aanbod om Strip-
dossier te bemachtigen
voor f 15,-geldt voor elke

spaarvorm van de ABN.
Maar wacht u niet

te lang, want de voor-
raad is beperkt.

ABN Bank
Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.0C-12.00 uur.
TELEFOON 02507-71 66

, HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

ATELIER VALK
VOOR:
glas In lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons; .
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

ZAWDVOORT
2 kamer-flat op Ie etage

ZANDVOORT
4 kamer-hoekflat op 1e etage

ZANDVOORT
3 kamer-flat op 1e etage met ruim

balkon
Ind. entree, keuken, toilet, badkamer met ligbad

ZANDVOORT
2 kamer-hoekflat op 6e etage

ZANDVOORT
Nieuwbouw 2 kamer-woningen op

begane grond of 1e etage
Ind. entree, woonkamer, eetkamer (event.

sip.kamer), 2 sip.kamers, badkamer met bad
keuken, toilet, groot terras en ruim balkon.

Ind. woonkamer, keuken, toilet, douche. Berging
in souterrain. Elke woning is voorzien van een

aparte cv-installatie.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 5531.

Ind. entree, toilet, woonkamer, sip.kamer
douche, keuken.

woonkamer, sip. kamer (event. eetkamer) met
schuifwand, sip.kamer.

Ind. entree, woonkamer met open keuken
sip.kamer, douche.

v. Galonstraat 128.

Vraagprijs f 165.000,- k.k.

De Ruytorstroat 56.

Vraagprijs f 249.000,- k.k.

Voor aan- of verkoop van uw Fl.AT of Tj. Hiddesstraat 103.

Vraagprijs f 169.500,-k.k.

v. Galenstraat 156.

Vraagprijs f228.000,- k.k.

Diaconiehuisstraat 38.

Koopsom f 187.000,- v.o.n.
WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken
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Afscheid van Mavo- Kalligraaf werkt
directeur Sinke voor carrillon
ZANDVOORT - Het officiële
afscheid van MAVO-directeur
C.M.J. Sinke zal ongetwijfeld als
„de receptie van het jaar"
geboekstaafd worden. „Overwel-
digend, al die mensen die soms
uren moesten wachten om je een
hand h geven", aldus de
scheidende pedagoog. „We zijn
verwonderd en dankbaar"-.- Vóór
aJ die honderden, collega's en
vrienden, ouders en oudleer-
lingen de familie Sinke het beste
voor de toekomst konden wen-
sen, waren er vele goede en
goedgekozen woorden gespro-
ken.
Wethouder Aukema opende de rij
sprekers. Hij gaf een kort levensbij-
schrijving van dirocteur Sinke en
dankte hem namens het gemeontebe-
stuur voor de wijze, waarop hij zich
'sinds 1958 voor de vorming van de
Zandvoortse jeugd had ingezet. „Uw
gevoelens zijn op deze dag natuurlijk
van gemengde aard, maar sommigen
verdienen het om eerder van hun
pensioen te genieten. De wethouder
wilde het niet laten bij het overhandi-
gen van de gebruikelijke enveloppe.
Op basis van de prettige persoonlijke
contacten offreerde Aukema een
Franse roman, met bijlevering van een
citaat van Nicolaas Poileau om zijn
dank te accentueren. ,.Wat men goed
begrijpt, kan men duidelijk uitdruk-
ken en de woorden komen gemakke-
lijk".
Ook drs. Noordegraaf, sprekend
namens rayon Zuid-West van de
Scholengemeenschap, sprak bloemrij-

ke taal tot zijn collega. „Ik zou
minstens een drieluik moeten schilde-
ren, maar ik zal het bij een schets met
wat grote lijnen laten". Hij noemde
Sinke in dé eerste plaats onderwijs-
man, die tijd en energie aan zijn vak
had besteed en er zich volledig in had
verdiept. „Je bent ook een belangstel-
lend man en een artistiek man, geleid
door principes en vormen. En een
Frans man, met temperament en
directheid, maar zonder zelfverhef-
fing. Je zegt vaak: naar mijn
mening Tenslotte ben je een
humoristisch man, die de betrekkelijk-
heid ziet, vooral var. jezelf. Je kunt
voor velen nog veel betekenen. Je bent
een sympathiek en rijk mens".
Verder werd het woord nog gevoerd
door de heren Henstra namens de
Centrale Commissie van Schoollei-
ders, terwijl namens alle Zandvoortse
collega's en Honderdos namens de
oudercommissie. Ook zij droegen
cadeaus aan, evenals de oud-leerlingen
bij monde van Henk Holstein. Hun
subtiele en a capella gezongen
afscheidslied kwam niet helemaal uit
de verf, maar de vele geschenken,
waaronder een fiets, bewezen dat ook
zii hun „baas" van vroeger siiet waren
vergeten.
Ook de nieuwe directeur, W.K.
Nijboer kwam niet met legen handen.
Bij de cadeaus was een boeket rozen.
„Zeventien rosen voor de zeventien
prachtige jaren van samenwerking",

aldus Nijboer namens het cloccnti'ii-
korps.„Je hebt je nooil geëtaleerd als
baas en toch zorgde je voor een goed
geoliede machine. Hot schept groie
verplichtingen jou op te volgen, maar
we zijn blij, van jouw ervaringen
gebruik te mogen maken. Loop hier
maar vaak eens binnen".

In zijn uitvoerig dankwoord verteklp
Sinke, dat hij had geprobeerd x.ich
voor te breiden, maar hel was niet
gelukt. „Ik kan hier niet rustig .sta;ui
praten. Grote waardering heb ik voor
de eer, die u ons aandoet, maar die eer
schuif ik door naarde school, naar hut
team, dat wordt gemaakt door.
samenspel".

Hij dankte met name de wethouder
van onderwijs -„ik weet niet. v;m
welke partij u bent, maar een boter zal
er moeilijk te vinden zijn" en
de ouders -,,tk zou een bosje
bloemen op de stoep van alle vaders en
moeders willen leggen".

Ook de afdeling Onderwijs, de
oudercojnmissie en mevrouw Sinke
werden in de dankbetuiging betrok-
ken, evenals de tot vreugde van de
scheidende schoolleider aanwezige
oud-burgemeester Nawijn.
Zich tot de volle zaal wendend besloot
Sinke: „Wanneer u bent zoals wij, niet
zo zeker van eigen kunnen , zoekend
naar steun in de wetenschap het niet
alleen te kunnen, wanneer u soms aan
het eind van de dag praat mot Hem,
tegen Hem, wiens Geest en Woord als
een reddingslijn langs ons leven loopt,
denk dan eens aan ons. Ik dank u allen
zeer".

ZANDVOORT - De kslligraaf, Jaap
Kooiman uit Leeuwarden, zal waar-
schijnlijk één der grote trekpleisters
zijn op de fancy-fair die door sociëteit
„Duysterghast" op zaterdag 3 juni op
het Gasthuisplein zal worden ge-
houden, „liet is een formidabele man.
liinnen enkele seconden tekent hij als
hot ware een naam op een naambord,
of zoals in de bedoeling ligt, op een
oorkonde betrekking hebbend op
/andvoort 150 jaar Badplaats," aldus
één der bestuursleden.

Het ligt in de bedoeling dat door de
Club van Bomscliuitenbotiwers nog
voor dit evenement een ouderwetse
strandtent wordt gebouwd waarin de
kalligraaf kan plaats nemen.
Het doel van de fancy-fair is , e indel i jk
hot carillon in Zandvoort te kunnen
aanschaffen. Door oudburgpincestcr
Nawijn is de eursle aanzet hiervoor
gegeven toen hij bi j zijn afscheid het
geld voor een afscheidscadeau bc-
stemde voor oen carillon. Dit bedrag,
groot twaalfduizend gulden is natuur-
lijk bij lange na niet genoeg. „Wij
willnVi nu graag zo'n achttienduizend
gulden bij elkaar krijgen, zodat do
Sociëteit bij afs lui t ing van do herdcn-
kingsfecston, tenminste één of twoo
klokken kan bijdragen. Wellicht
verdient dit init iat ief navolging.
Bijvoorbeeld door jubilerende be-
drijvcn of andere clubs", aldus één dor
initiatiefnemers van de fancy-fair.
Het belooft een groots gebeuren te
worden daar op hot Gasthuisplein.
Behalve de Kalligraaf, komen er
kraampjes met boeken, grammofoon-
platen, luxe artikelen, speelgoed
kleding enz. Opgeluisterd door mu-
/.iek zal de fancy-fair 's morgens om
10.30 uur officieel worden geopend,

(Adv. Ingez. Medcd)

161 Zandvoortse kinderen en 11 begeleiders
danken alle sponsors en medewerkers van de

LUIIAK-FIETSTOCHT1978,
zoals:

Algemene Bank Nederland -
Zandvoort

Comité Zandvoort 150 jaar
Badplaats

Brood- en Banketbakkerij
v. d. Werff - Gasthuisplein

Bloemenmagazijn Erica
Fa. A. A. Boon en Zn. -

Zuidvruchten
V.V.V. - Zandvoort

- Fred Hehl - Film en Foto
Automobielbedrijf Rinko

Roode Kruis - Afd. Zandvoort
Zandvoortse Politie

Tot 2 juni 1979, dan ids de volgende Luilakfietstocht.

SOCIËTEIT DUYSTERGHAST

torwijl zal worden besloten iwjt een
veiling.
Ook zal er in hel kador van
„Zandvoort 150 jaar liadplaats" een
éénmalige verkoop plaatsvindon van
authentieke Zandvoortse, 150 jaar
oude artikelen. Wat dezo dan vv<>l
moge zijn, wil men niet zeggen, maar
inslaan zal hot zeker.
Midden op het plein zal door do
klokkenfabr ikant een origineel caril-
lon worden opgosteld en op geregelde
tijden worden bespeeld kleine
„Duystcrghaljes" zullen mot hot
niansbakje rondgaan; op do hoek van
liet Gasthuisplein zal een grote
thermometer worden geplaatst waar
elk ha l fuur de nieuwe stand van de
verkoop wordt aangegeven. a

Weekenddiensten
1

Artsen: Huisartsenpraktijk Bonman,
Mol, Riddorbos.
Arts: F.N. Ric'dorbos, Emmawcg 5,
telefoon 2633. Verdoro inl icht ingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson, telefoon
2058; Drenth, telefoon 3355; Flie-
riuga, telefoon 2181; Zwerver, tclo-
foon 2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A. Morsink-van
Zutphen, Gasthuishofje 27, telefoon
2791.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Clir. Ouds-
hoorn, Linnacusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch do Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: • telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tolefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tol
10.00 uur; maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort goldt dat er voor de vrager
geen kosten aan verbonden zi jn .
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige hulp-
verlening: geeft advies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373 in
Zandvoort van maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100.
Zandvoort

U kunt bi
Of u nu de korte en pittige Polo

kiest of de sportieve Scirocco. Of u
nu de Passat Variant of de nieuwe,
grote VW-LT kiest. U kiest altijd
voor betrouwbaarheid. En dat zijn
Volkswagens. Ze worden ge-
bouwd om jaren en jaren pro-
bleemloos te rijden. En natuurlijk
merkt u de VW-betrouwbaarheid
ook in de km-prijs. Volkswagens
vragen immers nauwelijks onder-
houd.

De VW-Golf
De Compact-VW heeft nu een diesel-

broertje... zonder de negatieve diesel-
eigenschappen. Beide zijn pittige „optrek-
kers". Top/kruissnelheid 140 km. Even
ruim (achterdeur en wegklapbare achter-
bank). En ongelooflijk zuinig!

DeVW-Kever
Zuinig met brandstof. Zuinig in het on-

derhoud. Niet voor niets is de Kever
s-werelds meest gekochte auto!

DeVW-Passaf
Totaal vernieuwd op l O functionele

punten. Nu nog meer comfort en een nog
betere wegligging. Zuinig! Rijdt l op 14
op normale benzine. In vele uitvoeringen
leverbaar.

De VW-LT
De grote bedrijfswagen van VW, die

de kosten klein houdt. Met benzine-, gas-
of dieselmotor. In 7 uitvoeringen. Met 1,4,
1,7 en 1,9 ton laadvermogen. Verkrijg-
baar als bestelauto, pick-up en chassis-met
-cabine.

De nieuwe korte VW. Zo zuinig als z'n
buitenmaten zijn, zo royaal is ie van bin-
nen. Vraagt weinig onderhoud en rijdt na-
tuurlijk <~o normale benzine. Met 40,50 of
60 DIN-pk motor.

De .vernieuwde VW sport-coupé.
Voor mensen die sportief willen rijden
en toch aan de portemonnaie denken.
Want met al zijn sportiviteit is de Scirocco
zeker qua kosten een echte VW. Een
sportcoupè voor mensen met een prac-
tische instelling: derde deur en wegklap-
bare achterbank.

EJTUTI
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
zandvoort
Voor leden komen beschikbaar

1. de souterrain-woning
VANLENNEPWEG55
bestaande uit:
woonkamer - 1 slaapkamer - douche.
Huurprijs ƒ 112,75 per maand.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT451
bestaande uit:

• woonkamer - 3 slaapkamers - douche
blokverwarming - lift - berging.
Huurprijs f 404,90 per maand.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT61
bestaande uit:
woonkamer - 3 slaapkamers - douche -
blokverwarming - lift - berging.
Huurprijs f 432,75 per maand.

Do toewijzing van wonmqen en garages geschiedt op
het lidmaatschapnummcr van de vereniging Het bestuur
verstrekt een bereidverklarmg. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college
van burgemeester er. wethouders van de gemeente
Zandvoort. De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag
23 mei 1978 om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor
van de vereniging Thomsonstraat 1, onder vermelding
van lidmaatschapnummer en geboortedatum. De uit-
slag van de voorlopige toewijzing zal eerst op donderdag-
middag 25 mei 1978 om 14 00 uur m het gevelkastje
aan het kantoor Thomsonstraat 1 worden gepubliceerd.

4 Ineke Wind

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507 - 68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

Wij zoeken in Zandvoort

EENVOUDIG
HUISJE

voor 4 pers. voor de
periode 15-29 juli.

Telefoon 08866-1364.

TE KOOP AANGEBODEN
HUISBAR met

6 KRUKKEN en
IJSKASTJE

f 800,-.
Telefoon 02507-7363

WONINGRUIL
Aangeb.: Moderne

bej. flat.
Gevr.: 3 kam. woning.

ütifst in dorp. Ook emm.
Br. ond. nr. Z303,

bur. v. d. blad.

PPR
LIJST 5

Met z'n vijven, geef
progressief Zandvoort

er vijf.

DeVW-Derby:
Deze VW munt uit door een represen-
tatieve en stijlvolle vormgeving.
De Derby heeft van achteren veel te bie-
den: 515 liter kofferruimte. Typisch een
auto voor mensen die van een klassieke
lijn houden.

DeVW-
Bedrijfswagen

Al ruim 4 miljoen maal hebben kiene
zakenmensen „ja" gezegd tegen deze
VW. En reken maar dat de meesten de
kosten vooraf kritisch bekeken hebben.

GARAGE

STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort

Tel. 02507 -45 65

PROGRESSIEF
ZANDVOORT

LIJST 5

Opel Kadett Special, rood
Vauxhall Chevette L, radio, rood

Opel Ascona 19S Berlina, aut.
Mitsubishi 2000GXL, aut., zilvergrijs

Chevrolet Camaro LT, 8 cil., brons

1876
Opel Commodore, Ipg-inst.,

amber gold
Opel Ascona 16S, amber gold

Simca 1000 Special, rood
Simca 1000 Rally l, wit
Datsun Cherry L, rood

VWGolf

Datsun 120Y L, geel
Opel Kadett, blauw

Triumph Dolomite, bruin

VAN LEKT - OPEL

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15 -

Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering G M AC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

PROGRESSIEF
ZANDVOORT
LIJST 5

Mevr. Schram zoekt

FLINKE HULP
voor 1 ochtend of middag

per week.
Telefoon 5626

Speciale mei-maand
aanbieding

KATOENEN INPRIMÈ 90 cm breed
normaal 10,- nu 4,50 p.m.

"~~•- ™ ™ -^ff Ml W •• MOM M

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18 - TEL. 78 78

Mini Club
Leuke babyjurkjes

f 19,95
Kerkstraat 19, parterre,

Zandvoort,
telefoon 02507-2943

TE KOOP

AUSTIN
MAXI

B.j. 73, i.z.g.st.
f 2500,-.

Telefoon 02507-3129.

STEM OP DE
1. J. Attema
2. M. P, F. Joustra
3. P. Keur
4. E. H. C. Jongsma

O l 11VI OP i VAN DE
5. Mevr. M. S. Hugenholtz

Jkvr. van Rheineck Leyssius
6. Mr. A. N. J.Gielen
7. J. G. Anderson
8. M. J. Methorst

STEM OP ü J
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VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show. Da's nu al van de zomer
genieten. U vindt er alle bekende mer-
ken. Maar ook het komplete toebeho-
ren. Zoals fraaie kussens, parasols,
tuintafelkleden Eigenlijk alles voor uw
tumkomfort. U bent van harte welkom'

P.i. ook vrijdagavond fl»op»ndl

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zijdiuait 71-73. Aalimoar,
talaf oon 02977-24X29.

Hartelijk dank voor de verweldigende belang-
stelling, bij de opening van onze showroom.

interieurbouw
^\
«de favaugeplein 31
«y

tf
showroom: passage 14
tel. 02507-4556

allmïlmö keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGINGjzandvoort

SS?

Op verzoek zenden wij gaarne folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst.

INSTITUUT RIA DE KORTE
Nic. Witsenstraat 3-5 - AMSTERDAM
Te). 020 -23 39 94

Vraag nu de gratis studiegids aan van de
opleidingen tot:

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE A en B

(erkende STIVAS-schoolt

MANICURE
PEDICURE/CHIROPODIE

(erkend door de Ned. Ver. voor Voetverzorging)

Al deze cursussen worden zowel overdag als
's avonds gegeven. Aanvang: aug./sept. 1978.

VANAF HEDEN INSCHRIJVING!

TE UITHOORN
nabij de Amste!

in rustige laan MIDDENWONING, ruim van opzet
bevattende doorzonkamer met open haard, balken-
plafond, keuken, vier slaapk., vliering te bereiken via
vlisotrap met staanhoogte, c.v.-gas, achtertuin met ber-
ging.
Koopprijs f 205.000,- k.k. Oplevering aug. a.s.

UITHOORN
Hugo de Grootlaan

nabij winkelcentrum Zijdelwaard in gezellige laan t.o.
2/1 kap met diepe tuin op het Zuiden, zeer verzorgde
MIDDENWONING met ruim entree, grote doorzon-
kamer, keuken, vier slaapk., bddk., zGldctslaapk. met
dakkapel, vaste trap. c.v.-gas.
Koopprijs f 238.000,- k.k.

UITHOORN
Herman Gorterhof

direkt aan plantsoen zonder overburen met diepe tuin
op het zuiden, geen overpad, goed onderhouden MID-
DEN WONING, met zeer ruim entree, v.v. trapkast,
toilet, grote keuken, zeer vrije tuin, met berging, 1e
etage vier slaapk., badk., vlisotrap naar zolderetage met
vliering, c.v.-gas.
Koopprijs f 235.000,-, k.k., opl. zomera.s.

UITHOORN
Arthur van Schendellaan 6

Ruim opgezet HERENHUIS direkt aan ventweg t.o.
plantsoen, voor en achter geen overburen, diepe tuin
op het zuiden, met ruime doorzonkamer, v.v. open
haard, parken/loer, moderne keuken, trapkast, toilet,
eerste etage, doorgebroken slaapk., badk. met ligbad en
apart 2e toilet, twee slaapk., grote zolderk. met dak-
kapel. Openbare bezichtiging zaterdag 20 mei a.s. tussen
16.00 en 17.30 uur of na telefonische afspraak. C.v.-gas.
Koopprijs f 245.000,- k.k.

Voor verdere informatie of voor een afspraak tot be-
zichtiging kunt u zich wenden tot makelaar o.g.

G. R. Rijsterborgh
Amstelveen Keizer Karelweg 422, tel. 020-451146/454829
UITHOORN, Wiegcrbruinlaan 39, tel. 02975-64102/66891
Buiten kantoortijd 020-431249 de heer C. Vrisekoop of de
heer R! C. Costflrmans 02979-1876.

Huisvrouwen kunnen
bij ons wat extra

vakantiegeld verdienen
Vanaf 1 juni kunt u bij ons bollen

pellen.
Geef u tijdig op!!!

P. NELIS & ZN.'S
Herenweg 37, Heemstede, telefoon 286540.

Marken
Kerkbuurt 8, in het centrum gelegen

woonhuis
met bijbehorende bleek. Ind.; hal met toilet, douche,

vaste wastafel. Woonkamer 7x3.5 m, keuken met
inbouwapp. Vaste trap naar 1e verd. waar zich een

overloop en 2 slaapkamers bevinden met veel
„ kastruimte.

Vrije vestiging
Vr.pr. / 125.000,- incl. div. roerende goederen.
Inlichtingen via uw eigen (NBM) makelaar of bij

TJ Hoekstra makelaardij o.g.
Kerkstraat 64, Monnickendam, telefoon 02995-4051.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

. Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Stemmen bij volmacht
Ingevolge de bepalingen van de Kieswet is het de kiezer
toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Eén van de mogelijkheden om bij volmacht te stemmen is het
machtigen van een andere kiezer door overdracht van zijn
oproepingskaart aan die kiezer (onderhandse machtiging).
Indien u derhalve niet persoonlijk aan de stemming deelneemt,
kunt u tot en met de dag der stemming een kiezer, die in het-
zelfde stemdistrict is ingeschreven als op uw oproepings-
kaart vermeld, machtigen in dat stembureau uw stem uit te
brengen voor invulling en ondertekening van de verklaring
die op de voorzijde van uw oproepingskaart is vermeld.
De gemachtigde kan een volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem uitbrengen. Hij mag niet meer dan twee aan-
wijzingen als gemachtigde aannemen.
Omdat omtrent het bovenstaande tijdens de laatst gehouden
stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale
Staten misverstanden zijn ontstaan, vooral bij de kiezers in de
stemdistricten 8 en 9 (Dreefschool), maak ik u er op attent
dat met een kiezer die in hetzelfde stemdistrict staat inge-
schreven wordt bedoeld, die kiezer op wiens oproepingskaart,
rechts midden, hetzelfde stemdistrictsnummer is vermeld
als op uw oproepingskaart.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente-
secretarie, afdeling verkiezingen, telefoon 284140, toestel 132.

De burgemeester van Heemstede,
W.H.D. Quarlesvan Ufford

GEMEENTE IflEEMSf Ei

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mbüwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Horen en [üniormode
Hoolastraat 178, Hillegom.
iel 02b20 15H9 Donder

dag koopavoncl

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Öct

Alléén
Schagelstraat 27

Haarlem,
tel. 023-327019.

GRATIS

iJtfB^SS

Beloning f 100
Vermist oranje-witte hater

staat hoog op de poten
en 'B mager. Naam Joris,
1 jaar, draagt witte hars-

band met half rood
kokertjes en belletje.

Vermist sinds vrijdag 12-5.
Terugbezorgen:

W. Denijslaan 13,
Heemstede,

telefoon 288618 en 26635O

Antieke
en

Oude
bureaus
Antiek BotHtk
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65.

tolefoon 02977-24429
Aalsmeer

De dr. Joshua Bierer Stichting
de Meent, Hogeweg 36 te Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

een ASSISTENTE voor
de huishouding

voor halve of hele dagen.

Sollicitaties richten aan de heer
G. W. Lammers, tel. 02507-4941.

WONINGRUIL:
Aangeb. 4 kam.fiat m. gr.

wocnkeuken en box.
f 350,- huur ind. cv.

Vrij gas gebruik.
Gevr.: kleinere woning in

Zandvoort of omg.
Br. o. m. Z304
bur. v. d. blad.

H. HEINSBERGEN
Voor beter schilder-

en witwerk
Telefoon 262366.

, Electrische
kantenmaalers

r moeilijk
L bereikbare
.plaatsen.

Motormaaiers
topmerken met'
unieke maai-
kwaliteit.

Trimsalon
Henk Marmers
Trimmen, knippen, scheren
wassen en parasieten-
behandeling van uw ras-
hond of bastaard.
Hootdwo()731. Hoofddorp
tol 02503-13014.

&CO
Centrale verwarming

Julianalaan 33 - Telefoon 254855 • Overveen

r

vervetal

DOE-HET-ZELF VERVEN

IJZERHANDEL

H. ZANTVOORT
Swaluöstraat 7 - Tel. 02507 - 24 18

Zitmaaiers
modern en
snel.

Tulnfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329.

Tevens ziet u bij ons do nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachinos o.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaniers. tuinrekkers,
zitmaaiers. tuintrezen. kettingzagen,
'motorgrasharken of verticuteerharken
on nor] voel rneor'

U bent van harle welkom op ori/p doorlopende
tujnmotorsnshow!

De burgemeester van Heemstede geeft ken-
nis van de ontvangst van een verzoek van
de heer E. M. Schor te Heemstede om ver-
gunning voor de uitbreiding van zijn woonhuis
Reggelaan 1, kadastraal bekend gemeente
Heemstede, sectie B, nr. 7531.
Het verzoek kan worden ingewilligd met toe-
passing van het bepaalde in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50,
achtste lid van de Woningwet.
Het bouwplan met een situatietekening ligt
vanaf heden gedurende vertien dagen ter in-
zage bij de afdeling zaken en onderwijs in het
raadhuis.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen
het verlenen van vrijstelling van de voor-
schriften van het vigerende bestemmingsplan
schriftelijk bezwaar indienen bij het gemeente-
bestuur van Heemstede.
Heemstede, 18 mei 1978.

De burgemeester voornoemd,
W.H.D. Quarlesvan Ufford.

Telefoon
voor u

Uvlokker 's
Bronsteeweg 4-4A

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER

Centrale verwarming
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073
DA Drogisterij-parfumerie
N. B. v. BAARS
Binnenweg 4.
Depositaire Sans Soucis

Elektrisch ontstoppen
A. en J. BECKBV
Mr. Cornelisstraat28a, Haarlem.

Groenteen fruit
O. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a 281254

Jan v. Goyenstraat
Heemstede nQ/!11/i
Telefoon 023-ZÖ'H It

Heemsteedse Boekhandel

C. Hovingh en zoon
In- en verkoop boeken, prenten.
KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714
Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. Beckbv,
Binnenweg 37, b.g.g. 2G2201

Politie Heemstede
BUREAU 286150
Politie Heemstede

'ALARMNUMMER

.Raadhuis Heemstede

'Rüïtersporfartïkelen

P. W. van
Bennebroekerdijk 8U,
Zwaanshoek, telefoon 02502-

Verfhandel
H. Reebv,
Binnenweg 89 286479
Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11
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DOMINGO
schitterend nylon tapijt
in 4 prachtige kleuren

normale winkelprijs 49. 95

\
ei'-

400 cm. breed

SLEEPY
slaapkamertapijt v

beige 1

normale winkelprijs 69.-

L 50

400 cm. breed

JUWEEL
prachtige wollen boucle Vw
berber-tapijt 5V'

normale winkelprijs 119.-

l 95

400 cm. breed

zware wollen moquette \UV
in Berber-kleur yj.'

normale winkelprijs 149.-

\ 95

400 cm. breed

KOJAK
hoogpolig bruin gemeleerd
prachttapi,,

normale winkelprijs 69.

50

400 cm. breed

DORMA
slaapkamert^pijt v*-
hoogpolig bruin en beige «^

normale winkelprijs 79.- 400 c rn !b red

BOSTON
schitterend rijk bloemmotist v\y-«'
in 3 prachtige kleuren „,\,\}

normale winkelprijs 109.- v

400 cm. breed

KEUKEN TAPIJT
200 cm. breed met fijn M.
oosters motief J,.,

normale winkelprijs 69.-

LOPERS
± 70 cm. breed \lOV*vn
pracht kwaliteit 5)̂ ^

normale winkelprijs 24.-

MATRASSEN $
80x190 cm. Ö^vj&S
met zware tijk

normale winkelprijs.49.50

voor uw welzijn
óók in de gemeenteraad

Voor toezending van CDA-propramma of -raambiljetten en plaatsing
van CDA-tuinborden zijn de kontaktadressen in Zandvoort:

K. C. van der Mije, Marisstraat l, telefoon 2310
P. Ingwersen, Brederodestraat 112, telefoon 3303
A. B. Biekmann, dr. Kuyperstraat 2, telefoon 4175

Als u de Zandvoortse CDA-verkiezingspot wilt vullen, graag,
dan kan dat via de rekening 565840002 van de CDA

bij de ABN Bank, Zandvoort.

Speciale aanbieding:

ECHT LEDER

Naturel, van 79,95 voor.
Alle maten

Diaconiehuisstraat 5a, zijstraat Haltestraat - Zandvoort

v|oertalles,óókdeprijzen
Amsterdam: Hoofdweg 128 (020-182956) donderdag koopavond • Albert Cuypstraat 175-179 (020-764025) donderdag koopavonrj
Haarlem: Gen. Cronjéstraat 4 (023-266277) • Grote Houtstraat 166 (023-317665) • Anegang 27 A (023-327956)
Zaandam: Gedempte Gracht 44 (075-167160)

Versterk hef CDA
te Zandvoort, stem lijst

RichardvanAs
Kors van der Mije
Henk de Pater
Gerard ter Veer
Jaap Brugman
Peter Ingwersen
Jan Berkhout

9. H. H. Paap
10. D. P. Bos
11. J. W. vanderWerff
12. Jac. Hoekema
13. P.J.AIders
14. J. R. Berkenbosch
15. Y. Brune

8. Minke van der Meulen-Heyink

De Heer is mijn Herder.
Op 11 mei 1978 nam de Heer lot Zich. on/e
lieve moeder grooi- en overgrootmoeder

Marijtje van der Zee
weduwe van Pieter van dei Mije

op de leeftijd van 85 jaar.
K. C. van der Mije P/n
C. van der Mije-van A rum

.\• M. Paap-van der Mi je
A. Paap
C. C. M. Kemp-van der Mije
Chr. Kemp
Anncmaric
Picier van der Mije
Marijke Paap

Corr.adres: K. C. van der Mije P/.n. Maris-
straat l , Zandvoort.
De begrafenis heeft op 13 mei j . l . op de Aluc-
mcnc Begraafplaats te Zandvoort plaats ge-
vonden.

Gevraagd.met spoed

een BANKETBAKKER
en

BROODBAKKER
Bakkerij Seijsener

Haltéstraat23, 2andvoprt," '"~•• •
telefoon 2159.

Werpt al uw bekommernis op Hem,
want Hij zorgt voor U.

l Petrus 5 : 7.

Na een kortstondige ziekte is geheel onver-
wacht van ons heengegaan, mijn bcsle broer
en onze huisgenoot

Gerrit Nijsbert de Heer
weduwnaar van Pietertjc de Jong

oud Archivaris van de Gemeente Zandvoort
in de ouderdom van 83 jaar.

Arnhem:
H. de Heer

4 Zandvoort:
Mevrouw A. Grol
Kinderen Bluys

Zandvoort, 13 mei 1978
Julianaweg 27
De teraardebestelling heeft inmiddels plaals-
gevonden.

Geachte clientèle,
Hiermede bericht ik u dat het
Loodgietersbedrijf Van Loon i s opgeheven. .
Ik dank u voor liet vertrouwen in de afgelopen
jaren.

C. van Loon

Installatie bureau
GROENESTEIN/VAN LOON
M.,
Middels dit schrijven delen wij u mede dat de

Fa. Van Loon '
en

Groenestein bv
een samenwerking zijn aangegaan.
De werkzaamheden zullen als voorheen voort-
gezet worden door de heer C. van Loon.
Telefoon 5111 b.g.g. 5845*.

C. van Loon
Potgieterstraat 32.

Hoogachtend,
Van Loon/Groenestein

AUTOBEDRIJF

IZ AND V O O R T !
"Dr. Schaeprna.nstraa.t4v.tel, 02507-4580.

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Bovag garantie

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's

IFIAT 127 1975!
FIAT 127. 1977J

IFIAT 127,1050 cl..... 1978Ï
JFJAT127 Special 1975J
FIAT128... 1977J

JAutobianchi Al 12 19741

Zaterdags en zondags geopend.

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond.
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtyerzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
enspaniels.

NEL ROOOT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68, ZANDVOORT,
TELEFOON 02507-2063.

Dankbetuiging
Terug van mygewcisi m/tlc ik n allen in hei hijyimter mi/n
butirmeiiaten en politie, htdanken voor linn kimlatt
hulp.
DtiurtitttiM hen ik fltinkhutir voor (Ie vele xtteth' um't'n
attenties en wensen.
Mcile namens mijn outlen mijn hartelijke dank.

~M(im> Termen
O(>."ilcr/>urksiratil JV

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65.

De Dr. Joshua Bierer Stichting
Boulevard Paulus Loot 1 - Zandvoort

Tel. 02507-4941
vraagt:

PARTTIME
SECRETARESSE

voor de medische administratie, bij voorkeur
met steno Nederlands.

Sollicitaties te richten aan de directie.

LEVI's LEVI's

YOUHIG FASHIOPJ
Grote Krocht20-Zandvoort

LEVI's LEVI's

Veel beloven en weinig geven
doet de dwaas in vreugde leven

Zorg dat u dat niet bent bij aankoop
. van een naaimachine.

Bij ons een eerlijke vakkundige voor-
lichting on een bijzonder zwart op wit
gegeven service.

Jaoi Geyivoet Jr.
Doelstraat 35-HAARLEM-Tel. 31 1712

Reparatie alle merken onder garantie.

Wanneer we vragen hoe laat het is.
we niet te weten hoe horloges in elkaar
zitten. -G. C. Lichtenberg, 1742-1799.

Maar wie een horloge bezit van

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

behoeft nooit te vragen hoe laat het is. Hij weet, dat die
horloges goed in elkaar zitten, want het is precisietijd,

waarop hij altijd kan rekenen.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente planten.
Zaadbenodigdhedert.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Direct aan zee
voor permanente bewoning:

Gestoffeerde kamers
met kookgelegenheid.

Goede sanitaire voorzieningen.
Marisstraat 43 - Tel. 53 39.

FROMAGERIE

•

Gevraagd voor de avond
jongen voor de

AFWAS
afwasmachine aanwezig.

Eventueel alleen voor de
vrijdag en zaterdagavond.

Snackbar-Reslaurant
HAROCAMQ

Kerkstraat 14,
telefoon 02507-2102.

Gevraagd voor de maand
juli een

FLAT of
WOONRUIMTE

voor 4 a 5 personen.
Telefoon 030-930576

FORD GHAIMADA benz. en diesel

: KOOIJMANS
FORDOTO

Zandvoort,
Ampérestraat 10 (naast Colpitt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

Wilt u een pondje tomaten?
Tomatenplanten te vinden
bij:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
Hallcstraat 65.
Zandvoort,
telefoon 02507-2060
R.S. Allt'ï i'o«/-/(Mi-. min en

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

LIJST 5
OICK GERRITSE

DICK GERRITSE

Progressief
Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 4.
Zandvoort. 02507-6010.

Presenteert
gedurende de maand mei

een adembenemende:

International Speciality Act

Fakir - Dancer - Fire show

dagelijks geopend van 22.00-05.00 uur.
zes dagen per week levende muziek.

GEVRAAGD
Flinke

huishoudelijke
HULP

voor 3 ochtenden.
Telefoon 02507-7666

óók in de gemeenteraad
.. « Richard van As

LlJSt «i met Kors van der Mije
Henk de Pater
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tafel
Deze tafel is gemaakt in de Meubelfabriek Oisterwijk.
Op de traditionele meubelmakersmanier dus. De delen van het blad zijn

eerst aan alle kanten op kwaliteit bekeken en vervolgens blokje voor blokje -
als parket - samengevoegd om krimpen, scheuren of trekken te verhinderen.

Vervolgens is de tafel geloogd om de mooie houtstruktuur
van het Europese eikehout nóg eens te benadrukken.

Tot slot is het blad
zodanig behandeld, dat
het absoluut vlekvrij is.

Gelagerd
Europees eiken

Onze houtinkopers zijn nu al op zoek naar Europees
eikehout om onze meubelen voor 1980 en later te maken.

In onze meubelmakerij verwerken wij uitsluitend
eersteklas Europees eikehout dat eerst jarenlang in de wind

is gelagerd, beschermd tegen felle zon en regen.
Daarna gaat het nog een tijd

in de eigen droogkamers
om alle werking
eruit te halen.

U krijgt van ons dan
ook nooit een meubel
dat thuis nog kuren
vertoont.

12 jaar
garantie

Doordat de
Meubelfabriek Oisterwijk
alles in eigen hand houdt,

kunnen wij een kwaliteitsgarantie geven die ongelooflijk
klinkt in deze moderne tijd.

Bij de aflevering van de meubelen ontvangt u een bewij s,
waarin wij garantie geven tegen mogelijke gebreken
in het hout en de konstruktie. Hierin staan uw x-'
naam en de datum van aflevering.

Gedurende 12 jaar hoeft u
f^ B • zich geen zorgen te maken
V Tl*?lT l S over uw meubelen.

bezorging Waar u ook woont in Nederland,
uw meubelen worden kosteloos door onze

eigen meubelmakers bij u geplaatst. Niet plompverloren op de stoep,
maar op de plek die u wenst. Vervolgens nemen ze ook nog
rustig de tijd om samen met u na te lopen of alles aan uw
wens voldoet en u tips te geven voor het onderhoud.

Geloogd massief eiken meubelen van de Meubelfabriek
Oisterwijk zijn alleen te koop op onderstaande 10 adressen.

VVtKCK

abiiek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Bcrkel(ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670,Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, Ede, Grotestraat 72/74,
tel. 08380-16203, Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607. v

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

DONDERDAG 25 ME11978 GASTHUISPLEIN 12 - ZAXDVOORT - TEL. 02507-71G6 - OPLAGE 3500 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uituvel . sUT v;in:

• Zandvoorts Nieuwsblad

« Ih'einsU'ecise Courant

• Hoofddorps 'Venneper Nieuwsblad

o /wunenbu i f ; 'Ha l iwcn . se Courant _

o Baclhoeve SloU-nse Courant

o Aalsmeerder Courant

« Uitlioornsc Courant/Ons Weekblad

• Streekblad/De Ronde Vcncr

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28.111.

38E JAARGANG NO. 21 ED. 5

Herinneringen ophalen in paviljoen

Achter

koffie en 'n

slokkie

Overduidelijk waarom er koffie met 'n slokkie was.

ZANDVOORT - „Ik zit echt te
genieten, moetje nou toch-es die
zee zien. Dat is toch zo'n tijd
geleden, want ik heb een slecht
been, en dan kom je niet zover.
Eigenlijk boffen wij met het
slechte weer, nou is het hele
strand van ons, en kun je lekker
ver kijken". Aan het woord is
een oud-Zandvoortse die geko-
men is op de ochtend ,,'n koppie
koffie met 'n slokkie".
Buiten is het guur en koud. Er
staat een felle wind uit het
Noord-oosten, en de zee ziet er

H. W. COSTER bv
EV!akeEaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort, telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties . Hypotheken

Assurantiën.

Gratis woninglijst op aan-
vraag beschikbaar.

, (Adv. Inge/. Mcdcd.)

OP DE

VAN DE

3OUW- EN BETONBEDRIJF

. RIEMERSMA
'ieuwbouw
arbouw
•als het uitbouwen van uw kamer

keuken, open haarden en ander
ïtselwerk.
mmerwerk
als ramen en deuren eikehouten
fels, tuinmeubelen,
ilefoon 02507-6091-3086.

WULLUM v. d. WURFF

. „ W U R F - P R A E T "
d'r is met de Pinksterdaege weer een
;best bakkie patat weggewerkt. Je
kon ze van de straet eh>.

STEM
1. J. Attema
2. M. P. F. Joustra
3. P. Keur
4. E. H. C. Jongsma

STEM OP 1
5. Mevr. M. S. Hugenholtz

Jkvr. van Rheineck Leyssius
8. Mr. A. N. J. Gielen
7. J. G. Anderson
8. M. J. Methorst

STEMopLIJSTl
HBHHHHHHHHHHHËflHH9HHHH

rTAXI SCHRUVER1
TAXI-BEDRIJF - TROÜWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
.Grote Krocht 18 -Zandvoprt- Telefoon 02507-260C

grijs en kil uit met grote witte
schuimkragen. In strandpavil-
joen nr. 7, is het echter
behaaglijk en gezellig. Het ruikt
er naar vers gezette koffie, en de
aanwezigen, allemaal oud-Zand-
voorters, hebben zo echt de sfeer
van „een dagje uit".
Ze hebben elkaar soms in lang
niet gezien, en de groeten en
nieuwtjes vliegen over en weer.
Er zijn ansichtkaarten en foto's
meegebracht, zelfs schilderijtjes,
en daar is dat tikje weemoed over
een tij; die niet meer is.
Hoogtepunt is ongetwijfeld het
draaien van films uit 1934/35
door mevrouw Pieterse-Verké-
ren (83). Deze zeer krasse dame
vertelt met onverholen plezier
van de tijd dat ze over ging van
foto's nemen op filmen. „Mens
hoe kon ik nou toch weten toen
ik in 1934/45 en '36 deze films
opnam dat de Duitsers alles
zouden afbreken in 1940?
Daarom ben ik nou zo zuinig op
die films, en alle oud-Zandvoor-
ters hebben ze zeker al een keer
gezien maar kunnen er nooit
genoeg van krijgen. Weet u in de
dertiger jaren was er voor
bejaarden een dagje uit. Dat was
in die tijd wat hoor. Sommigen
waren nog niet eens in Amster-
dam geweest. Kun je nagaan, wat
dat dagje uit betekende. Die
mensen heb ik gefilmd, op dat
dagje uit en nou zitten de
kinderen en soms de kleinkin-
deren naar die films te kijken en
dan roepen ze: Kijk dat is Pietje
van die, of Jans van die", en dat
is nou zo leuk van mijn films".
Ze zegt het zó stralend, ze heeft
met zoveel zorg uitgedokterd
waar...de projector moet staan

^zodat iédereeft er het meeste van
kan' zien. Het'is moeilijk te
geloven dat ze al 83 jaar is. De
alle geboren en getogen jongere
Zandvoortse dames, Faber,
Reemijer, Spekkers, Dijkema en
van Dam, hebben het druk met
'j.e koffie, de koeken, de soep de
broodjes en het „slokkie", maar
hebben de extra drukte die voor
deze morgen kwam kijken er wel
voor over gehad. „Gelukkig
waren er genoeg aanbiedingen
van mensen die de bejaarden
wilden komen halen en straks
terugbrengen met de auto. Ook
zijn er veel zelf gekomen", zegt
één van hen.

Wanneer wij de stevige bries en
het natte zand op ons gezicht
voelen, blijft er toch een warm
gevoel voor al die oud-Zandvoor-
ters die „zo lekker onder ons" in
het strandpaviljoen genieten.

LANGS DE VLOEDLIJN

Een politicus is een mens met
voldoende invloed om z'ri moeder
een baantje op het stadhuis te
bezorgen.

H.L. Mencken.
(1880-1956).

Trouwe s
ZANDVOORT - Gedurende liet afgelopen weekend vertoefden 450 Zandvoortse sportlieden in het
Brabantse Deurne, waar zij een geslaagde sportuitwisseling beleefden. Tot de trouwe supporters bij de
dertien takken van sport behoorden burgemeester Machielsen en sportwethouder Van der Meij met hun
echtgenotes. Hier kijken ze goedkeurend naar de voetbaljeugd van Zandvoortmeeuwen. Voor meer
foto's en de uitslag zie de sportpagina.

Weinig vuurwerk in- raad
vlak voor verkiezingen
ZANDVOORT - De laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen
van 31 mei heeft de geachte afgevaardigden weinig gelegenheid
gegeven hun principes verbaal uit te dragen. De agenda was er dan
ook naar: veel hamerstukken, waarover in de commissies al een
grote maté van unanimiteit was bereikt. Slechts hier en daar in
bescheiden vorm „juichkreten vermengd met cynische kanttekenin-
gen," zoals burgemeester Machielsen het uitdrukte.

Dat was onder meer het geval bij het
voorstel om een aanvullend crediet
van f 95.000,-- beschikbaar te stellen
voor de woonerven Kanaalweg-Wil-
lemstraat- Koningstraat, met name
voor bloembakken, een speel terreint-
je, lichtmasten enig straatwerk en
enkele correcties. Joustra (VVD)
betuigde zonder meer zijn instem-
ming, Van As (CDA) vroeg naar de
financiële consequentie bij nieuwe
initiatieven, Tcrmes (Inspraak Nu)
naar de parkeerproblemen ter
plaatse en Weber (PvdA) naar de
noodzaak van nieuwe verlichtingsor-
namenten. De antwoorden bleken
afdoende, de woonerven worden
verder verfraaid.

Het complex en zeer laat bij de
raadsleden gearriveerde voorstel om te
komen tot nieuwe verordeningen
onroerend goedbelasting en woon-
forenscn-bclasting alsmede een her-
waardering OGB en wijziging grond-
slag woonforensen-belasting bracht
alle fracties in het geweer. Flieringa
(Inspraak Nu) noemde het ,.een
armzalig voorstel, dat stapels vragen
oproept." Hij vond, dat het moest
worden teruggenomen. Dat vond ook
Gielen (VVD), die van „koffiedik"
sprak. Roselaar (Onafhankel i jk Libe-
raal) liep evenmin warm voor het
voorstel. Daarentegen verklaarden
Weber en v.d. Moolen (PvdA), dat de
materie hen volkomen duidelijk was
en dat zij vóór waren.
Een gedegen betoog van wethouder
Aukema had tot resultaat, dat de

'opposanten in tweede termijn enigs-
zins gas terugnamen. Aukema gat'toe,
dat de ind ien ing van het voorstel laai
was, maar dat kwam door een kapotte
computer. De herwaardering varieerde

Thriller in
'De Nachtuil'
ZANDVOORT - Vrijdagavond 26 mei
draait er in „Do Nachtuil" weer een
bekende bioscoopfilm. Dit maal een
thriller met Clint Eastwood in de
hoofdrol. Aanvangstijd 20.00 uur.
Entreeprijzen f3,50 voor niet-Ieden,
en f 2,50 voor leden.
Voorlopig zal er één maal per veertien
dagen een film worden vertoond in
deze sociëteit. De volgende filmavon-
den zijn vastgesteld op 9 en 23 juni
aanstaande. De „soos" is wekelijks op
zaterdagavond van 20.00-0.30 uur
geopend en op zondagmiddag van
13.30-17.30 uur. Belangstellenden
zijn welkom in ,.De Nach tu i l "
Linnaeusstraat 6, Zandvoort, tel.
IA 64.

- .;~r* •; • ; ; - - ; • .

l -ll|Sj^ Geloogd Massief Europees Eiken
™11 de Meubelfabriek Oisterwijk

op maar 1O plaatsen te koop:
Amsterdam, Berkel (ZH), Beverwijk, ,- ..
Ede. Heerenveen, Hengelo (O). °/

Oisterwijk, Utrecht. Valkenburg (L)
en Zuidlaren.

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Pdraüdwccj 100. tel. 02510-26923
ma ! m ia 9-18 uur

ook tussen een verlaging van 8 procent
en een verhogingvan 36 procent, maar
dat leverde toch de gemiddelde
verhoging van 5 procent op, waartoe
de raad destijds had besloten.
Tenslotte betoogde de wethouder, dat
men in feite met de mg tegen de muur
stond aangezien de verordening nog
voror het eind van de maand bij de
Minister van Binnenlandse Zaken ter
goedkeuring moet zijn aangeboden.
Dat deed de deur dicht en niet de stem
van Roselaar tegen werd het voorstel
van het college geaccepteerd.

Onderwijs
Er kwamen deze keer nogal wat
onderwijszaken ter tafel. Zo lag er een
voorstel om voor bouw en inrichting
van een handenarbeid - en tekenlokaal
ten behoeve van de W i m Gertenbach-
MAVO, inclusief materialen en ge-
reedschappen, een bedrag van
f59.600,-- beschikbaar te stellen.
Door het teruglopende aantal Icerlin-
gen is het mogelijk gebleken door een
interne verbouwing in vervanging van
het nu gebruikte houten noodlokaal te
voorzien.
Voor de eerste inrichting van de
uitbreiding van de Beatrixschool,
bestaande uit bordstellingen, meubi-
lair en hulpmiddelen voor een
d o c u m e n t a t i e c e n t r u m , werd
f 20.326,38 gevraagd.
Het aanschaffen v,,n een nieuwe
schri j fmethode voor het openbaar
basisonderwijs vroeg l' 2091,37 en
voor de bijzondere basisscholen
f 250-1,33. Een nieuwe aardri jkskunde
methode voor de Nicolaasschool eiste
een krediet van f 203-1,50. De raad
had er geen enkele moeite mee. ook
niet met de verhoging van de
schrijfmethodepost met t' 900,--, die
ter vergadering door wethouder
Aukema werd aangekondigd. De
tweede cursus „Vrouwen Oriënteren
zich in de Samenlening" kan binnen-
kort van start gaan met een
gemeentelijke subsidie van ten
hoogste f 2000,-.

Watersportvereniging Zandvoort ten
behoeve van n de bouw van een nieuw
clubhuis stuitte evenmin op tegen-

stand. Ook het voorstel om de
Zandvoortse Reddingsbrigade een
aanvullend krediet van f 7000,-- te
verlenen ging vlot onder de hamer
door

Voor het begeleiden van de voorberei-
dingen de invoering van kabeltelevisie
in Zandvoort had het college het
instellen van een werkcommissie
nodig geacht, waarin twee raadsleden
zitting zouden moeten nemen. Als
zodanig werden voorgesteld en be-
noemd mevrouw Hugenholtz en
mevrouw Kuijken. In de rondvraag
stelde Joustra (VVD) een aantal
vragen naar aanleiding van geruchten,
dat de eigenaars van het Kostverloren-
park plannen zouden koesteren de als
vakantieverblijf dienstdoende bunkers
te slopen en het gebied met een hek af
te sluiten. De antwoorden werden
hem toegezegd, met de aantekening
van de raadsvoorzitter, dat hij de kans
om in te grijpen niet erootachtte.

Van der Moolen (PvdA) meldde, dat
het rapport over de Sociale Dienst
gereed was, maar dal zijn partij het
niet als verkiezingsstunt wilde gebrui-
ken. Derhalve zal men er tot juni op
moeten wachten.

In zijn inleiding had de burgemeester
kunnen melden, dat Gedeputeerde
Staten de gemeente toestemming
hebben verleend ontgrondingsacties te
verrichten voor de aanleg van twee
sportvclden in het binnenterrein van
het circuit. Wethouder Aukema had
zijn verrassing bewaard tot de
rondvraag: het gemeentelijke huis-
houdboekje sluit met een positief
saldo van zevenhonderdduizend gul-
den.

ZANDVOORT - Op de Zandvoortsc-
laan in Zandvoort had vorige week
vri jdagmiddag een verkeersongeval
plaats waarbij ten bnstuurdster, de
75-jarigo mevrouw M.Q uit Zand-
voort, met letsel aan het l inkerbeen
moest worden overgebracht naar een
ziekenhuis in Haarlem. Bij de
aanr i jd ing - ter hoogte van de ingang
van de Water le id ingduinen - waren
drie personenauto's betrokken.

Sportzakeii
De Stichting Sporthal Zandvoort,
exploitatie van de Pel l ikaanhul , had
een bijdrage gevraagd in het nadelig
exploitatie-saldo over 1975 en 197(5,
dat na af trek van een gekweekte
reserve f 16.316,0.1 bleek te bedragen.
Vooruitlopend op een noodzakeli jk
geachte de f in i t i eve subs id ie rege l ingop
basis van een verwacht groter en
tevens structureel tekort werd het
gevraagde bedrag als subsidie verleend.
Hel vers t rekken van een garantie voor
een gel dl en i MI; van t' (> 8.00,- door de

Hotel - Café - Restaurant

„Van Houten BV"
Dir. P. J. Serno

Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
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Mevr. A. C. Dekker-Lukkassen
dierenarts

A.s. vrijdagavond 26 mei
van 19.00-20.00 uur

geen spreekuur.
Voor waarneming zie tel. 5847.

Voor de blijken van deelneming en mede-
leven, die wij mochten ontvangen na het over-
lijden van onze beste broer, zwager, oom en
huisgenoot

PIETER KOPER
weduwnaar »an Clazinn Corntlla Bluijs

betuigen wij u langs deze weg onze harteli jke
dank.

Uit aller naam:
F. KOPER

ZAND VOORT, mei 1978.

Black en Decker

thermisch beveiligd tegen
overbelasting.

CIRKELMAAIER

KOOIMESMAAIER
met grasvangbak

Bon Giorno tanga- mini- bikini-
en heupslips. Ze zitten lekker en ze

zien er goed uit. Beetje ondeugend en
in kleurtjes die passen bij mode

van nu. 't Prijsje past in elk budget:
vanaf f 2.95

Slips met het gouden haantje.

Je kunt ze kopen bij:

FA. KROON
Haltestraat 55. Zandvoort

safe.
GARANTIE

Autobedrijf

Pakveldstraat 21, Zandvoort,
Telefoon 02507-2345.

4S-occasions in vele merken.

e a mm

Haltestraat 1 - Zandvoort -Tel. 5204

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur

SUPER
BEHIIM W et korting

RIDREV3AAI ̂  et korting

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

ace
Voor een goede

zonnebril

een goede
zonnebril

icien
A. G. Slinger

Gedipl. opticien
Grote Krocht 20a, telefoon 4395
leverancier alle ziekenfondsen.

Eigen oogmeting.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

LIJST 5
DICKGERRITSE

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS en

BINNEN-en
BUITENSCHiLDERWERK
BEHANG en GLASWERK,

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Leuke sortering
EIKEN TV-MEUBELS en

LADENKASTJES

HET KASTEWHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

»'•' •"'WK*'-Vf ' '•••••' ^ ••„,"'••;., •*-• ' , V. . ' • • • . . - . > > .

FROMAGERIE

.. . - , . • . • . • . „
Kerkstraat BA - Zandvoort

JE errrr JONG EN JE WIL WAT

o
N
A
F
H
A
N
K
E
L
l
J
K

EMMY JANSSEN-GROOT
liberaal moeder en huisvrouw
LIJST 6 van zessen klaar
1. A. A. Roselaar
2. A. Hoekema
3. E. Janssen-Groot

GEVRAAGD:

NETTE VROUW
OF MEISJE

voor 2 é 3 ochtenden
per week voor huish.
werk. Tel. 02507-3520.

TE KOOP:
2 CV OKTOBER 71
2e wagen, in zéér goede
staat, km-stand 75.000.
Prijs / 750,-. Tel. 6511.
Keesomstraat51.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar

Young
Fashion
Grote Krocht 20.

Zancfvoort

OICK GERRITSE

Progressief
Zandvoort

LIJST 5

Gevraagd:

VROUW OF
MEISJE

om op kind van 2 jaar
te passen.
Telefoon 02507-3520.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie

HeltestraatS, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Meimaand. . .
Bloemenmaand !

Volop verkrijgbaar bij:

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

DEKKEN
Telefoon

02507-7353

LEVI's

LEVI'S

Grote Krocht 20 - Zandvoort

LEVI's

LEVI's

Kam. Onnesstraat 38
Potgieterstraat 32

ZANDVOORT

TEL 02507-5111-5845*

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 6658

HONDEN-
KAPSALON

RE1MÉE
voor vakkundige knip-

pen, scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.

Hondonspecialist
sinds 1S55.

v. Ostadestraat 26
(bij de Koninginneweg)

telefoon 5626.
Honden kunnen gehaald

en gebracht worden
tegen kleine vergoeding.

SLECHTS

Nu in uw PINGOUINspeciaalzaak

Grote Krocht26. Zandvoort, telefoon 02507-7423

matrassen
met vervallen dessin

16 cm dik - met garantie.

80-190 normale prijs f 159,- f 125,-

90-190 normale prijs f 179,- f 145,-

90-200 normale prijs f 198,- f 155,-

120-190 normale prijs f 239.- f 195,-

130-190 normale prijs f 259,- f 215,-

140-190 normale prijs f 279,- f 235,-

140-200 normale prijs f 298,- f 255,-

ook in de maten 150/160/180 en 200-200

Haarlems mafrassenh&iis
600 m2

Grote Houtstraat 103,
telefoon 311023

Gratis thuisbezorgd!

KOMT MIJ HELPEN!

inde

2 ochtenden per week van 9.00 tot 12.30 uur

Mevr. v. Amerongen, Lijsterstraat 12, Zandvoort, na 18.00 uur telefoon 3866

Schildersbedrijf
C. J. Paap

Burg. Beekmanstr.
33, Zandvoort,
tel. 02507-4755
• binnenwerk
• buitenwerk

• wandafwerking
Winkelverkoop:
Hofdijkstraat 24,
tel. 02507-2206.

De Volvo 245 is eigenlijk de
verrassende combinatie van een
luxe personenauto en een ruime
bestelwagen.

Met alle kwaliteiten waarde
naam Volvo voor staat. Maar
boveiKil onderscheidt de 245 zich

door zijn enorme laadruimte.
Zeer toegankelijk door de lage
laadvloeren de ruime afmetingen
van de achterdeur.

Het zou geen Volvo zijn als er
geen rekening niet uw zicht als
bestuurder werd gehouden.

Op de achterruit vindt u
standaard een ruitewisser, zodat
deze ruit onder alle omstandig-
hedcn schoon blijft.

Kom de unieke Volvo 245 in onze
showroom bekijken en laat u dan
door een proefrit totaal overtuigen.

A\ 022

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.
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Roselaar: Onafhankeïi
gematigd progressief
ZAND VOORT • „Een onafhankelijk liberaal is een gematigd progressief denkend persoon, die openstaat voor de
meningen van anderen en zijn beslissingen neemt op basis van de individuele verantwoordelijkheid van iedereen." Zo
begint het fel oranje gekleurde pamflet, dat de actiepunten van Lijst 6 etaleert. Initiatiefnemer en lijsttrekker van de
nieuwe groepering Arthur Roselaar voegt daar aan toe, dat zijn partij bang is dat de gemeenteraad beheerst gaat worden
door één grote partij, die dreigt af te glijden naar conservatisme, zelfgenoegzaamheid en angst voor stemmenverlies. Ook
•verwijt hij zijn vroegere VVD-vrienden niet liberaal te handelen.

Roselaar wil openbaarheid en een aan
ïcgcls gebonden inspraak. En vooral
maximale informatie, maandelijks via
de plaatselijke pers. Bezoekers van
commissievergaderingen zouden
spreekkansen moeten krijgen. Sociale
woningbouw is primair voor de
.onafhankelijk liberalen en er zal
•volgens hen een stop moeten komen
.op nieuwe bewoners van buitenaf, die
'hier niet gebonden zijn. Sociale bouw
ziet men op De Zecreep, een
representatieve bebouwing - ook voor
alleenstaanden en kleine gezinnen - wil
men aan de kop van de Van
Lennopweg. Snelle verbetering van
huizen in de dorpskern acht men
iiodig en voorzichtig zal de mogelijk-
heid geopperd moeten worden, dat
bewoners beneden 50 jaar gemeente-
lijke huizen kunnen kopen.
•Drie actiepunten hebben Roselaar c.s.
iextra geaccentueerd. Dat zijn: Het
•wegwerken van het miljoenenverlies
•van het zwembad, een verkeerscircula-
;tieplan rondom de dorpskern en een
•HAVO-VWO-school. De entree van
!het bad moet worden 'verlaagd,
; waardoor er meer bezoekers komen.
• Bij het zwembad zouden nevenactivi-
'teiten moeten worden gerealiseerd,
een soort recreatiepark samen met de
omliggende attracties.
Eenrichtingsverkeer rond de dorps-

•;kern acht men nodig, waarbij ook een
;<ioorgetrokken Heijermansweg een
•functie zou moeten hebben. Het
•fietspad door de duinen wil men oqk
toegankelijk zien voor ambulance en
'brandweer. „De mogelijkheid van een
•HAVO-VWO-opleiding naast de
!MAVO-scholen moeien worden on-
;derzocht", vindt Roselaar. „Verder
•zal de behoefte aan basisscholen
.'kleiner worden en wij zullen met
•kracht bevorderen, dat door integratie
.'van verschillende scholen optimaal
;onderwijs mogelijk blijft. Ook vervolg-
• onderwijs aan volwassenen zullen wij
[steunen.
•.Tegen het circuit is de nieuwe
'groepering niet. „Niet tegen elke prijs
•en ook niet aan het einde van de
huurovereenkomst. Zolang er geen
•andere bron van inkomsten gevonden
js met een vergelijkbare reclamewaar-
;de mag het best blijven. Maatregelen
"tegen geluidsoverlast zijn wel nodig,
;bijvoorbeeld door snelgroeiende be-
-planting aan de zuidzijde van het
."circuit." In afwachting van een
•nationaal rampenplan wil Roselaar
^onverwijlde plannen van de gemeente
Ivoor onverhoopte noodsituaties. Pre-
•ventieve milieubevordering ziet hij in
^voorlichtingslessen door de milieu-in-
•specteurs op de scholen.
Een toeristenbelasting met het doel de,
inwoners verlichting te geven in de
hoge woonlasten ziet men alleen
zitten, als er een mogelijkheid komt
bok de dagtoeristen te laten meebetal-
en. „Het huidige VVV-gebeuren
moet grondig worden herzien. De
"organisatie van nu belemmert een
optimaal functioneren van deze
instelling. Er moet ook een goede en
[betaalbare accommodatie voor het
•jeugdtoerisme komen, waar men niet
'geconfronteerd wordt met drugge-'
bruikers. Seizoenverlengende activi-
teiten moeten worden gestimuleerd en
ook zouden hotels en pensions een

eigen vervoerdienst mogen hebben om
hun gasten naar stntion en boulevards
te brengen."
Het hoofdstukje „financiën" meldt,
dat er gewerkt zal moeten worden met
meerjarenbegrotingen en dat de
bestedingen niet boven de inkomsten
mogen uilkomen. „Onnodige uitbrei-
ding van gemeentelijke kantoren en
dergelijke wijzen wij derhalve af,"
aldus de onafhankelijken. „Eerder
moeten de werkuren van de Zand-
voortse ambtenaren eens op de
helling! Ook tegen verder stijgen van
de gemeentelijke belastingdruk zullen
wij waakzaam zijn."

Aan de mededeling, dat binnen de
uitvoering van de toekomstige Wet
Specifiek Welzijn in de komende
periode een Welzijnsplan voor de

gemeente zal worden opgesteld,
koppelt Roselaar de verzekering, dat
binnen zijn toekomstige fractie reeds
een grote mate van deskundigheid
voorhanden is om op de bres te staan
voor aller welzijn. Het laatste punt,
dat Arthur Roselaar aansnijdt, is de
cultuur. „Er is een schrijnend tekort
aan zaalruimte. Er moet op korte
termijn een goede zaal-accommodatie
tegen redelijke huurprijzen komen
voor verenigingen, die daarom zitten
te springen. Ook in het kader van de
toeristische voorzieningen is dat
dringend gewenst. Elke bouwactiviteit
op dit gebied zal voor ons betekenen,
dat er een zaal in wordt opgenomen."
De lijst van Roselaar bevat als nummer
2 en 3 de namen van A. HoekemaenE.
Janssen-Groot.

KEUR en ZOON
SCHILDERWERKEN

Wij zoeken een

JONGE SCHILDER.
Goed loon, leuke ploeg.

Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602,
na 18.00 uur 02507-6089. Roselaar: „Werkuren ambtenaren op

de helling."

Gerritse: Progres.
vage plannen verhelderen
ZANDVOORT - Dat de Progressieve Partij Zandvoort een nieuwe partij zou zijn is maar gedeeltelijk waar, schrijft Dick
Gerritse in het programma lijst 5. Het is eigenlijk een voortzetting van de combinatie PPR-PSP-Onafhankelijken, waarvoor
hij nu nog als opvolger van Lou Koper in de raad zit. „Waarom de PPZ? Omdat de belangen van de bevolking in de
gemeente het best kunnen worden behartigd door een kleine plaatselijke partij. Grote politieke groeperingen gebruiken
vaak hun naam of de populariteit van hun lijsttrekker om te doen geloven, dat het wel goed zit. Wij willen dat niet. Wij
staan achter de dingen, die wij zeggen."

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

„Vier jaaren geleden stelden wij al
voor de kop van de Van Lennepweg te
bebouwen. Het werd in de gemeente-
raad weggelachen. Een voorstel om te
komen tot een nieuw onderzoek naar
de woningbehoefte werd toen door
alle partijen weggestemd."
Naast de nu door iedereen aanvaarde
bebouwing van de „kop" wil de PPZ
sociale woningbouw op De Zeereep.
Verder is men vóór onderhouden en
beschermde, groenstroken, een bruik-
baar rampenplan, verantwoord aange-
legde fietspaden, woningbouw in
handen van de gemeenschap op basis
van de sociale omstandigheden van de
woningzoekenden. Een duidelijk „te-
gen" laten de progressieven horen, als
het gaat om verdere opoffering van
natuurgebieden, uitbreiding buiten de
bestaande bebouwde grenzen, en het
houden van een tweede woning.
Achterstallig onderhoud van gemeen-
tewoningen is urgent, tegen afbraak en
sanering van oude wijken zal men zich
verzetten en de leefbaarheid van de
woonwijken moet worden vergroot
door voetgangersgebieden, speelplaal-
sen, minder doorgaand verkeer,
wij keen tra en meer groen.
„Het openbaar vervoer moet met
kracht worden gestimuleerd," vinden
Gerritse en de zijnen. „En er moet een

verkeerscirculatieplan komen. Nieuw-
Noord moet worden ontsloten door
een tweede spoorweghalte en een
fietspad naar de Herman Heijermans-
weg. Verder moeten er verkeers-
drempels en snelheidsbeperkingen
komen. Het fietspad over de voor-
malige trambaan moet worden door-
getrokken en op het bestaande
fietspad Zandvoortselaan kan dan een
vrije baan voor de ambulance komen."
Het erfpachtstelsel ziet de PPZ als het
meest geëindigde wapen tegen onge-
wenste ontwikkelingen en tegen
speculatieve winsten van particulie-
ren.
Het onderwijs moet, zo vindt de PPZ,
een volledige ontplooiing van het
individu mogelijk maken, niet alleen
op het gebied van kennis, maar ook op
dat van lichamelijke-, creatieve- en
sociale vorming, die naar aard en
aanleg. Tweede-kans-onderwijs zal
met kracht worden bevorderd, terwijl
leegkomende scholen beschikbaar
moeten komen voor sociaal-cultureel
werk. Totstandkoming van voldoende
peuterspeelplaatsen, crèches en over-
blijfmogelijkheden zal moeten wor-
den gestimuleerd en gesubsidieerd.

Dick Gerritse wij staan achter de
dingen die we zeggen.

Het cultuurbeleid vraagt om een
meerjarenplan en overleg tussen alle
betrokkenen.
Goede medische verzorging, juridische
bijstand en maatschappelijke begelei-
ding ziet men als sociale grondrechten
en niet als koopwaar. Ze moeten uitde
sfeer van hel zelfslandig ondernemer-
schap en gerealiseerd worden in
geïntegreerde wijkcentra en groeps-
parktijken, met name ook in Nieuw-
Noord. Ook wil de PPZ een actief
subsidiebeleid in het sector en een
jaarverslag van de gemeentelijke
sociale dienst. Er moet permanent een
ambulance in het dorp komen en op
topdagen denkt men zelfs aan de inzet
van een helikopter.
„Sportbeoefneing behoort voor ieder-
een bereikbaar en betaalbaar zijn,"
aldus de PPZ. „Er moeten goedkope
abonnementen aan ingezetenen voor
het zwembad komen en het circuit-
gebicd dient bestemd te worden voor
niet hinderlijke recreatie. Er zal een
gedegen en breed onderzoek moeten
komen over de richting, waarin de

recreatie zich zal ontwikkelen. Geen
onbetaalbare status-projecten, maar
op basis van wensen en behoeften van
de bevolking, het sociaal toerisme en
zorg voor het milieu. Het circuit moet
zo snel mogelijk worden opgeheven en
uitbreiding van het Casino wijzen we
af. Er moet accommodatie voor
jeugd-toerisme komen en daarbij
denken we aan het leegkomende
„Groot-Kijkduin".
De PPZ steil, dal zij niet links of rechts
is, dat zijn maar kreten om een vaag
begrip in de politiek aan te duiden.
„Wij voelen ons progressief, dat wil
zeggen, dat wij constant bezig zijn met
de ontwikkelingen die binnen de
samenleving plaatsvinden, dat wij
steeds weer bezig zijn te proberen vage
plannen duidelijk te maken, om te
proberen een wat leefbaarder wereld
Ie krijgen." Dick Gerritse hecht er aan
te vermelden, dat de mensen van zijn
lijst een team vormen. Zijn teem-
genoten zijn Frank Schiltmeijer, Guus
Boneschansker, Cees Diependaal en
Lou Koper.

Wegens emigratie stopt'

in Heemstede ermee!
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Daarom „voor alle'môdieuze dames (pok gróte maten)
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van onze gehele zomerkollektie.
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Op zaterdagavond 3 jur; om 8.15
uur zal het „Harmonie-orkest
Haarlem" onder leiding van de
dirigent Simon Butler een concert
geven in de Hervormde kerk aan het
Kerkplein. De organist van deze
kerk, de heer Henk van Amerom zal
enkele orgel-soli ten gehore bren-
gen. Het orkest maakt deel uit van
een der ensembles van de stichting
„Jeugd en muziek" te Haarlem.
Programma's, tevens bewijs van
toegang, zijn aan de toren-ingang
van de kerk verkrijgbaar voor een
gulden per sluk.

Amateiirschilders
Het ligt in de bedoeling, dat er in hoi.
kader van de 150-jaar-badpIaats-
viering in hel Culluree, Centrum een
kleine expositie komt van Zand-
voortse amateurs. Tezelfdertijd zal
er een bijzondere expositie ingericht
worden door het Comité, dat de
viering coördineert. Deze twee
tentoonstellingen zullen elk hun
eigen plaats in het Cultureel
Centrum krijgen.
ledere Zandvoorter, die schildert of
tekent, en graag eens iets van zijn
werk zou willen laten zien, kan zich
bij het centrum aanmelden. Helaas
is er geen ruimte genoeg alles op te
hangen en ook wat kwaliteit betreft
kan natuurlijk niet alles, maar het
zal zeker een fraaie en interessante
tentoonstelling worden.
Het werk zal gedurende de maand
augustus in het cultureel centrum te
zien zijn.
Door opgeven van naam en adres
aan het cultureel centrum, dat van
woensdag tot en met zondag open is
van 2 tot 5 uur, kan men zich
aanmelden.

Uitgesteld

.Binnen w^16_3rĵ stAlbert,Heijn, Heemstede;
' " '

Naar wij vernemen moest het
blijspel „Ik lach erom" dat de
Zandvoortse toneelvereniging „Op
hoop van zegen" eind van deze
maand in het verenigingsgebouw
„De Krocht" zou opvoeren, voor-
lopig worden uitgesteld. Een der
hoofdrolspelers is nl. ziek gewor-
den, terwijl een andere voor enige
tijd naar het buitenland is vertrok-
kcn. Het bleek onmogelijk op zo
korte termijn nog voor vervanging te
zorgen. De opvoeringen zijn thans
verschoven naar het begin van de
maand oktober a.s.

Kinderkoor

De jaarlijkse voorjaarsuitvoering van
Zandvoorts Christelijk kinderkoor
is voor dit jaar vastgesteld op
woensdagavond 14 juni a.s. in de
Gereformeerde kerk aan deJuliana-
weg no. 15. De leiding berust weer
bij de heer Henk Trommel. Er is een
aantrekkelijk programma vasl-
gesteld met een feestelijk karakter.
Die feestvreugde wordt nog ver-
hoogd door de medewerking van het
bekende zangduo Bas en Barbra,
mede bekend via hun optreden voor
radio en televisie. Zij traden enkele
jaren geleden ook reeds op bij een
uitvoering van genoemd kinderkoor
en oogstten toen veel succes.
Reserveert u vast deze avond, het is
de moeite waard!

Verkiezingskoorts
Dit is de laats te o d i f i o die verschijnt
vvoor de komende gomoontoraads-
verkiezingcn zul len plaatsvinden.
Wanneer volgende weck deze krant
weer verschi jnt is hel donderdag l
juni en de verkiezingen vinden
plaats op woensdag 31 mei.
Zandvoort krijgt nu zo langzamer-
hand de verkiezingskoorts te pak-
ken. Niet minder dan tien partijen
doen hun best om ons te vertellen,
hoe zij het goede en het beste met
Zandvoort vóór hebbon. Ze menen
het allemaal eerlijk en oprecht Dat
is al t i jd zo aan de vooravond van
verkiezingen. Jammer is liet alleen
dat er in de prakt i jk dikwijls zo
weinig van terecht komt. Ook dat is
altijd al zo geweest. Hoeveel mensen
mij al niet gevraagd hebben wal ik
denk van de einduitslag, dal weel ik
niel maar hel zijn er heel v/al. Maar
heus, beste mensen, ik weet het niet
en ik zou mij ook niet graag aan een
een voorspelling durven wagen. Ik
steek m'm hand niet graag in een
wespennest. Ik heb er zo we! m'n
eigen gedachte over, maar die houd
ik angstvallig voor mij. Wel weet ik,-
en dat weten we allemaal - dat deze
verkiezingen voor Zandvoort van
het grootste belang zijn. Er moet
worden bepaald, wat in grote lijnen
de komende vier jaren voor
Zandvoort is weggelegd. Hoe we
zullen reilen en zeilen. Dat is
uitermale belangrijk en daarom mag
er ook geen slem verloren gaan.
Deze laalsle weck z u l l e n we
worden overspoeld melverkiezings-
propaganda in velerlei vorm. De
meesten van ons zullen desondanks
reeds lang weten, welk hokje zij a.s.
woensdag rood zullen maken. Ik
heb bij dil alles maar één hoop,
namelijk, dal de einduitslag de
goede zal zijn voor ons dorp en dat
we een nieuwe gemeenteraad zullen
krijgen, waar we ontzag voor zullen
kunnen hebben.

Groei en Bloei
Er is een tijd geweest dat er mensen
waren in onze gemeente, die zeiden,
dal in Zandvoort, zo vlak aan zee,
niets wil groeien en bloeien. De
resultaten van de laatste tijd bewijzen
dat wel anders. Het is mij nl.
opgevallen, dat alle nieuwe aanplant,
-en dat is nog al wat- zo prachtig
omhoog komt. Oud-wethouder Jan-
sen, die indertijd het initialief nam om
ever Ie gaan lol hel planten van
nieuwe bomen, heeft eer vanz'n werk
gekregen. Alle nieuwe bomen doen
het uitslekend en zijn een lusl voor het
oog. De eerste kinderziekten lijken te
zijn overwonnen. En het leuke en
verheugende is, dat dank zij dit
genomen gemeentelijk initiatief, ook
de particulieren er steeds meer zin in
krijgen, om hun voorluintje-hoe klein
ook, een fleurig en kleurig aanzien Ie
geven. De woonerven van de zijstraten
van de Halteslraal zijn daar een
sprekend voorbeeld van. Overal, waar
je ook kijkt, zie je datzelfde beeld. De
mensen krijgen er steeds meer lol in.
Aan de ambtenaren van de gcmeente-
lijke plantsoenendienst mag evenmin
een woord van lof en hulde niet
worden onthouden. Er wordt de
laatste tijd enorm veel aandacht
besteed aan onze plantsoenen. Zand-
voort is er in dit op/icht enorm op
vooruit gegaan. Ook het Stationsplein
wordt opgeknapt. En daarvoor verdie-
nen de Spoorwegen weer een woord
van dank. Houden zo mensen, het kan
onze gemeente alk-en maar ten goede
komen! En laten we bli jven waken
over ons naluurbc/it .

C. KuypcrSr.

Plek Niet Stemmer:
kiezer stelt program vast

ZANDVOORT - De plaatselijke groepering, die luistert naar de, op het eerste gehoor, nogal verrassende naam, ,.De Plek
van de Niet Stemmer", heeft nog geen verkiezingsprogramma. Dat komt vlak voor de 31e mei in uw brievenbus. Ze wil
voorlopig duideli jk maken, dat zij vóór het stemmen is, en ieder oproept dit vooral te doen, ook de waarschijnlijk 4000
kiesgerechtigden, die het niet van plan waren en ook de twijfelaars.

De Plek wil geen mening opdringen,
nee, de wensen van de kiezer zijn
belangrijk. „Wat zou u willen zeggen
in de raad? " vraagt het Plek-team in
de 6000 verspreide folders en de
kiezer kan nu op de achterkant zijn
hart over tien onderwerpen luchten.
Uit de retour ontvangen antwoorden
wordt straks het programma samen-
gesteld.
Een vraag, waar je nirt omheen kunt ,
is dan: „Wat is de achtergrond, de
motivatie van jul l ie kandidaten om dit
werk op hun schouders te nemen? "
Ton de Vries: „De verontrusting, dat
in 1974 voor de gemeenteraad 3755
kiezers (30,6 procent) niet hebben
gestemd en de laksheid van de
polit ieke partijen om te onderzoeken
hoi1 dit komt." Hij vult hierbij aan, dat
die polit ieke- partijen die stemmen

toch wel krijgen, omdat die procentge-
wijs verdeeld worden. Voor de
bewusle Piet Stemmer heeft het
protesl van het niet stemmen zo geen
enkele resultaat.
De Plek meldt, dat onderzoeken
hebben uitgewezen, dat de motieven
om niet te stemmen vaak zijn: ,'Geen
vertrouwen in de partijen, geen partij
heeft mij iets te bieden, ze komen hun
beloften toch niet na, het helpt toch
niets, ze doen toch wat ze willen."
Deze antwoorden zouden meer dan
onverschilligheid verraden, vindt het
kandidaten-septet „Onder de wel
stemmers zitten ook veel protest-
stemmers, die regelmatig een andere
partijkiezen."

Aan de gekozenen zullen hoge eisen
hand van de informatie van hun

.vorden gesteld. „Doordat zij aan de
kiezers hun stemgedrag in du raad
bepalen, moeten zij goed kunnen
luisteren. „Wij zijn er niet om in een
gemeenteraad van 17 mensen van
bovenaf problemen op te lossen of
dwingend op te leggen," Voor de
behandeling van punten in de raad
komt er vooraf een groot s tuk
deskundig onderzoek, waarbij de
kiezer wordt betrokken. De Plek wil
geen moeilijk leesbare taal en de
fraetieleden zullen hun wedde aan het
werk van de groep ten goede doen
komen. Men kan ook lid worden voor
een gulden per 'l jaar. De Plek
accentueert, dal de kandidaten een
team vormen en geen kopman kennen.
Ook een foto van de nummer I van lijst
10 hoefl niel. „Wij doen niel aan
persoonsverheerlijking."

o ver we i
ZANDVOORT - De Korpschef van
Gemeentepolitie tu /Sand\oort maakt
b - 1 - r ' i r i clr.t do spoor\\egovergan-
gen aan do (Verlenqde) Haltestraal en
do Suphkivicg i.v.ni. wer/aainhedrn
op do overweg op do volgende dagen
en uren geslolen /.uilen zijn voor alle
\ e rkue r behalve voetgangers. (Hot
meevoeren van een fieu> of bromfiets
/al mogelijk bl i jven) .
Ovorwog Haltestraat:
Van zaterdag 27 mei a.s. om 11.00 uur
's avonds tot /ond.ii; 28 mei a.s. tot
7.00 uur 's hioigons on van /ondag 28
mei a.s. te 11.00 uur ' sa \onds tol
maandag 29 moi. ,i.s. tol 7.00 uur
's ochtends.
Overweg Sophiaweg:
Van m.taiid.ii,' 29 mei a.s. te 11.00 uur
's avonds tot d insdag 30 mei a.s. Ie
7.00 uur 's ochtends en van clir.sddg30
mei a.s. to 11.00 uur 's avonds tol
woensdag •')! mei a.s. tu 7.00 uur
's ochtends.
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Vanouds bekend
Voor een gezellige avond !

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkentaurgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED

EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem
3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:

STEAK HOUSE
INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333

GEN. CRONJESTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

^ BAR BISTRO
LesJumeaiix

Bennebroekerlaan !9b. telefoon 0:502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

„Gfeaïét Het Wikte H?iis"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Ëig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid

's Maandags gesloten.

zandvoort

Wo., do., vr., za. zo. geopend van
11.00-20.00 uur.

Telefoon 02507-2994.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

H altestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97
Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Maandag gesloten.

voor verkoop
en service

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinkö

Oranjestraat 2-12, Zandvoori.Tel. 02507-2323

voor kwaliteit in tuinplezier!

hobbykweekkassen - hekplanken - rechte hekken - schaar-
hekken - tuinschermen in vele soorten - tuinschuren

BOUWMARKT

Ophelialaan 162, Aalsmeer, tel. 02977-24436.
Wij verzorgen evt. ook het plaatsen.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show Da s nu al van de zomer
genieten U vindt er alle bekende mer-
ken Maar ook het komplele toebeho-
ren Zoals fraaie kussens, parasols
tumtafelkleden Eigenlek alles voor uw
tumkomfort U bent van harte welkom'

P t ook vrijdagivond g*op«ndl

HO3BYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zijdltrcut 71-73, A»lim»«r
t«l«f oon 02977-24329

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten
kunnen wij op korte termijn plaatsen:

beveiligingsbeambten
in de funkties van:
a. portier vaste dienst
b. portier part-time
c. surveillant vaste dienst
Zelfstandige funkties Honorering voigens C.A.O. 40
unge werkweek Uniform wordt te borbchikking gesteld.
Vereisten goed gedrag. Korre11 en betrouwbaar op
treden Redeli|k gebruik Ned taal. E.H.B.O.-diploma
strekt tot donbeveling Voor funklie c rijbewijs B.E.
vereist
Inlichtingen en soM'cnaties

NVD Bewaking „Haarlem" BV
Mauntsstraat 11, Haarlem, tel (023).314848-316133
(tol. dag en nacht bereikbaar).

WQQNJOOP-VOO^SEa-GENTRUM
• j • r A

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruqutus
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 6S
(smaandags
gesloten)
023 • 289S74/
289875
Meubelhal
Cruqulus
023-281791
Pavex
Tapijt en Gordijnen
02J 268IS1

Dagelijks geopend van 9 00 lol
17 00 uur Op maandag von

I300lol 1700 uur
Vrijdagavond koopavonrjvan

190010121 00 uur
Gratis ruime parkeermogelIJkhBld

BEKENDMAKING
UITVOERING WET AMBULANCE-
VERVOER
Gedeputeerde iUiVii val. Nuürd Kullend in ic«n ingevolge
j":rel 9. eetste lid van o'e Wet ambulancevervoer bekend
d^t 'u- verkrijging van de dooi hen te verlenen vergunning-
en jis. bedoeld ir. artil-el 2. ee-ate lid. onder a van de
Wet ambulancevervoer de hier onder vermelde aanvragen
.•jn ingekomen

i'.ij.jin dji.vrjgtfr Gfvfcbtigd Aantal
te ambul

auto's
\eder:ai die Rode Kruis. j(d
AirsterdjiTi Amsteidam
Gemeente Amsterdam
(GG enGD) Amsterdam
j R de Vues Amsterdam

.E PD A BV Amsterdam
Verenigd Ziekenvervoer
Amsterdam BV Amsterdam
Gemeente EdamVclendam Edam
Gemeente Anibtelveen
(G G en G D) Amstelveen
Gemeente Ouder Amstel Ouderkerk

aan de
Amstel

. Gemeente Hilversum
(G G en G D) Hilversum

. Ambuldiicebedrijf
K. van Amersfoort Laren
Diaconessenhuts Naarden

. Taxibedrijf en Ziekenvervoer
N. van Wengerden van het
Boortman Amstellioek
Firma Met & Co BV. Aalsmeer

. N. P. Ruis Purnierend

. Gemeente Zaanstad, dienst
Volksgezondheid Zaandam

. Fa. Erven Jan de Boer Zaandam

. Boon's Autobedrijven BV Wbrmerveer

. J. B. Bergamin jr. Krommenie

. Nederlandse Rode Kruis.
afd. Hoorn e.o. Hoorn

. Gewestelijke Gezondheidsdienst Hoorn

10

10

18

22.

Nederlandse Rode Kruis,,
afd Langedijk
M J.Veenboer

. Ambulancedienst Kuulkers

.EHBO. Vereniging Callantsoog

. Gemeente Anna Paulowna

26 Gemeente Wienngermeer

27 Gemeente Wteringer

Zuid-
Scharwoude
Heerhugo-
waard
Schagen
Callantsoog
Anna
Paulowna
Wiennger-
werf
Hippolytus-
hoef

28. Gemeente Oen Helder
(G.G en G.D.) Oen Helder

29. A. A Smtdt Den Burg
30. Gebr. Koopman Alkmaar
31. Ziekenvervoer Tei i/oort BV. Castricum
32. Nederlandse Rode Kruis,

afd. Bergen Heiloo
33 Gebr. Van den Kommer Uitgeest
34. Taxi 3000 Beverwijk
35. Centraal Vervoer Umond Umutden
36. Hoogovens Umuiden BV. - Umuiden
37. Nederlandse Rode Kruis.

afd. Haarlem Haariem
38 Gemeente Riarlem (G.G en G D) Haarlem
39. Koninklijke Nederlandse Bond

tot het Redder van Drenkelingen Haarlem
40. Z'ekenvetvcer Zandi/oort

R v d. Wajl Zandvoort
4!. Marine Hospitaal Overveen
42. Provinciaal Ziekenhuis Santpoort

43. Gemeentelijke Brandweer- en
Ambulancedienst Hoofddorp 3

Gedeputeerde Staten stellen belanghebbenden m de
gelegenheid binnen 14 dagen vanaf de datum van ver
schijning van dit blad van bezwaren te doen blijken aan hun
adres, Dreef 3 te Haarlem.

Haarlem, 16 mei 1978

Gedeputeerde Staten van Noord-Holiand,
R. J. de Wit, voorzitter,
C. Harinck, griffier.

prcjvinciaal bestuur
vannocrd-holland

BIF1T
Op ons kantoor
Aalsmeer
is plaats voor een

jong expediteur
HIJ dient reeds enige ervaring op een
uitgebreid gebied van de internationale
expeditie te hebben opgedaan.

Kennis van de moderne talen en
goede contactuele eigenschappen

' zijn noodzakelijk.

Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Goede salariëring.

Schriftelijke sollicitaties uitsluitend aan
Brinkhof Transport b v..
Antoon Coolenlaan 1, Uithoorn.

Brinkhof Transport b.v.

WANDWEEFSEL BEHANI
Vel» moti«ven «n soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP
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Oecumenische gedachte voortzetten in Voorthuizen

Toch afscheid
voor ds. Kuiie Biezeveld

; ZANDVOORT • Op zondagmorgen il juni zal ds. Kune Biezeveld
; (30) in een gemeenschappelijke kerkdienst in de Hervormde kerk
• van Zandvoort afscheid nemen van haar gemeente. Hoewel ds.
! Biezeveld sinds oktober 1974 in Zandvoort werkzaam was, is haar
• beslissing om een beroep op haar uitgebracht door de Hervormde
gemeente in Voorthuizen te aanvaarden niet lichvaardig genomen.

'Eredienst
op zondag
hoogtepunt
in kerke-
lijk leven *
Ia haar hoge werkkamer, waar de
boekenplanken uitpuilen, de telefoon
rinkelt en een over beladen bureau op
haar wacht, lijkt ze wat aarzelend, wat
onzeker ook, tegenover „de pers".
„Wanneer ik op 25 juni in Voorthui-
zen officiële mijn intrede doe, dan zal
ik wellicht terugdenken aan Zand-
voort. Ik vind het nu wel moeilijk om

. afscheid te nemen. Ik heb in de
• periode dat ik hier heb gewerkt toch
'. veel contacten opgebouwd, en die zal
; ik missen. Ik beb het gevoel dat ook de
• oudere mensen het niet zo prettig
' vinden. Ze zijn net aan je gewend en
• dan ga je weer weg."
; Dat ds. Biezeveld, Kune voor haar
• vrienden en bekenden, weggaat komt
; min of meer voort uitde positie dieze
in Zandvoort bekleedde. Ze vertelt

' hierover: „Ik ben in Zandvoort
gekomen als vicaris (hulppredikant),
dat was in oktober 1974. In de jaren
na de oorlog had de Hervormde
Gemeente in Zandvoort twee predi-
kanten. Dit werd later een te grote
financiële belasting voor haar. Men
heeft toen getracht dit probleem op te
lossen door een dominee te vervangen

;«1oor een emeritus predikant nog later
werd dit een vicaris.

'. Op deze wijze kwam ook ik in
; Zandvoort. Als vicaris dus, een soort
• part-time baan. Officieel, na mijn
'. studie, ben ik hier op l januari 1976
; gevestigd als predikant. Gezien de
. huidige financiële positie van de
; gemeente, ben ik bang dat ik toch te

kostbaar voor haar zal worden. En
. dan? Ja, wanneer er dan een beroep

komt uit Voorthuizen, dan ga je toch
denken. Ik had misschien best kunnen
blijven, maar een eigen Hervormde
Gemeente net zoals in Voorthuizen,
zo'n 600 zielen, dat is ook een

.uitdaging."

Men zegt in Zandvoort dat Kune
Biezeveld eigenlijk nauwelijks meer
weg te denken is uit het interkerkelijk
samenwerkingsverband. Ze was gedu-
rende het iaatste jaar praeses van de
Lokale Raad en één der stuwende
krachten achter de oecumenische
leqrgang.
Met duidelijk genoegen geeft Kune

(Adv. Ingcz. Mcdcd.)

VVD iijst1
Wütueen
tuinbord
affiche

programma
stemmachtiging

of vervoer naar stembureau?
bel dan naar één van de

20 kandidaten

1 J. Attema 2715
2 M. P. F. Joustra 5155
3 P. Kleur 4094
4 E. H. C. Jongsma 3360
5 mevr. M. S. Hugenholtz

023-240914

6 A. N. J. Gielen 5545
7 J. G. Andersan 2058
8 M. J. Methorst 3365
9 Mevr. H. W. de Jong... 3907

10 H. L. Hildering 2755
11 H. Hoogland 7533
12 M. G. J. Couvreur 5004
13 W.Buchel 5619
14 Mevr. E. P. W. Roozen .4295
15 H. Landman 2651
16 J.Pieters...' 3139
17 E.A.Fransen 7385
18 J. Zeepvat 3777
19 B. F. J. Bouman 5600
20 H. L. Hilarides 2160

WD

" Biezeveld een uitleg over dit facet van
haar werk in de afgelopen Zandvoort-
se jaren. „Wij hebben hier erg intensief
en plezierig samengewerkt, de kerken
onderling. De Gereformeerde Kerk, de
Katholieke Kerk, de Hervormde
Gemeente en de Nederlands Prote-
stantenbond, Door middel van één
avond in de week onderling contact
die dan gevolgd werd door een
gemeenschappelijke kerkdienst. Dat
contact was er niet alleen voor de
pastors onderling, maar ook de
gemeenteleden van de diverse kerken.
Ik ben bang dat ik ook dit deel van
mijn werk erg zal missen. Ik hoop dat
ook in Voorthuizen het ontwikkelen
van de oecumenische gedachte reali-
seerbaar zal zijn."

Noord
Ds. Biezeveld heeft hoofdzakelijk
gewerkt in Zandvoort Noord. Daar
komen veel nieuwe bewoners. Het is
haar gebleken dat de afstand van
Noord naar de Nederlands Hervormde
Kerk letterlijk te groot is. Men heeft
moeite zich thuis te voelen in de kerk
op zondag. „Het zijn twee verschillen-
de werelden, het wonen in Noord en
de kerk op zondag in het dorp," zegt
ze terwijl ze uitlegt, dat ook voor haar
tijd dit probleem wel duidelijk werd
gevoeld. Men heeft het trachten op te
lossen door een noodkreet in Noord te
creëren, maar ook dit werd op den
duur toch. niet als de oplossing
gevoeld. Haar grootste werkterrein
was dus Noord, waar de mensen haar
dan ook kennen als „de" dominee.
Ondanks alle eigentijdse middelen die
de kerk nu ook tot haar beschikking
heeft, het houden van gespreksgroe-
pen, het „leerhuis" en andere vormen

van contact, blijft Kune Biezeveld de
eredienst op zondag, toch zien als het
hoogtepunt in het kerkelijk leven.
„Ik weet wel dat men tegenwoordig
zegt, „het gaat heus wel zonder God,"
dus waarom zouden wij nog naar de
kerk gaan? " Ik weet ook dat de „kerk
o[. zondag" niet meer tot de vaste
dingen hoort, het is anders dan
vroeger. Wellicht komt dat omdat de
moderne mens tegenwoordig gewend
is meer deel te nemen aan een gesprek
In de kerk zit je maar, en je moet
aanhoren wat de predikant zegt, als de
preek op dat moment vragen bij de
mens oproept, kan hij niets terug
zeggen. Daarom misschien zijn de
gespreksgroepen zo belangrijk, de
mens kan discussieren over een
onderwerp en kan woord en weer-
woord geven, maar toch is voor mij de
eredienst op zondag het centrale punt.

Leerhuis
Een van de belangrijke dingen waar
deze scheidende predikante mee bezig

is geweest is het „leerhuis". Een term
afkomstig uit de Joodse godsdienst.
Het was een wekelijks terugkerende
avond waarin bijbeluitlcg, dus verkla-
ring van teksten met discussie, werd
gegeven onder leiding van ds. Bieze-
veld. „Het was een ontzettend gericht
onderwerp, en betekende een uur lang
intensief bezig zijn, maar ik heb daar
echt van genoten. Dus ook weer één
van die dingen die ik waarschijnlijk zal
missen," bekent ze.

Terugziend op de periode ds.
Biezeveld, oktober 1974/juni
1978 blijkt dat ze zeer intensief
bezig geweest is in Znandvoort.
Wanneer ze, zoals ze zegt, met
gemengde gevoelens afscheid
neemt op 11 juni, zal het voor
haar eventuele opvolger een
moeilijke taak blijken de openge-
vallen plaats in te nemen.

Margreet Ates. Ds. Kunne Biezeveld, nog in Zandvoort.

SUEDE
NAPPA

lamsvachten
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

de gehelekU^kollektie

see

MORRIS
beforeyoubuy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 22 35 96 •

Jo Dalman: voor CPN kwa-
liteit bestaan centraal

ZANDVOORT - De Communistische Partij Nederland heeft al vele jaren geen
vertegenwoordiger meer in de Zandvoortse gemeenteraad. Mevrouw Jo
Dalmari-van Woensel vertélt, dat dit al sinds de jaren vijftig het geval is. Ze voert
nu al voor de derde keer de lijst van de plaatselijke CPN aan en hoopt, dat het
deze keer zat lukken. Over het waarom wil ze aan de hand van het partijpamflet
best wat informatie verstrekken.

„Omdat voor de CPN de kwaliteit van
het bestaan centraal staat. Overal waar
de CPN in gemeenteraden vertegen-
woordigd is, treedt zij met kracht op
tegen afbraak van het onderwijs,
welzijnsvoorzieningen, medische en
sociale zorg en tegen vermindering van
sociale uitkeringen. De CPN verdedigt
de gemeentelijke democratie en
zelfstandigheid, omdat dat in het
belang is van de bevolking."

Ze stelt, dat het gemeentebestuur het
bestuur is, dat het dichtst bij de
bevolking staat en dat zich het best op
de hoogte kan stellen van de noden en
de behoeften van deze bevolking, die

Jo Dalman: „Huisvesting sociaal recht
van eerste orde."

leden van de raad direct kan
aanspreken.
„Een gemeentebestuur kan en mag
niet alleen maareen uitvoeringsorgaan
van de rijksoverheid zijn. Daarom
treedt de CPN op voor meer
mogelijkheden om als gemeentebe-
stuur een eigen beleid te kunnen
voeren. Een beleid, dat aansluit op de
wensen en verlangens van de bevolking
en dat daardoor bovendien voldoende
financiële middelen ter beschikking
krijgt. Het is een voorwaarde om do
actieve belangstelling en daarmee de
invloed van de bevolking op het
bestuur van ons dorp te waarborgen.
De CPN keert zich ook tegen een
tariefstelling, die erop gericht is de
tekorten van de gemeente af t«
wentelen op de bevolking."

Toch zijn de communisten tegen een
toeristenbelasting. Jo Dalman ver-
klaart dat als volgt: „als er geld te kort
is, moet dat van het rijk komen. De
toeristen betalen hier toch al veel voor
hun pilsje en hun haring. Door een
toeristcnbelasting zou je ze dubbel
uitkleden." Ook tegen het circuit
heeft de CPN in principe geen
bezwaar. „Wel tegen de plaats, waar
het ligt. Het casino? Daar zijn wij
uiteraard tegen."
Verder heeft de CPN een bescheiden
lijstje met wensen op tafel gelegd. „Wij
beschouwen een goede en betaalbare
huisvesting voor iedereen als een
sociaal recht van de eerste orde.
Daarom voorrang van woningbouw
met betaalbare huren, ook voor
alleenstaanden, jongeren en tweeper-
soons huishoudens." Verbetering van
de toegang van het station vanuit
Noord acht de communistische lijst-
trekker wenselijk en ook dient de
mogelijkheid, om één van de aan te
leggen fietspaden naar Overveen
geschikt te maken voor ambulancever-
voer, te worden onderzocht. Tenslotte
wijst de CPN, die behalve mevrouw
Dalman nog J. Koper en J. Moll als
kandidaten heeft, op de noodzaak van
een deskundige opvang van de jeugd in
goedgeleide jeugd-en clubhuizen.

Praten met
kandidaten
ZANDVOORT - De gemeen-
teraadsverkiezingen 1978
staan vlak voor de deur. Over
vijf dagen moet u stemmen,
beter gezegd u mag stemme n.
U kunt kiezen uit maar liefst
tien partijen en groeperingen,
voor velen een moeilijke
zaak. Om enig inzicht te
verschaffen in datgene, wat
de verschillende plaatselijke
partijen in de komende vier
jaren hopen waar te maken,
praatte de redactie met
tandidaten. De neerslag daar-
van vond u in een serie
bijdragen, waarin tot nu toe
Inspraak Nu, D'66, Zand-
voortse Belangen, VVD,
PvdA en CDA een het woord
kwamen. In deze editie
komen nog PPZ, CPN, Onaf-
hankelijk Liberalen en Plek
van de Niet Stemmer voor het
voetlicht. Met deze informa-
tie en met de portie diuk-
werk, die in uw brievenbus
wordt gedeponeerd, zult u
het moeten doen.

Zaterdag veel
politiek
in het dorp
ZANDVOORT - Voor zaterdag
27 mei staan er nogal wat
politieke activiteiten op het
programma. Van 10.00 tot 16.00
uur is er een politieke markt op
het Raadhuisplein, waar alle
partijen hun visie op de gemeente-
politiek duidelijk kunnen maken
en hun candidaten aan de
bevolking kunnen voorstellen.
Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur
zijn er voorstellingen van een
politieke poppenkast waarvoor
poppen en teksten door leden van
de PvdA zijn gemaakt.
Van 20.00 uur af organiseert de
PvdA een forum in het Gemeen-
schapshuis. Behalve de PvdA
zullen CDA, VVD, D'66 en CPN
hieraan deelnemen. Ook in de bar
van het Gemeenschapshuis zal het
geheel te volgen zijn via een
gesloten televisie-circuit. Verder
krijgt iedereen in de zaal ook de
kans om aan het woord te komen
met behulp van een interruptie-
microfoon. Het geheel wordt
omlijst met muziek. „Tenslotte
moet het wel gezellig worden",
vinden de organisatoren.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT • De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: Donderdag 25 mei 1978:
6.03-18.31 uur; vrijdag 26 mei 1978:
6.49-19.19 uur; zaterdag 27 mei
1978: 7.41-20.12 uur; zondag 28 mei
1978: 8.37-21.11 uur; maandag 29
mei 1978: 9.45-22.22 uur;dinsdag30
mei 1978:10.58-23.32 uur; woensdag
31 mei 1978: 12.09 uur; donderdag l
juni 1978: 0.42-13.15 uur.

Uit zee gehaald
ZANDVOORT - Woensdagmorgen
17 mei werd bij strandpaviljoen 12A
een 8-jarige jongen, wonende te
Haarlem uit zee gehaald. Hij had
ademhalingsmoeilijkheden en was
onwel geworden tijdens het lopen in
zee. Door omstanders werd hij uit zee
gehaald en per gewaarschuwde ambu-
lance naar een Haarlems Ziekenhuis
vervoerd. De jongen die aan epilepsie
(ijdt werd ter observatie opgenomen.

Discussieavond
Op 27 mei a.s. is o.a. Inspraak »
uitgenodigd om een discussieavond bij
te wonen, blijkens afzender georga-
niseerd door de P.v.d.A. Zandvoort.
Vertegenwoordigers van de landelijke
partijen zullen in het forum zitting
hebben. Het is aan Inspraak Nu
toegestaan deel te nemen aan de
„zaaldiscussie". Bij het versturen van
bovenstaande uitnodiging hebben de
organisatoren van deze avond hun
verkiezings/beginselprogramma ken-
nelijk al verlaten. In dit partij-
programma noemen zij zich een
socialistisch-democratische partij en
zeggen te streven naar spreiding van
inkomen, kennis en macht. Gezien de
samenstelling van het forum is de
spreiding van macht alvast beperkt tot
die partijen die de organisatoren
kennelijk welgevallig zijn. Hoe groot
moet de irritatie over de steun, die de
Zandvoortse kiezers aan de lokale
partijen gaven en op 31 mei a.s.
opnieuw zullen geven wel niet zijn, dat
de P.v.d.A. organisatoren er bereid
voor zijn er hun gron be inse en

x(democratie is gelijkheid voor
allen) voor te willen verloochenen.

Inspraak NU.
Zandvoort.

Basje in Basboetiek
ZANDVOORT - Trots zetelt Basje in de boetiek van zijn moeder. Sinds enkele
weken is in de Thorbeckestraat door zijn moeder Georgette deze tassenboetiek
geopend, die zij de naam van haar zoon meegaf. Dat mama zeer exclusieve
Italiaanse tassen verkoopt, is mede te danken aan het feit dat papa Kees deze
importeert. Georgette kan ze daardoor wel een ietsje voordeliger aanbieden dan
gebruikelijk is en de collektie is er een om van te watertanden. Niet alleen tassen
worden overigens verkocht, ook zijn er zeer exclusieve sicrraden van zilver, allen
uit Denemarken geïmporteerd. Tezamen met de zijden sjaals uit Frankrijk een
exclusieve boetiek, die de galerij in de Thorbeckestraat alle eer aandoet.
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fceuSceneldorado MODELLEN 1978
lippljnstranê 4 • aisastertlarn

vlakbij de Bos & Lommerweg de echte reële
kortingen tot 40°/co

HaWi
IlppJJnstraat 4 - amsterdar

vlakbij de Bos & Lommerweg

A

Dit is één van onze 20 modellen, leverbaar in diverse afmetingen en
variaties.

(bruin) .

met moderne OPEN DOORGEEFWAND
hoekopstelling van 275x202 cm
met kunststofblad, gasinbouwkookplaat
vaatwas automaat en wasemkap

van/ 7177.- nu voor.

HOEKOPSTELLING
van 310x210 cm met kunststof blad
inb. koelkast 170 Itr.
gas-elektrocomb., wasemkap,
dubbele spoelbak met afdruip

4 KUNSTSTOF KEUKEN
hoekopstelling van 400x202 cm
met kunststofblad en tafelblad
inb. koelk.-vriescombinatie
van ƒ 12.800.-

van / 3995.- nu voorƒ 2397.-

softline topaas

hoekopstelling van 210x215 cm
Corian massief kunststof bad, inb. koelkast
elektr. kookplaat, enkele spoelbak
uitgebreid met opstelling van 100 cm
en werkkast 60 cm breed.

Totaal van ƒ 9750.- nu voorƒ 6945.-

softline groen

nu voorƒ
EIKEN KEUKEN
van 330 cm.met kunststof blad.
inbouw oven op manshoogte
verzonken kookeiland, elektrische
wasemkap van 100 cm breed
van/14.954.- nu voorƒ 7892.-

)'Sanitair en badkamers

HaWi Wij werken uitsluitend
met vakbekwame
adviseurs

Zó vindt u ons
Ruime parkeergelegenheid

Telefoon 861541

Dagelijks geopend
's maandags t/m zaterd
van 8.30 tot 17.30 uur

Donderdags koopavond
keukeneldorado

lipptynstraat 4 - amsterdam i t üppijnstraat 4 > am*terdan

• Uil>ank
aarvarken
ebouwde radio!

voor iedereen
bij de Rabobank spaart

of daar nu mee bes:
inlegt. Nieuwe i
rijgen bovendie

spaarpremie

Het Rabobank spaarvarken
met ingebouwde radio:

spaargkuf

zenderkiesfcnop

luidspreker

uit/aa
hard/zachï

batten jvak|c—l L- spaarvakje

Mei hei radio-spaarvarken ontvangt u de midden-
golf. Hei wordt kompleet met batterij geleverd.

ATTENTIE:
deze speciale aanbieding geldt
uitsluitend zolang de voon-aad strekt! Rabobank

geld en goede raad

HEEMSTEDE: Openingsuren:
Binnenweg 67,
telefoon 023-290050
Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J. v. Goyenstraat20

vAmstellaan 9

dagelijks van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-16.30 uur
donderdag van 18.00-20.00 uur
Kantoor Amstellaan 9:
woensdag en vrijdag van
14.00-16.30 uur

Zand voort:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-16.30 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uOr

Grot» sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

AnKftk Bottiek

No6$tndoern
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

XEIMQAH
Dewerkelijk(
universele
brush
cutter
Hel memi verkocht ter wereld//

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zijdstraat 71-73.
Aalsmeer

telefoon 02977-24329

MUZIEKCENTRUM
. Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503 16068/16501

ORGELS-PIANO'S

Inkoop - Vernoop - Verhuur

AMC Melkproducten bv

Postbus 26,1420 AA Uithoorn
vraagt

chauffeurs
vakaturenummer 16700
met groot rijbewijs voor de bezorging van
melkprodukten, waarbij goed omgaan met de
klanten erg belangrijk is.

Rij-ervaring strekt tot aanbeveling.

a in o
U kunt ons bereiken onder
tel.nr. 02975-61645, tst. 11.

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
-tel: 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
t

Inkoop - Vernoop - Verhuur

Renault 14.
De ruimste gezinsauto in de kom- Schild bumpers. Renault 14 en Renault

paktklasse.Kompakte buitenmaten. Grote 14 TL: 1218 cc. 57 DIN pk, 143 km/u.
binnenruimte. Veel comfort.

Wegklapbare achterbank
en 5e deur. Zuinige, stille
motor dwars
voorin. Veilig- «pj
heiclskooi ifcnheids«
en kreukel-
zones voor
en achter >

ENAULT
Graijy haal bij

ons 't kleur-
rijke Renault-

boek boordt1-
vol informatie
ovc' auto-

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - Zandvoort - Tel. 02507-2323/2424

(b^g.g. 3360)- Off. Renault-dealer.
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Van Pa
ZANDVOORT - - Met een sobere,
stijlvolle ceremonie is vrijdagmiddag
de nieuwe Pagée-hal in Zandvoort-
Noord geopend. Een jeugdig turnster-
tje droeg op oen kussen een fluit aan,
gym-nestor Jo van Pagées blies er flink
op en een groepje gymnastes van
O.S.S. marcheerde de zaal in voor een
korte demonstralie op de evenwichts-
balk.

Daarvoor had wethouder v.d. Mi je een
kort overzicht gegeven van de
totstandkoming van de accommo-
datie, evenals van de activiteiten, van
Van Pagée in Zandvoort aan de dag
had gelegd. Sportraadvoorzitter J.
Brink bood namens O.s.S. bloemen
aan, waarna de naamgever van de
nieuwe sporlzaal dankte voor de eer,
die het gemeentebestuur hem had
bewezen. „Ik zie het als een hommage
aan het vak lichamelijke opvoeding",
aldus Van Pagée.

Ludiek hoogtepunt van de feestelijke
opening werd ongetwijfeld de bas-
ketbalwedstrijd tussen een team van
gemeenteraadsleden, dal de plaatse-
lijke gymnastiekleraren had uitge-
daagd. Er viel veel te genieten,
gedurfde break-outs van Pietcr Joustra
en Maarten Weber. subtiele tactische
trekjes van ' Ab v.d. Moolen, Jaap
Anderson en Jan Termes, gave treffers
van Rien Couvreur, Arthur Roselaar
en Jelle Atlema. Ook ongedacht fraaie
combinaties tussen de linkse en
rechtse politici tot vlak onder de
basket.

De tegenpartijd had het er maar
moeilijk mee en moest -ondanks het
voordeel van minder jaren en minder
kilo's- uiteindelijk genoegen nemen
met een 12-12 gelijk spel.

Grote Bazar
ZANDVOORT - Op zaterdag 27 mei
aanstaande wordt van 14.00-22.00
uur in de Plevierenvleugel van „Nieuw
Unicum" in Zandvoort ecu grote
bazar eenouden.

Het ligt in de bedoeling om van de
opbrengst enkele extra wensen van de
bewoners te vervullen. Er bestaan
plannen om enkele uitstapjes te
maken, en om de woonruimten een
gezelliger aanzien te geven. Voor het
bereiken van dit doel vraagt Nieuw
Unicum de extra aandacht van de
inwoners van Zandvoort. Ten eerste
kunnen nog gaven voor de bazar
worden gegeven. Even een telefoontje
naar tel. 5441 toestel 254, en de te
beschikbaar te stellen goederen wor-
den graag opgehaald. „Alles is
welkom", zegt men bij Nieuw
UnicumJ hoewel natuurlijk een be-
zoek aan deze bazar het meest wordt

'gewaardeerd. Bovendien.-wordt u
uitgenodigd, .wann.e.er.'u.moe' mocht"
zijn van het geslen ter over de bazar iets
fe gebruiken op het Watcrlooplein en
van de andere attracties die aanwdzig'
zullen zijn. Het adres is welbekend,
Nieuw Unicum, Zandvoortsclaan 165,
Zandvoort.

sporthal open

Het heterogene raadsgezelschap, dat uitgroeide tot een homogeen basketbalteam. Staande v./.n.r., de gemeenteraadsleden,
Couvreur..Joustra, Termes, Weber, Roselaar. Knielend v.l.n.r. Anderson, v.d. Moolen. Attema.

Laatste kof fieconcert
zette kroon op werk
ZANDVOORT - Het laatste koffieconcert, dat zondagmorgen jl. in het Cultureel Centrum plaats had,
heeft wat dit seizoen betreft, de kroon gezet op deze belangrijke uitbreiding van het culturele werk in
onze gemeente, dat met deze koff ie-evenementen in het afgelopen winterseizoen van start is gegaan. In
het volgende seizoen, dat in september a.s. gaat beginnen, zullen deze culturele hoogtepunten naar de
organisatoren ons verzekeren, dan ook zeker worden voortgezet.
Het was het duo Jules de Corte en Louis van Dijk dat met een indrukwekkend optreden de kroon zette
op het vele goede werk dat we in de afgelopen maanden zagen en hoorden. Jammer was het- en tevens
onbegrijpelijk, dat slechts een vijftigtal belangstellenden aanwezig waren. We hadden toch minstens een
uitverkocht huis verwacht. Want wat we hier te horen kregen was musiceren op hoog muzikaal niveau,
een muzikale uitschieter van deeerste orde, gebracht door de mi nstreel Jules de Corte en de pianist Loui:
van Dijk, die op de twee piano's ware wonderen wisten te verrichten.

Geen wonder, dat het publiek erover
opgetogen was, Louis van Dijk, die de
Prixd'Excellecewonnaeenklavierop-
leiding aan het Amsterdams Conserva-
torium, heeft zich \n de loop der jaren
ontwikkeld tot een pianist, van
uitzonderlijke klasse. Een ware mees-
ter in het improviseren, waarin zijn
grootste kracht schuilt. Hel optreden
met zijn trio, dat zijn naam draagt.
heeft daaraan stellig een enorme
stimulans gegeven. En onwillekeurig
maakten _we :tijdcns zijn fenomenale
optreden vergelijkingen met Tijs van
Leer, Pim Jacobs en Pia Beek, oin er
maar enkelen te noemen. Wat hij
presteert is onvergelijkelijk knap. En
naast hem vormt hij met de minstreel
Jules de Corte, wiens naam als zodanig

Nieuwe speeltuin bij
zwembad De Duinpan
ZANDVOORT - De eerste officiële
daad, die zwembad directeur Jr.
Mollerus in zijn nieuwe functie mocht
verrichten, was een prettige. Het
openen van de nieuwe speeltuin en het
openstellen van de buitenbad-accom-
modatie. Het was bitterkoud, toen de
kinderschare/ dezer dagen het gol-
venbad in plonsde om naar drie rode
centen te duiken. Maar het werd al
met al een hartverwarmende happe-
ning. De drie gelukkigen mochten na
een sympathiek spcechje van de
directeur het lint van de speeltuin
doorknippen, waarna ze boven op de

splinternieuwe glijbaan hun geschenk
mochten halen. De jeugd nam meteen
massaal bezit van de kleurige toestel-
Icri en werd daarna nog vele uren
beziggehouden door het, actieve
zwembadpersoneel. Ze mocht ponu-
rijden op de speelweide, kanovaren en
meedoen aan een keur van spelletjes in
en om het water. Een feestelijke
opening van een aantrekkelijke atlrac-
tie in zwembad De Duinpan.

Eert van de gelukkige prijswinnaars die
met zijn prijs naar beneden roctst.

reeds lang gevestigd is, een ideaal duo,
volkomen op elkaar ingespeeld en
afgeslemd.een duo, dat in alles elkaar
volkomen begrijpt.
Na een korte opening door Emmy van
Vrijberghe de Koning, kwam men al
direct in de ban van dit briljante
samengaan, louis van Dijk blijkt een
uilgesproken voorliefde te hebben
voor het klassieke spel, doch ook de
moderne jazz heeft zijn volle aan-
dachl. Zowel het een als liet ander
Ijeeft voor hem geen geheimen meer'
oh hij improviseert met een gemak, dat
op zichzelf al bewonderenswaardig is.
Ik denk aan de melodie: „Waar de
blanke top der duinen," die hij in één
van deze improvisaties bijna onopval-
lend verwerkte.
Men begon, na enig inleidend spol, met
inprovisaties over de varialies op het
koraal „Mein junges Lebcn hal ein
End" van J.P.Sweelinck, op indruk-
wekkende wijze vertolkt door Louis
van Dijk waarbij Jules de Corte.
bescheiden op de achtergrond, maar
op hoogst muzikale wijze, het koraal
tot verklanking bracht. Een verbazing-
wekkende prestatie!
Daarna ging het duo improviseren
over diverse accoorden en thema's in
de jazzmuziek van de vroegste tijden
tol heden en hel werd opnieuw een
ongelofelijk staallje van volmaakt
samenspel. „Wij willen op twee
piano's nu wat gaan improviseren en
kijken wat er gebeurt" zei Louis van
Dijk op een gegeven moment en er
gebeurde wat, zoals dat. trouwens de
gehele morgen reeds het geval was
geweest.
Jules de Corte zong zijn eenvoudige,
dikwijls wat weemoedige lovensliedjcs
op de hem eigen, sterk aansprekende
wijze en U had een s moeten horen hoe
moosterijk Louis van Dijk deze liedjes
muzikaal omlijstte, waardoor zij nog
sterker voor ons gingen leven. Wo
donken aan het aangrijpend mooie

liedje: „Als je overmorgen oud bent,
wie zal er dan bij je blijven om je
pij ntjes weg te wrijven." een liedje van
een ontroerende fijnheid.

Besloten werd met een Sonate in bes
van Louis v-an Dijk, een prachtig stuk
muziek, dat we voor de eerste maal
hoorden en een grootse indruk naliet,
ook als compositie.
Een opgetogen publiek bracht beide
artiesten een ovationcel applaus,
waardoor zij tot een toegift werden
gedwongen. Ook een fraaie bloemen-
hulde ontbrak niet. Het werd een
concert, dat ons nog lang zal
bijblijven, hetgeen ook stellig bij het
publiek het geval zal zijn geweest,
gelet op de spontane reacties. Het is te
hopen, dat wij dit meer dar.
voortreffelijke duo nog eens in
Zandvoort zullen terugzien en bij wal
meer propaganda vooraf, zal dan zeker
de belangstelling veel en veel groter
zijn.

K.sr.

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos. Arts: B.F..). Bonman, lel.
5600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Andcrson, tel . 2058;
Drenth, tel. 3;i55; Hlieringa. tel. 2181;
Zwerver, tel. 2499.
TANDARTS, tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. T.J.M, de
Roode-van der Horst. N'oorderslraal
30, tel. 6358.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraal 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-M37 b.g.g.
023-313233.
HULPDIENST: tel. 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
DIERENARTS: Bij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, tol. 023-313233.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
lel. 7641.
POLITIE, tel. 3043.
BRANDWEER, tel. 2000.
TAXI: tel. 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZA^DVOORT, Noorderstraat
l, tel. 3159 (b.g.g. 320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur; maandag-
avond van 7.00 lot 8.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulpverle-
nlng, verschikbaar voor iedere inwo-
ning, beschikbaar voor iedere inwo-
ner van Zandvoorl geldt dat er voor de
vrager geen kosten aan verbonden zijn.
S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM, tel.
023-326655. Advies in geestelijke en
sociale nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7.00 uur tot 's morgens 7.00
uur.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING, geeft advies,
hulp en informatie. Alleen telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373, in
Zandvoort van maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100.
Zandvoort.

Strandloop
Egmond aan Zee
EGMOND AAN ZEE - Op dinsdag-
avond 30 mei houdt Kerngroep
Zaanstreek aan het strand van
Egmond de Iweede Strandloop om de
Zomeravondcup. De eerste Strandloop
in dit verband werd een overwinning
van Nico van Stralen uil Hoerhugo-
waard. Tweede werd Lambalk en 3e
werd Gerrie Zwart (Egmond). Dit op
de 10 km KNAU-wedstrijd. De start
op 30 mei is om 19.30 ('s avonds) en
de inschrijving is geopend vanaf 18.30
uur voor degenen die alsnog willen
deelnemen aan dit gebe uren. Het is
alsnog mogelijk om een zomeravond-
cup te verkrijgen omdat men aan
'tenminste twee strandlopen' dient deel
te nemen (30 mei en 6 juni).
Inschrijfgeld sen. f 17,50; f 16,50.
Enkelvoudige deelname is eveneens
mogelijk: sen. f4,--, jun. f3,--,
(herinnering een fraaie medaille).
Inschrijving: rast. Het Lido (hoofdin-
gang Egmond aan Zee. strand).
Inlichtingen: Bram Kok, tel.
075-285509.

Bouwes verkocht zwembad

3**

ZANDVOORT - Op vrijdag 26 en
zaterdag 27 mei zal in de filmzaal van
de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg de film „Go West" van
de Marx Brothers worden vertoond.
Aanvangstijd is: 21.00 uur.

The Marx Brothers, wij schreven hel
bij de vertoning van enkele maanden
geleden van „Al the circus" zijn
anarchistische komieken, die anders
dan hun aardige, onpraktische, maar
vooral naieve kollega's van hel witte
doek, hun naaste omgeving met.
messcherpe wise cracks en niets en
niemand ontziende handelingen brus-
koren. Autoriteiten worden onder het.
spervuur van Groucho's hap • snap
dialogen weggevaagd, vrouwen • mooi
of lelijk gaan genadeloos voor de bijl.
Keurige firma's worden in ruines
herschapen pp het oprollen van
gangsterkoinplotlen geschiedt bij wij-
zi' van spreken uil de losse mouw. In
,,Go West", waar do broers de strijd
aanbinden niet oon spoorwogmaal-
scliappij dii- eindigt met een dolle rit
per trein dwars door hot wildo westen,
raken w go/ag. ordo on netheid wror
frontaal on ontz ion ook verheven
hogere gevoelens» niet.

Dries. Dcbby en Man,' Sonnevcld in hun nieuwe „Sporting".

ZANDVOOIIT - Naast oen aantal
recente miljoenen-verkopen in de
horeca-sector valt er nu ook in de
sportieve sector een spectaculair feit
te meidon. Hotolier Nico Bouwes
heeft zijn bekende zwembad bij
Bouwes Palaco verkocht aan Dries
Somipvôld, lot voor kort pachter van
hol bad. Na do wisseling van eigenaar is
do accommodatie korte tijd gesloten
geweest en wie er nu binnenstapt , kont
h«'t niet l.orug. In rokord tijd hooft
Sonnrveld or hooi iets anders van
gomankl: oon voel/.ijdigo gelegenheid
vrmrsporüol 'ree roeren.
Voor Dries Sonnovold blijft hol
zwoinmi'i i hoofdzaak. Al dertien jaar
is hij daarmee actiof on hij becijfert,
da l or in die poviodo /ekor t ienduizend
/.woiiiriiplotiiii'saao /.ijn loorl ingon zijn
uitgereikt.. „Ondanks de komst van Do

Duinpan is hel nog steeds erg druk.
vooral jeugd en ook bejaarden,
waarschijnlijk door de contante
watertemperatuur van 30 araden." In
de dooro Firma Riemersma uitgo-
voerde verbouwing valt vooral op. dat
het lerras en hot piercbadje zijn
verdwenen. Daarvoor in de plaats is
een plateau gokomon waarop badmin-
l n en vollybal gespoeld kan worden.
Er is een sauna een bar en een aantal
zonnebanken. Verder is er gelegenheid
om tafeltennis Ie spelen.
Sportleider Dries, die zijn ..Sporting
SonnexTl " samen mot. echtgenote
Mary 'gaat runnen, vertelde tijdons de
drukbezochte oponingsreccptie, dat
do gehele accommodatie buiten de
zwemuren te h u u r is voor groepjes.
Dal daar do volgende dag al gebruik
van word gemaakt, lag voor de hand.

recht

piet (Heringa
jan ferme:
willem j.g. v/d heijden

willem van duijn
jacob kerkman
engel paap

dick v/d nulft
klaas koper
wim v/d zeijs

Verkiezing

in winkel

mag niet

ZANDVOORT - Het initia-
tief van de Wereldwinkel in
Zandvoort om er tussen 20
en 31 mei een verkiezings-
winkel van te maken, wordt
niet gerealiseerd. Aan alle
politieke partijen engroepe-
ringen was destijds aange-
boden om verkiezings-
materiaal te etaleren. Het
gemeentebestuur vindt het
echter niet goed. Het wijst
de Stichting Wereldwinkel
er op, ,,dat aldus een
oneigelijk. gebruik wordt
gemaakt van het pand
Oranjestraat 2a". Voorzitter
A.A.W. de Vries van de
Wereldwinkel betreurt het
afwijzende standpunt van B.
en W. „Wij begrijpen niet,
waarom het college, met ons
memorandum inzake doel-
stelling en activiteiten in de
hand, de uitvoering van de
uitnodiging aan de partijen
belet."

Jazz in Hofofoit
ZANDVOORT - In de Hobbit. in
Zandvoort speelt, aanstaande zaterdag
het Latin Kwartet mei medewerking
van Martin Haak piano. Richard van
Beaumont bas. Peter Ypma drums, en
Nnppy Nova conga's. Martin Haak
heeft samen met. Kerdinand Povel in
1960 het Loosdrecht Jazz Festival
gewonnen. De avond vooraanstaande
zaterdag begint om 10.00 uur.

Alcohol-
controle

Kerkdiensten
ZANDVOORT.
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.30
uur Ds. C. Mataheru (crèche aanwe-
zig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel onder leiding van de heer
L.K. de Vries.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur ds. P. van Hall, Viering H.
Avondmaal, 19.00 uur Dr. H. Bade
van Landsmeer. H. Avondmaal en
dankzegging.
Nederlandse Protestanlenbond. Brug-
slraal 15: 10.30 uur Ds. K.E.
Biezeveld van Zandvoort (N.H.).

ST. AGATHA-KERK.
Het jongerenkoor Camillos u i t Half-
weg/Zwanenburg verzorgt aanstaande
zaterdag 27 mei om 19.30 uur oon
viering miH als thema: Gegaan en
gedreven, moeilijk Ie vool.

Zondag 28 mei 8. <15 uur: stille
Eucharistieviering. 10.-15 uur : Eucha-
rislicviering met medewerking van het
SI. Caecilia-kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk gedurende
de zomermaanden geen samen-
komsten in Huizo Pnié'l. Zuidorstra.it
3.
Nederlands Christel i jke Genieon-
schapsbond: maandagmiddag 29 mei
3 uur samenkomst in huizo „Pniêl".
Zuiderstraal3.
Volle Evangelie Gemeente : zondag-
morgen 9.'15 uur dienst, in gebouw
Voorstraat 100 te Ka twi jk .

BURGERLIJKE,

ZANDVOORT.
GEBOREN: (buiten do gemeente)
Marcel Hans Christ ian. i..\. A.O.M.
Jonker en T.C. Vlieland.
ONDERTROUWD: F. Eppinga on I),
van der Leelie, F.A. U i j l o m a n on K.M.
Hunoker, R. van Gijtonhook on L.M.
Klimm, II.R.J. Scheepstraen C.C.!•'.!'.
Ribot. P.W.M, van Trigt on E.A..I.
Lentink.
OVERLEDEN: Emil io W.E. Wiebols.
81 jaar (Hel hu i s in do duinen) .
OVERLEDEN BUITEN DE GE-
MEENTE: Hondr ikus Kuiper . 8:! jaar.
geh. m. J. Brandsniii. A n n a C. van r!<>r
Mi'chi', 85 jaar. goh. gou. m. A.M.
V'osso.

ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag werd in Zandvoort
een alcohol controle gehouden. 196
Voertuigen mei bestuurders gecon-
troleerd. Proces verbaal werd opge-
maakt: lx rijden onder invloed en
doorrijden na stopleken. lx niet
voeren van hel juiste kenteken, lx hol
niet hebben van een geldig rijbewijs,
2x het niet kunnen tonen van een
kentekenbewijs.

Proficiat!
ZANDVOORT - Van de heer ir. H.
Hemnink. Julianawag J; Zandvoort is
op 17 mei jl. officieel afscheid
genomen als hoofdingenieur adjunct-
direcleur van de Provinciale Water-
slaat van Noord Holland. Uit handen
van de Gedeputeerde van Dis ontving
ir Hemmink de zilveren penning van
Noord Holland. Per l j u n i aanstaande
wordt ir. Hemmink eervol ontslag uit
de dienst der Provinciale Waterstaat
verleend, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.

Bridgeclub
ZANDVOORT - Na de voorlaatste
wedstrijd in de 5e competitie der
Zandvoortse Bridgeclub ziet de stand
er als volgt uit: A- l i jn : 1. Mw. De
Leeuw-Hr. Braun 27-1.86 procent; 2.
Ds. Dröse-Van Gellekom 266.48
procent; B-li.jn 1. Ds. Keur-Schutte
294.26 procent: 2. Ds. Stor-Vallo
262.35 procent; C-lijn: 1. Ds.
Bos-Schoulen 275.83 procent; 2.
Kam. Coops 270.72 procent; D-lijn: 1.
lam. Palsira 267.29 procent; 2. Ds.
Faber-v.d. Laan 261.06 procent.

Expositie
ZANDVOORT - De Zandvoortse
kunstenaar Paul van Wii-rst exposeert
van 22 mei l./m 12 juni aquarellen,
gouaches en objekten ondejr de titel
„Tuinen'' in de Galerie. Dijk l te
Alkmaar. Paul die zijn atelier heeft in
het Krralivitci tscentrum in Zand-
voorl. norligcl een icdor uit. die in
Alkmaar komt, even bij hem binnen te
wippen om de exposit ie Ie bewoiide-
ren.

Jutters opgelet
ZANDVOORT - Het Cultureel
G'iitrum aan IK t Gas thuisp lo in üb
te Zandvoort heeft het. plan van 5
jul i tot en met 11 ju l i a.s. een
tentoonstel l ing in te richten van arm
liet strand gejutte voorwerpen. Hot
gaal u i t s l u i t e n d om curiositeiten.

' niet om kostbare dingen.
Een ieder, dir iets l hu i s heeft, wal
interessant is voor de/e korte
expositie kan kontakt opnemen met
liet Centrum via nr. 6924 of even
een briefje schrijven.
Hel inbrengen van spul len kan
geschieden vanaf 28 juni dagelijks
lussen 2 en 5 uur met u i tzonder ing
van maandag en dinsdag.
Het is misschien een ideet je er een
dagje voor langs hrt strand, te gaan
wandelen, hi ' t is ge/nnd, je v indt er

de leukste dingen en na afloop breng
jn het niooitc naar hel Centrum.
N a t u u r l i j k kr i jg t iedereen zi jn
spullen w o o r l o r u g . Tussen 12en 16
j u l i (12-n uu.f) kan het '.voor
opgehaald worden.
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ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 • ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 -71 66

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordeliga advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meesto resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

oooooooeoeoe

Burg. van Alphenstraat 102 - Zandvoort
telefoon 02507-4565.

Vooral uw
stoffering,

vitrage en gcrdijnwert

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemmgstraat 104,
telefoon 5158.
Medisch paSpi.
pedicuni van het

Efaabeth Gasttnn.
Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

Interieurverzorging
FA.LBAILEDUX&ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Ploegstoffen

Meubelen
Bedden
Ladikantan
Daken*
Gordijnstoffen
Tapijten
Cococartikelen
Unoleums + Novilon»
Kamerbread-tapijttn
Intertest
Luxaflex lonwarlng
OH. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.», klooitarmaubelan

• 29, tei. 2596. ZandvuortZAAK: HALTESTRAAT 27
Matthijs Molenaarstraal 6. telefoon 3759.
«ooooo^oooooooQooeoopec

HANGKASTmetééfi
(dank, 170 hoog -
80 breed • 60 diep

109.-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Te koop

antieke
Spaanse

dekenkist
prijs/ 650,-

Dr. Gerkestr. 18zw.

Verdien je eigen zakgeld!
SLAGERIJ „LUCKY MEAT"

Dagmarkt tel. 6646

PART-TIME HULP
voor de zaterdag

JONGEN of MEISJE
Bel je even op en vraag naar

slager J. Peters.

De Notedop

heeft voor tuin en
bloembakken:

geraniums in vele kleuren
hangende en staande

2.50 par stuk

Petunia's in 8 kleuren
par stuk 0,70,

por10>tuk«6,50

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratum enz.

Ook voor de kamer
groene en bloeiende

planten

De Notedop
Zandvoortsetaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

DEUTEKOM

Paradijsweg 11 a, Zandvoort

ELEKTRISCH Gl
of balkon met onze
GRILL-MOBIEL

ilLLEW in uw tuin

Mini Club
Sweatortjes diverse

kleuitjes rose - blauw -
crème enz.

lange mouw T2.95
korte mouw 14,95

Kerkstraat 19, parterre,
Zandvoort,

telefoon 02507-2949

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies
geheel vrijblijvend.

NIET
ONZE

EN DEMOCRA
Aan wie zou dat liggen, denkt u ? ?

aan de VVD, dat is zeker.

Democratie is de moeite waard om voor tevechten.

Vrijheid is onbetaalbaar.

Onduidelijkheid komt er door te veel plaatselijke groeperingen.

Onbestuurbaarheid is daarvan het gevolg.

Hellen en zeilen van deze gemeente is nu in uw handen.

Terecht vragen wij u te stemmen op partijen

die zich in het verleden bewezen hebben en wat ons betreft; liefst VVD, Lijst 1

Deze advertentie is geplaatst in opdracht van een groep Zandvoortse inwoners,
buiten verantwoording van welke partij dan ook.

idverteerders: L. A, mrm- rde
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Zandvoort ze
ZANDVOORT • „En wie er wint • och, dat is niet zo belangrijk meer." Zo besloot burgemeester
Machielsen zijn voorwoord in het programma van de sportuitwisseling Deurne • Zandvoort. Toch was
ook hij blij, toe na twee dagen veelzijdig en intensief sporten bleek, dat zijn 450 gemeentenaren de grote
beker mee naar huis mochten nemen.
De Zandvoortse vertegenwoordigers van dertien sporten behaalden in totaal 697 punten tegen Deurne
603.
Voor burgemeester drs. Van Genabeek zaterdagmorgen het startsein voor het massale sportgebeuren gaf,
heette hij in het Hippisch Centrum de gasten uit het verre Zandvoort welkom. Ook hij was van mening,
dat het aanknopen van vrienschapsbanderf tussen de twee deputaties belangrijker was dan de vraag wie er
uiteindelijk zou winnen. Burgemeester Machielsen beantwoordde de toespraak en bood zijn collega een
raam met de afbeelding van het Zandvoortse raadhuis aan.

Tijdens de eerste dag van de
sportuitwisseling werd al duidelijk,
dat de Zandvoortse vertegenwoor-
digers - evenals vorig jaar in de
badplaats • iets meer kwaliteit hadden
dan hun Brabantse tegenstanders. De
prestaties, die via een ingenieus
puntensysteem werden verwekt, lever-
den toen al een voorsprong van
honderd punten op.
's Avonds was het feest tijdens
ontmoetingsavonden, zowel voor de
jeugd als voor de senioren.

De Zandvoortse sportmensen, waar-
van de meesten de nacht bij g astouders
doorbrachten, konden 's zondags hun
••oorsprong behouden. Toen de men-
sen van het rekencentrum alle
uitslagen in punten hadden omgezet,
bleek dat Zandvoort een ruime
positieve marge van 94 punten had.
Deurne was in zes takken van sport de
sterkste gebleken, Zandvoort was
superieur in zeven sporten.
Ook tijdens de prijsuktreikinj werd
nog eens beklemtoond, dat het

deelnemen aan dit soort evenementen
belangrijker is dan het winnen. De
Zandvoortse équipe ontving de trofee
en werd uitgebreid uitgewuifd. De
sportuitwisseling 1978, goed georga-
niseerd door de gemeente Deurne, was
voorbij. De Zandvoortse ploeg kwam,
moe maar voldaan, terug in het dorp,
nu al weer uitkijkend naarde volgende
sportuitwisseling met een andere
gemeente.

OOOD
GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
. _ Tel. 02507 -45 65

De winst
ZANDVOORT - Bij de sportuitwis-
selingen wordt gobruik gemaakt van
een beproefd systeem, waarmee de
uitslagen worden omgezet in pun-
ten. Per tak van sport waren er
honderd punten te verdienen. Die
werden in Deurne ais volgt verdeeld.
Deurne-Zandvoort
Badminton 28-72

25-75
51-59
47-53

7-93
41-59
57-13
75-25
•13-57
63-37
88-12
25-75
53-17

603-697

Basketbal
Boogschieten
Bridge
Handbal
Hockey
Schaken
Tennis
Voetbal
Volleybal
Zaal voetbal
Gymnastiek
Rcdd. zwemmen
Totaal

Open scouting dag
ZANDVOORT - Onder .auspiciën van de stichting Katholieke Jeugdra a d
Zandvoort wordt op zondag 28 mei a.s. door de leden van de Stella Maris- en de
WillibrordusgToep een open scoutingdag verzorgd. Niet minder dan 100
kinderen zijn lid van deze 2 scoutinggroepen. Aangezien de doelstelling van de
scouting 1) ij velen niet geheel bekendis, leek het de leiding van de beide groepen
een goede zaak om in het kader van 150 jaar Badplaats" de Zandvoortse
bevolking eens op uitgebreide wijze kennis te laten nemen van het spel van de
welpen, kabouters, gidsen, verkenners en rowans.
De dag start om 8.45 uur met een eucharistieviering in de parochiekerk van
Zandvoort, waarna alle aktiviteilen worden geconcentreerd op het terrein rond
het clubgebouw „De Bunker" aan de Van Lennepweg.

(Adv. Ingcz. Mcded.)

De aktiviteiten starten om ongeveer
10.00 uur. Een kleine impressie van
deze aktiviteiten is wellicht gewenst.
De welpen, de jongste jongens, zullen
op primitieve wijze brood- en
panne kot ken bakken; ook barbecue
staat op het programma. Proeven is er
uiteraard bij.
De jongste meisjes, de „kabouters''
zullen het bambiliespel opvoeren,
terwijl de gidsen (de oudere meisjes)
via allerlei handtechnieken o.m.,
sieraden zullen vervaardigen. Ook
zullen zij een markt verzorgen waar
door hen zetfvervaardigde artikelen
kunnen worden gekocht.
De verkenners, de groep jongens tot
ongeveer 15 jaar zullen een ouderwet-

se kampkeuken pionieren. Voor velen
zal dit een brok herinnering uit lang
vervlogen jaren geven. De rowans, een
kleine groep van oudere jongens,
zullen een groot pioniersobject ter
hand nemen.
Volop aktiviteiten om een scouting-
dag tot 16,30 uur te laten duren. Een
drumband uit Den Haag zal de dag de
nodige luister bijzetten, terwijl om
14.15 uur een volksdansgroep-samen-
gesteld uit ouders van de jeugd- zal
optreden.
Een scoutingdag zonder kampvuur
zou niet compleet zijn, daarom wordt
iedereen om 19.30 uur weer terugver-
wacht om zo'n kampvuur mee te
maken. Misschien wal vroeg: de jeugd

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

WERELD KAMPIOENSCHAP
VOETBAL IN ARGENTINIË

EXCLUSIEF IN ZANDVOORT
ALLE WEDSTRIJDEN OP
GROOTBEELD, PANORA-

MISCH FILMDOEK
1.50x1.25 m.

Ruim 80 zitplaatsen aanwezig

U BENT VAN HARTE WELKOM
P. Serno

Hotel - Café - Rest. „Van Houten"

Finales op 29, 30 en 31 mei

Duizend
ZANDVOORT - Tijdens de- wedstr i jd-lawine van de afgelopen week -er worden
meer dan vijf t ig wedstrijden gespeeld - viel hot duizendste doelpunt in hel
jaarlijkse zaalvoclbaltoernooi. De aantrekkelijke duels met hoge scores /.orgen
vrijwel iedere dag voor volle tribunes en ook in do komende» week zal er nog van
goed voetbal zijn Ie genieten. De door het comité „Zandvoort 150 jaar
badplaats" beschikbaar gestelde serie bekers, die op 31 mei door burgemeester
Machielsen zal worden uitgereikt, staat al te glimmen. Maarniet nog slechts zes
speeldata voor de boeg is er nog geen zinnig woord te zeggen over de
uiteindelijke kampioenen.

moet de andere dag weer naar school
en ook daar moet rekening ; mee
worden gehouden. Uiteraard is
iedereen -ook van buiten Zandvoort-
welkom op deze open scoutingdag,
zondag 28 mol 197 8.

Na de wedstrijden van maandagavond
zagen de competitiestandon, in de Ie
divisie-poules er als volgt uit:
Ie divisie A.
Robeo G-9
Aurora Din j jk j s 6-9
Rabo-bank G-8
Eric Ronout 5-6
Sporli.i^Cli'b 4-5
Boedha dub 5-2
Ni hot 5-2
Luykx , 4 - 1

Ie Divisie B.
Graetz
Tiffany dub

5-10
C-8

Enkabé-Janti 5-7
Sportsch. Buchel 5-5
Pim Janssen 6-4
Sporthal-Rest. 6-4
Riemersma -1-2
Tum-Tum 5-2
PROGRAMMA.
Vanavond, morgenavond en zaterdag
worrlpn de laatste poulewedstnjden
gespeeld, waarna du nummers l en 2 in
iedere poule bekend zullen /.ijn. Op
maandag- en dinsdagavond volgen dan
de kmisfinales van de Ie divisie en de
1'inale-pouU'wed.slrijden van de 2c
divisie. Het sluitstuk van het uitgebrei-
de zaalvoetbul-evrncmcnt isop woens-

dag 31 nu'i met de finales en de
wedstrijden om 3e en -Ie plaats in
beide divisies. Het volledige program-
ma voor de komende week luidt:

DONDERDAG 25 MEI
18.45u. Roprox-Castell Plage
19.30u. Geerling-D.V.S.-A.'
20.15 u. T.Z.B.-Aral
21.00 u. R.E.A.-Casino
21.45u. Aurora Dingfcys-Eric Re-

nout
22.30u. Robeo-SportingClub

VRIJDAG 20 MEI
18.4 5 u. Rinko-Lions
19.30u. Meeuwennest-D. V.S.-B
20.15 u. Sports. Buchel-Gvaetz
21.00u. Boedha Oub-Rabo Bank
21.4 5 u. Riemersma-Enkabc-Janti
22.30 u. Nihot-Luykx

ZATERDAG 27 MEI
9.30 u. GS-plus-Hollamha

10.15 u. Hondriks-Duystcrgiiast
l l .OOu. Luiten-Auto Vision
11.45 u. Sandcvocrde-Z'voort Noord
12.30 u. Colpitt-Gccrling
13.15 u. D.V.S.-B-R.E.A.

14.00 u. D.V.S.-C.-L.O.C.
14.45 u. Riemersma-Tum Tum
15.30 u. T.Z.B.-Uons
1 6. 1 5 u. Roprox-Meeuwennest
17. 00 u. Aleichem Boys-Reino
17.45 u. Publ. Werken-Castell Plage
18.30 u. Sporthal Rpst.-EnkabëJanti
Maandag 29 mei en dinsdag 30 mei,
1 9.00 uur Kruisf inales Ie Divisie (nrs.
l en 2). Finale poule-wedstrijden 2e
Divisie (nrs. l en 2).
Woensdag 31 mei, 19.00 uur: finales
Ie en 2e divisie. Wedstrijden om 3e en
•l c plaats Ie e n 2c Divisie. ,. ,

*$'•
ZANDVOORT • Waarschijnlijk door 't
een achteloos weggewornen sigare-of •.
sigarettepeuk uit de trein raakte een1 '
stuk duinterrein langs de spoorbaan irC
brand. Gelukkig had de brandweer
deze duinbrand spoedig onder contro-
Ie. Harde feit blijft dat op zondag-
avond op deze wijze ca. 50 m2-
duinvegetatie verloren ging.
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Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

De DIon ochteras
Voillgholdskoo!
Gescholden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke do
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

50% korting op uw
keukenverlichting

KERKSTRAAT 3
NIEUW-VENNEP
TEL. 02526 -4785

Keuken en Tegelstudio
Haarlemmermeer

fôfïwW

'(rmnttTm

•*~.~*.„

FORM STRUKTUUR
Een moderne keuken, uitgevoerd in
groen struhtuur kunststof.
De deuren zijn voorzien van
zellsluitende scharnieren.
In het werkblad met kleur naar keuze is
een roestvrijstalen bak met
afdruipgedeelte.
Voorts is deze keuken uitgerust met
een roestvrijstalen gaskookplaat en
een moderne oven met grill.
De koelkast met vriesvak, op ooghoogte
ingebouwd, kan naar wens links of
rechts worden geplaatst.
De bij de keuken behorende afzuigkap
heelt een roestvrijstalen klep en drie
snelheden.

Prijs
Af:

/ 5153,-
f 1488,-

3665,-

!ODEN
Eiko warictfag var
ha t negen tot na».1 «n

Nu bov«nött«i o
«nidtgavona v-
t9 00'21 rCuu'
en ictefOas s v
10 CO-12 Ou uu-
U Der: we^c-

landhuizen villa's * herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede Bloemendaal e.o.

de ridder & scnJDis D.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tol.: 023-28 85 50'

Inkoopkantoor voor Damesconfectie
(in Confectiecentrum te Amsterdam)
vraagt

:AU
De door ons aan te trekken kracht moet over kantoorervaring be-
schikken en alle werkzaamheden, betreffende een inkoopadministratie
zelfstandig kunnen doen. Ze moet leiding kunnen geven aan een 2e
assistente.
In verband met veelvuldige contacten naar buiten is het beschikken
over goede contactuele eigenschappen een eerste vereiste.
Leeftijd tussen 25 en 35 jaar. Opleiding minimaal MULO/MAVO.
Behoorlijke kennis van met name de Duitse taal is nodig. Ervaring in de
sector damesconfectie is een pluspunt.

Sollicitaties kunt u richten aan het hoofdkantoor,
C.I.V. Onderling Belang G.A.
Postbus 45 - 4130 EA Vianen
Tel. 03473 - 27 44 (Mevrouw de Graaff).

Wij zoeken op korte termijn een

(maximaal 20 uur per week).
Tot het takenpakket behoren de beoordeling van de
hulpaanvragen, de begeleiding van de leefeenheden die
hulp ontvangen, kontakten onderhouden met andere
instanties en het tot stand brengen van eventuele
verwijzingen. De begeleiding van gezinsverzorgster/
helpster zowel individueel als groepsgewijs behoort
eveneens tot de werkzaamheden.
Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor
beleidsadvisering in algemene zin.
Vereiste opleiding:
De akten N XII, N XIX, N XX, KO, diploma MBO.
'sociale academie of gelijkwaardige opleiding. Ervaring in de
gezinsverzorging strekt tot aanbeveling.

. Rechtspositie en salariëring volgens COAM-regeling en
. CRM voorschriften.

Er bestaat een goede pensioenvoorzieningen en bij
noodzakelijke verhuizing wordt een vergoeding in verhuis-
kosten verstrekt volgens het verplaatsingskostenbesluit.

Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is het
bezit van een auto noodzakelijk.
Autokostenvergoeding volgens arabtcnarcnregeling.

Telefonische informaties worden verstrekt door de direkteur van onze
•stichting de heer J. M. Mensink, telefoon 02503-12041. Sollicitaties
gericht aan de direkteur zien wij gaarne binnen 14 dagen tegemoet.

AMC Melkprodukten BV
Postbus 26, 1420 A A Uithoorn

heeft plaats voor een

kontroleur
vakaturenr. 24801.

Wij zoeken een bijzonder akkurate man die
o.a. aantallen geladen produkten kontroleert
en geloste retour-emballage telt.
Bovendien verwachten wij van hem da', hij
taktvol met mensen kan omgaan.

Schriftelijke sollicitaties onder
vermelding van het vacature-
nummer en de naam van dit
blad, kunt u richten aan bo-
venstaan adres.
U kunt ons ook bellen
02975-61645, toestel 11.

amc

EIKEN DEKOR
Een moderne kunststot keuken.
uitgevoerd in eiken dekor. met dennen
voorzien van zelfsluitende scharnieren.
De kleur van het werkblad is naar uw
eigen keuze.
In het werkblad worden twee
roestvrijstalen ronde bakken
aangebracht.
Koken kunt u op een roestvrijstalen
kookplaat, waarboven een afzuigkap
wordt geplaatst met r.s.v.-klep en drie
snelheden.
De koelkast met vriesvak is op
ooghoogte ingebouwd.

Prijs
Af:

f 6425,
f 1902,

4523,-

: • • i •

N l
?!|<i . i '!i i!*:'

T,j

LAMELLA EIKEN
Een echt houten keuken in een antiek '
eiken karakter.
De deuren sluiten met volmetalen
scharnieren, de onverwoestbare laden
lopen vederlicht op telescoop-
geleiders. De fabriek verleent op deze
kwaliteitskeuken een garantie van 5
jaar. Het werkblad is uitgevoerd in
groen resopal, waarin twee ronde
roestvrijstalen bakken zijn
aangebracht. De koelkast is op
ooghoogte.
Tot het ingebouwde komfort behoren
een elektrische oven met grill en
draaispit en een gaskookplaa»,
waarvan het bedieningspaneel op de
oven is gemonteerd.
Een roestvrijstalen afzuigkap

•~ kompleteert het'duurzame
werkkomfort van deze stijlvolle Kano
keuken.

Prijs f 6913,-
Af: / 2048,-

Üit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Heren en iimiorrnode.
Hoofdstraat 178. Hillegom,
tel 02520 15119 Donder

dag koopavond

Massief eiken
huis- en

salontafels
In elk gewenst model.

Wij maken ze voor u.

Dct gtnoclljun1

Aléón
Schagelstraat 27.

Haarlem,
tel. 023-327019.

4865,-
///
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van f 39,75 voor., ƒ21,95
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Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel, 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dnnlnr.

KIMAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

RQODE^BERG BV - UMUIDEN
Tel.02550-1 4441

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want dooi
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig m
Nederland.

tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN
' Zijdstraat 65.

Aalsmeer,
tel. 02977-24429.

horcMKforp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

M. u 023-252780
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat62,
hoek Kloosterstraat. -

occasions

Hartelijk dank voor de overweldigende
belangstelling, bij de opening van onze

showroom
t 9

interieurbouw „
de favaugeplein 31 showroom: passage 14
zandvoort telefoon 02507-4556

Op verzoek zenden wij gaarne folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING
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Rommel graaf werk in september achter de rug

In Heemstede al hoog percentage
aansluiting kabeltelevisie

Dierenbescherming vergaderde

leden, meer ge
j HEEMSTEDE - Door vorst en
veel regen in hel afgelopen winter-
seizoen ligl de aanleg van de kabel-

\ televisie vier lot vijf weken achler
<>p het schema.

j Grote tegenslagen daargelaten zal in
september echter hel graafwerk in
de gehele gemeente zijn verricht en
voor l oktober zal ieder die dat
wenst aangesloten zijn op het net.
Tot nu toe is de aansluiting in twee
wijken al tot stand gekomen: in
l, eeuw en Hooft en de omgeving
van de Lanckhorstlaan. Volgens ir.
Bonesclianskcr, adjunct-directeur
van lictgcmcentelijk technisch be-
drijf , wordt het beeld door dcskun-
digen gekenmerkt als 'zeer goed'.
Ook uit de aangesloten wijken zelf

i komen enthousiaste reacties en wal
oor de gemeente een zeer gelukkige

j ontwikkeling is: het dcclnemerspcr-
centage ligt nu al hoog. In Leeuw en
Hooft rond de 75 procent, in de
omgeving van de Lanckhorstlaan
rond de 70 procent. De verwachting
is dat dit irog zal toenemen.

De heer Boneschansker: 'We zijn er
van uitgegaan dat 80 procent van de
bevolking zou meedoen, over de
gehele exploitatieperiode van vijf-
lien jaar. Dal er nu werkelijk veel
belangstelling blijkt te bestaan doet
ons natuurlijk goed. Uit het hoge
deelnemerspercentage menen we te
mogen concluderen dat de brochure
het uitstekend heeft gedaan en
daarom zien we de hele operatie
ook met vertrouwen tegemoet. De
verwachting is dat het bezettings-
percentage boven de 80 procent
komt en dat maakt het a"een maar
aantrekkelijker. Als je de kosten
over meer deelnemers kunt uit-
smeren kun je de tarieven wat lager
houden''.

Schema
Zoals gezegdes de aanleg in twee
wijken al rond. Ook de Geleerden-
wijk is al klaar, hoewel deze als wijk
VI op de het lijstje stond. In het
nieuwe gedeelte lag echter al een
centrale antenne systeem, zodat kon
worden volstaan met aanpassingen.
In het oude gedeelte werd het leggen
van de cai-kabels meegenomen met
herstratingswerkzaamheden.
In de komende weken kunnen het
eiland Rozenburg en de wijk achter
het station Heemstede/ Aerdenhout
de aansluitingen tegemoet zien en in

Rommel
Dat de aanleg van kabeltelevisie het
beeld van Heemstede niet onbe-
roerd laat is inmiddels wel duidel i jk
geworden. Klachten als: 'het hele
dorp ligt overhoop', 'het is een ben-
de geworden', 'een slordige in-
druk', 'een zandtroep', overal
liggen tegels en stenen schots en
scheef', worden nogal eens gespuid.
De heer Boneschansker daarover:
"t Geeft wel de indruk dal heel
Heemstede overhoop ligt maar in
Hte is dat natuurlijk niet zo. Als
men in wijk I I I bezig is gebeurt er in
de andere wijken niets. De werk-
zaamheden worden geconcentreerd
in een bepaald deel van de gemeente
en dan ligt er inderdaad soms een
sleuf van enkele honderden meters
open. Die is dan 's avonds niet
meteen weer dicht. Maar binnen
tien dagen - ruim genornerr - is alles
toch achter de rug. Inclusief het
herstel van de bestrating. En dat er
dan ergens nog een bult zand ligt of
een tegel scheef zal zeker zo zijn,
maar de schade aan het wegdek
wordt helemaal weggewerkt. De
chef van de bestrating is er fel op
gebrand alles weer in de oorspron-
kelijke toestand terug te brengen'.

Wat bijkomende rommel betreft,
zoals sinaasappelschillen en plastic
bekertjes, merkt de heer Bone-
schansker op dat er een ploeg van
zo'n zestig man bezig is, die
'Heemstede met een snelheid van
zo'n 5000 meter kabel per week pas-
seert'. 'En dat er dan een klein
aantal tussen zit dat zich anders
gedraagt dan wij zouden willen - dat
is niet te voorkomen'.

Zorgvuldig
Overigens is hij van mening dat er
zorgvuldig wordt gewerkt om scha-
de zo veel mogelijk te voorkomen.
Dit geldt vooral voor de boom-
wortels.
De kabels worden gelegd op circa
vijftig centimeter van de erfaf-
scheiding en de bomen staan
meestal meer aan de straatzijde. De
sleuf zelf is niet breder dan 15
centimeter. De diepte bedraagt 70
centimeter.
Het is de heer Boneschansker niet
bekend dat er ergens zichbare
schade aan bomen is ontstaan.
Als er bij bomen gegraven moet

ZANDVOOKT • In het vvriMiigingsgvbouw „De Krocht" hield du Vurun ig ing
voor het welzi jn <ier dieren, (Dicrcnbcscl ivrming /andvoo rt) donderdagavond jl.
;lt' j aa r l i j k se algemene ledenvergadering. !);> belangstelling ervoor was slechts
matig. Mei liet bestuur mee waren er slechts dertien mensen aanwezig. Ken
onbegri jpel i jk iets. wanneer men bedenkt , dat juist in Zanrlvoort. waar tevens
het Keniiemer Dierentehuis is gevestigd, de/e vereniging van /,o u i t zonde r l i j ke
betekenis is. Xiindvoort beschikt over een fauna , die allo aandach t opeist. Door
zijn bij/oMriere l igg ing aan zee dient men daarb i j op elke calamitei t voorbereid te
zijn. Ik denk in 't hij/onder aan olievogels.
Zwerfkat ten en zwerfhonden worden vrijwel dagelijks aangevoerd, doch het is
slechts een handjevol mensen, die er zich daadwerkeli jk voor inzetten en
daaraan heel veel t i jd besteden. Ken beetje meer akt ivi te i t op het gebied van de
dierenbescherming /.ou in Zandvoort heus geen overbodige luxe zijn,
integendeel , maar men laat (Jods wster over Gods akker lopen met de gedachte:
het gaat wel goed zo! Het is jammer en betreurenswaardig maar het is helaas
maar al Ie waar.

Agenda /
De agenda vermeldde ook al weinig
nieuws, het werd roch ru im elf uur
vóór men erover was ui tgepraat .
Zowel het jaarverslag van de secreta-
resso als van de penningmeester l iet
een optimistisch ge lu id horen. Helaas
moest een l i ch te teruggang van het
ledenaantal worden vastgesteld, doch
de inkomsten uit, ontvangsten van
contributie vertoonden desondanks
slechts een min imale achteruitgang,
die zeker niet verontrustend mag
worden genoemd. (Contr ibut ie 1976
f 5.797,- en 1977 f5.567,50. Men
b l i j k t , dierenbescherming Zandvoort
nog steeds een goed hart toe te dragen.
Dit bleek wel uit de meer-opbrengst
van de jaarlijkse collecte op dierendag.
Opnieuw ging dit bedrag omhoog, nl.
van f 1.062.57 in 1976 tot f <!,I93,--
in 1977. De balans per l januari 1978
vermeldde een bedrag aan kapitaal van
f33.668,92 (per l januari 1977
f30.871.07).
Het jaar 1978 werd dus al met al een

jaar waarin goed werd geboord, een
jaar dat rusl ig wegebde en waarin geen
schokkende gebeurtenissen plaalsvon-
den.

Nieuw bestuur •
Jn de kascommissie 1979 werden

benoemd de heren C. Kuyperen onder
voorbehoud Rob Peelers (die niet ter
vergadering aanwezig was en alsnog zal
worden aangezocht).
In de hestuursvacature. ontstaan door
het bedanken van Mej. Dekkers werd
op voorstel van het bestuur benoemd
Mevrouw Groenendijk. De heer K.J.
Korteweg. die zich aanvankel i jk
o p n i e u w herkiesbaar had gesteld,
deelde mede van plan te zijn af te
treden doch de lopende zaken
voorlopig te 'zullen blijven behartigen,
totdat een opvolger voor hem is
gevonden. We kregen de indruk, dat
deze onverwachte mededeling van de
penningmeesle/. die aanvanke l i jk te
kennen had gegeven als zodanig te
zullen aanblijven, door de aanwezigen

gekeken, ieder zet zich er voor
honderd procent voor in'.
Om nog even op het herstel van de
bestrating terug te komen: het is
natuurlijk mogelijk dat een plekje
aan de aandacht van de afdeling be-
strating ontsnapt. Wie een klacht
daarover kwijt wil kan bellen naar

het gemeentelijk techndisch bedrijf:
290060 of hel nummer van het
raadhuis draaien: 284140.

En dat wordt dan niet beschouwd
als de klaagzang van een lastige
inwoner maar als een welkome
informatie!

Rectificatie
ZANDVOORT - In onó vorige
nummer werd bericht, dat in nauwe
samenwerking met de motor en
autoclub „Mac Zandvoort" Sociëteit
Duysterghast op zaterdag 12 augustus

worden krijgen deze plaatsen extra •??" Zgt1' ...So'̂ racf" ?°u organiseren,
de omgeving van 'de-Binnenweg aandacht. • - - - , - -Dooreen ontstaan.misvprstand is dit
(ongeveer begrensd door Heren-
weg, Heemsteedse Dreef en Kerk-
iaan) is het graafwerk nu vrijwel
rond. In het Centrumplan zijn de
graafwerkzaamheden gestart. Voor
de bouwvakvakantie worden verder
de kabels nog gelegd in de omgeving
van de Wagnerkade, de Compo-
nistenwijk, het centrum rond de
Valkenburgerlaan en de Indische
wijk.
Na de bouwvakvakantie komen dan
nog aan de beurt Glip I en Glip II,
de Rivierenwijk, omgeving Man-
padslaan en als laatste in de rij de
Hartekamp met een stukje Leidse-
vaartweg.
De montage en het inregelcn komen
daar steeds achteraan.

Inspanning
De aanleg van kabeltelevisie brengt
voor het technisch bedrijf bijzonde-
re inspanning mee. Voor deze
eenmalige klus, die in een jaar tijd
afgerond moet zijn, konden geen
extra mensen worden aangetrokken
en dus springt mankracht van ande-
re afdelingen regelmatig bij. Ook de
financiële verwerking vraagt extra
tijd.
'Maar', zo verzekert de heer Bone-
schansker, 'iedereen werkt met en-
thousiasme mee om de hele zaak
goed te laten verlopen. We be-
schouwen het gewoon als een uitda-
ging. Er wordt niet op een uurtje

bericht niet geheel juist gebleken.
Deze race wordt nl. uitsluitend en
alleen georganiseerd door MAC Zand-
voort, Sociëteit Duysterghast is
slechts in zoverre bij betrokken, dat
leden ervan aan deze race zullen
meedoen. Met de organisatie heeft
men niets temaken.

Openlucht
toneelvoorstelling
ZANDVOORT - Voorts werd bericht,
dat de Zandvoortse toneelvereniging
„Wim Hildering" op dinsdag 29
augustus een openlucht-toneelvoor-
stelling-zal-geven van het toneelspel
„Op hoop van zegen" op het
Gasthuisplein, met medewerking van
Sociëteit Duysterghast. Dit laatste is
evenwel niet juist, want de Sociëteit
Duysterghast heeft ook hier met de
organisatie niets te maken. Die is
geheel in handen van „Wim Hilde-
ring".

Directeur
Streek V.V.V.
ZAN'DVOORT - De heer A. Tooncn.
momenteel directeur van de VVV
Velsen/IJmuiden. is benoemd tot
directeur van destreek Kennemerland
i.o., omvattende de gemeenten Henne-
broek, Bloemendaal, Haarlem. Haar-
lemmerliedc. Heemstede, Velsen/
Umuiden en Zandvoort. De heer
Toonen zal vanuit deze functie leiding
geven aan alle streekactiviteiten
terwijl het tevens in de bedoeling ligt
dat hij /.al worden belast met de
leiding van het kantoor van de VVV te
Haarlem. Het bureau van de Streek
VVV Zuid-Kennemerland i.o. zal
eveneens in het kantoor Stationsplein
l gevestigd zijn.

Tennis

HAARLEM - Bij het 275-jari;
bestaan van Joh. Enschedé en Zoner..
Grafische Inr icht ing b.v. organisseri
het Frans Halsmuseum in nauwe
samenwerking met het bedrijf een
herdenkingstentoonstelling. Behalve
aan de geschiedenis wordt aandacht
besteed aan de technische aspecten.

ZANDVOORT - Uitslagen zondag 21
mei: Metselaars III-Zandvoort [. 7-J:
Zandvoort II- Leimomas III . 6-2;
Zandvoort III-Marguetle I. 5-3. Zand-
voort III kampioen: Egmond I-Zand-
voort IV, 7-1; Zandvoort V-Anirno I,
3-5: ÜS IlI-Znndvoort VI, 1-7;
Zandvoort VII-DEM IV. 8-0.

Jeugd teams
Zandvoort I-All Out II, 8-0; Benne-
broek-Zandvoort II. 6-2.

Programma zondag 28 mei
Zandvoort I-Alta I: De Munnik
I-Zandvoort II; Oranje TC III-Zand-

,voort III; Zandvoort IV-Zaandam III;
Schoorl I-Zandvoort V: Uithoorn
IV-Zandvoort VI; Zandvoort VII-
Amteno III.

Jeugdteams
Zandvoort I-Zee en Duin; Noordwijk-
Zandvoort II.

voor kennisgeving werd aangenomen.
Men s tond name l i j k niet bepaald ie
dr ingen om /,ijn baantje over te
nemen.

Giften
De jaar l i jkse bi jdrage aan de S t i c h t i n g
Beheer Dierentehuizen in Kennenier -
land, (waaronder het Kennenier

Dierentehuis te Zandvoort) werd.
vastgesteld.
De jaarl i jkse g i f ten werden alsvolgt
beschikbaar gesteld: Voor de bestrij-
d ing van de vivisectie f200,-:
Apenhof Barneveld, f 300.-; Paarden-
kamp Soest, f 200,--; en Vogelopvany-
cen t rum te Bergen, l' 300,--. derhalve
een totaalbedrag van l 1000.--.
Tijdens de rondvraag vroeg een der
leden of door het bestuur reeds
contact was opgenomen met burge-
meester H. Machielsen. Voorzitter
werhoven verklaarde dat dit nog niet
gebeurd was. doch het staat nu als
punt één op de agenda van de
komende bestuursacl ivi tei len.
Tenslotte deelde de voorzit ter nog
mede, dat op 31 augustus aanstaande
hei. Kennemer Dierentehuis in Zand-
voort l O jaar zal bestaan.

Anjeraktie
ZANDVOORT -' De lande l i jke An je r - ï
aktie zal dit jaar worden gehouden™'
12 t/m 25 juni . Zoals well icht bekend*".;,
geschiedt, deze actie onder auspiciën .
12 t/m 25 juni . Zoals well icht beknd
geschiedt de/.e a k t i e onder auspiciën
van het Prins Bemhardl'onds, welk
fonds verenigingen en instel l ingen,
werk/aam op cul tureel gebied, alsme- i-
de diverse cu l ture le ukt iv i te i tcn , zoals •
tentoonstell ingen en concerten, f inan- ,,
eicel steun t.
Tot. de in 1977 gesubsidieerde in \
stel l ingen behoren ook de Zandvoort.- i-
se Muziekkapcl en de Stichting '
Cultureel Centrum in Zandvoort. ^
Vorig jaar heeft de in Zandvoort >•
gheouden kollekte f. 2.720.30 opge- *
bracht, een bijna verdubbeling van hete*
bedrag in 1976.
Voor het welslagen van de nu te!^"
houden kollekte zijn ongeveer /.estigi*«
kollektanten vereist. „Hoe meer'J<'
kollektantcn, des te kleiner de te!3C
verdelen wijken. En wat is nu twee'*»
uren kollekteren. verdeeld over een!^
periode van twee weken ? " zegt de;ur
contactcommissie culturele belangen,:T"
in haar circulaire waarin het raadhuis;.,»
(tel. 5841). »
Verder dient nog vermeld tej^
worden dat ook dit jaar de**
zogenaamde kollektepremiere- 2
geling van toepassing zal zijn, die "•
inhoudt dat de burgemeester 20^
procent van de netto-opbrengst. £
van de kollekte in zijn gemeente £
kan uitkeren aan bijv. verenigin-^
gen of scholen wier leden, w
respectievelijk, leerlingen aan de^
aktie deelnemen. K

DEKBED HALFDONS
Swtremo 189,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751.

Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gachaanfen.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Jonge man zoekt

werk in
de bediening.
Liefst op strand.

Telefoon 4286, tussen
17.00-19.00 uur.

Lunchroom
Berkhout

Kerkstraat 17, Zandvoort,
telefoon 02507-3273.

Vraagt huishoudelijke
hulp voor4é5

ochtenden per week.

Restaurant
LA REINE

Kerkstraat 15 - Zandvoort
Telefoon 02507-2253

vraagt voor direct

flinke vrouwelijke
schoonmaakhulp

voor 4 ochtenden per week.

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

nxw' L., - , _ , STOOKTICHNISCH
lJM_r x-TLELLMANN ONOERHOUBSBEOBIIF

Voor al uw schoonmaakwerk op het gebied
van verwarming.

TEL. 02550-20642 - 023-339389

Zltmaaiers
modern en
snef

Motormaaiers
(opmerken met'
unieke maai-
kwaliteit.

Electrische
kantcnmaaiert
voor moeilijk
bereikbare
plaatsen.

Tuinfrezcn
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin.

t/fi |t>li |tenri demonsiMtie l"i

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN £r PARKMACHINES
*ICM.J.,! ;i ", AH-.m iel 0297724329

2u>,ii.iivit iuinmachin«s n .1 nrkul:*i><iaii:is
koomiaaiers. clectromaaiers. tumrekkors.
fitmaaiers, tumtfe^en. ketling^agen.
moto'yrasharktïn i,t vert icuteerharken
i>n noi) .'•"' n i^ t - r '

J linnt . in 'i 'O- .-.•• k:"" n|. ' • • ' • l iiiri'ipc'Hil.'
luinn>otorenshow l

Wij hebben in ons grondstoffenmagazijn nog
plaats voor een

MAGAZIJN-
MEDEWERKER

vakaturenr. 14000.

Wij zoeken een flinke kracht van minimaal
20 jaar voor het ontvangen, opslaan en
distribueren van de grondstoffen en
emballage, waarbij het voorraad-
kaartensysteem bijgehouden moet worden.

Sollicitaties worden
ingewacht bij

AMC
Melkproducten bv
postbus 26, 1420 AA
Uithoorn,
telefoon 02975-61645 tst. 11

amc

Op ons kantoor Uithoorn
isopdebloemen-import-inklarihgsafdelmg
plaats voor een

dedarant
die ruimschoots bekend is met
declaratie werkzaamheden en goed
in teamverband kan samenwerken.

Gunstige arbeidsvoorwaarden.
Goede salariëring.

Schriftelijke sollicitaties aan
Brmkhof Transport b. v..
Antoon Coolenlaan l, Uilhoorn.

Techn. Bur. A.
Prinsesseweg S2a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Moederdag geweest?
Ben je Rek, gcwocin doorgaan.
Klkc dag mncdcrdug
BLOKMENHUIS

J. BLUYS
(v.h. v. d. Mcy)
HalitMraat 65. /.anduiori.
iciefinni 11:507.:or>o
De specialist in al im
bloemwcrlicn

1. van As, R. A.
2. van der Mije

Pzn., K.C.
3. de Pater, H.
4. ter Veer, Drs. G.
5. Brugman, J.
6. Ingwersen, P.
7. Berkhout, J. F. S
8. van der Meulen,

geb, Heijink, M.
9. Paap, H. H.

10. Bos, D. P.
11. vandorWerff,

J.W.
12. Hoekema, J.

(Jac.)
13. Alders, P. J.
14. Berkenbosch,

J. R.
15. Brune, Y.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DENBPS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

VOOR EEN SCHERP FINANCIEEL BELEID

O
N
A
F
H
A
N
K
E
L
l

J
K

ANNE HOEKEMA
accountant en liberaal
stemt op de sterke drie van lijst 6
1. A. A. Roselaar
2. A. Hoekema
3. E. Janssen-Groot

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Drogisleri] Reform
MOEREIMBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Hallstraat 8, Zandvoort.

telefoon 02507-6123.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212.

Auto - Brand • Leven
Alle verzekeringen

Te koop aangeboden,

geel bankstel
gevelkachels.

Tel. 02507-2126,
na 18.00 uur.

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404



FI -STIVALOFJOY
Zo l u i d l tic naam van een imposant re-
l i g i e u s concert. J;it op /ondng 19 j u n i in
hel Rot lerJamse Sportpaleis Alioy plaats
v i i u l t . Van 's middags 3 uur tot 's avonds
') uur s taa t de Ahoy in het teken van
mu/. iek en hel gesproken woord. Onge
veer 200 medewerkers van diverse kor-
k e l i j k e r i c h t i n g e n ui t /ov.'el Neder land als
de Verenigde Staten maken de/e massale
happen ing mogeli jk. Verspreid door het
spor tpale is y.ijn die zundag diverse stands
i n g e r i c h t , w a a r hel pub l i ek y.ich kan l a ten
inlormeren 'overde vele aspeklen van o.a.
hel j eugdwerk en de /ending .
De loegang tol d i l bonte gebeuren is vri j .
Hovemlien kr i jg t iedere bezoeker grat is
een programmaboekje aangeboden.
Du muziekgroepen /i jn: Kom Te/amen,
l i u r n i n g Canules. Merv & Mer la Warl-
son. Sjofar. Verder komt Hen l loekendi jk
spreken, evenals Me l t a r i , D imar i a en
vermoedeli jk dat l'at lioone.

ORGEL
In j un i is Haar lem weer orgelstad^,
In j un i is Haarlem weer de orgelslad'-
van Neder land. In de Grote of J5t. lia-
vokerk . i n g a n g oude Groenmarkt 23,
vinden de volgende gratis toegankelijke
orgelconcerten plaats:
di. 7 j u n i 20.00 u. Hans Goerg Ross-
hamer. een uas torganis t uit W. W.Dui t s -
l and i
do. 4 j u n i 15.00 u. s tadsorgnnis t Albert
de K l e r k : di. U j u n i 20.00 u. stads-
organis t Alber t de K l e r k ; do. 16 jun i
15.00 u. s tadsorganist Alber t de K le rk :
di. 21 j u n i 20.00 u. stadsorganist Piet
Kee: do. 23 j u n i 15.00 u. s tadsorganist
Piet Kee: di. 28 j u n i 20.00 u. stads-

., organist Alber t de K l e r k ; do. 30 j u n i
•.. 15.00 u. stadsorganist Albert de Klerk'

Kathedrale Basiliek St. Bavo. Leidse-
vaart 146. Haarlem, tel. inl . 313336.
Zaterdagmiddag wandelconccrtcn op het
Willibrordorgel met na afloop gclcgen-
heid de speeltafel te bezichtigen:
/.a. 4 j u n i 15.00 u. M a t t i Vainio. or-
ganist uit Finland. Progr.: J. S. Bach,
Franck. Kostiaienen
/.a. 11 juni 15.00 u. Piet v .d. Steen..
Progr.: Messiaen (L'Ascension) Franck.
\ ' ierne(2e symfonie)
za. 18 j un i 15.00 u. Hans can der Harst.
Progr.: de Crigny. Mozart. Bocly en
Hoëlmann

di. 21 j un i 20.00 u. Engels Koorconcert
door het Cambridge Univeristy Chamber
Coiro.l .v. Dr. Richard Marlow.
za. 25 juni 15.00 u. Bernard Bartclink.

•Progr.: Bruhns-. Mozart, Franck, Goor-
huis. Langlais.

.Al le bovengenoemde concerten zijn gra-
tis toegankelijk.

ORATORIUM
90-jarig jubileum

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
van de Konink l i jke Bond van Zang- en
Oratoriumverenigingen wordt in het

Concertgebouw Haarlem. Lange Bcgijne-
s t raat 13. op zaterdagmiddag 4 juni om
half drie een feestconcert gegeven.
Medewerkenden o.a. Joh. D. Verhulst uit
Krommenie, Sappho uit Hoorn. Cantate
Corde uit Raamsdonkveer, Weerier
Mannenkoort . Trumpets of the Lord uit
Hoofddorp en hot Haarlems Opcrakoor
..Bep Ogterop". Gratis entree.

OPEN PODIUM
Amateurs komen op de planken

In het Haarlems Concertgebouw komen
op maandag 6 juni de amateurs aan
bod. Om kwart over acht begint dan de
Open Podium-avond voor amatcurmu-
sici. die dit maal in de grote zaal
wordt gehouden. De toegang is gratis.
Medewerkenden: Orkest van Jeugd en
Muziek afd. Hilversum. Orkest van de
Vrije School ..Rudolf Steiner", School-
orkest van de Muziekschool Castricum.
J. A. M. S. Big Band, Haarlems Ama-
teur Sympfonie Orkest.

KAMERORKEST
Kamerorkest met solo-violosit

Het Nederlands Kamerorkest onder lei-
ding van Christopher Adcy treedt op

Merv & MI-LA WATSON

dinsdag 7 jun i op in het Haarlems Con-
cerlgebouw met Mark Lubotsky als solist
op de viool. Op het programma staan
werken van Mozart, J. C. Bach en Brit-
ten. Kaarten kosten negen gulden, k in-
deren en cjp'ers halve prijs.

HOLLAND FESTIVAL
Groot festival van start
Deze weck gaat het Holland Festival
weer van start. Dat betekent in alle
grotere plaatsen in Nederland manifes-
talies. concerten, bijzondere voorstellin-
gen en andere culturele gebeurtenissen.
Alle inl ichtingen over dit festival kan
men verkrijgen bij het kantoor van de
VVV.

THEATER
Laatste voorstellingen in Stadsschouw-
burg

Wie dit seizoen nog een voorstelling in
de Haarlemse Stadsschouwburg wil zien
moet snel zijn. Op vrijdag 3 en zatcr-
dag 4 jun i treedt het Publicksthcater op
met „Medca" van Euripidcs, een inter-
pretatie van een klassiek werk. aanvang
kwart over acht.
.Zondagavond 5 juni komt de rederij-
kerskamcr Alberdingk Thijm met ,.Sou-
brette" van Jacques Dcval. Aanvang
kwart over acht.
Maandag 6 juni treedt om acht uur de
Haarlemse Toneel Club op met „Week-
end" van Noël Coward.
Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10
juni komt Fons Jansen iedere avond
vanaf kwart over acht op de planken met
zijn vijfde programma. Hiermee wordt
het seizoen afgesloten.

CULTUREEL HOUTFESTIVAL WEEKENDDIENSTEN

Zondag 5 juni 1977

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C. Mataheru
Bediening H. Doop

Jeugdhuis achter de kerk
10.30 uur Jeugdkapel, bezoek aan de
doopdienst in de kerk

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15 .
10.00 uur ds. P. van Hall
19.00 uur ds. P. G. den Hengst,
Hoolddorp

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
10.30 uur de heer V. G. Rutgers,
Uithoorn (Rooms Kath.)

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatha
Grote Krocht
zaterdag 4 jun i
19.30 uur Stille Eucharistieviering
zondag 5 juni
8.45 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang
10.45 uur Eucharistieviering met mede-
werking van dames- en herenkoor
(Hoogmis)

JEHOVA'S GETUIGEN
zondag van 9.30 tot 11.30 uur
lezing en bijbelstudie in het Gemeen-
schapshuis, ingang Willcmstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur diensten
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

PCDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juni. juli en
augustus geen samenkomsten in huize
„Pniol", Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
zondag 9.45 uur samenkomst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk

Kollekte Kankerbestrijding

ZANDVOORT - De hoogwaterstanden
zien er voor do komende week als volgt
uit:

Donderdag 2 juni 3.13-15.43 uur
Vrijdag 3 juni 3.59-16.31 uur
Z.-ilcrdag A juni 4.49-17.19 uur
Zondag 5 juni 5.37-18.06 uur
Maandag 6 juni 6.26-1Ü.56 uur
Dinsdag 7 juni 7.18-19.50 uur
Woensdag 8 juni 8.18-20.51 uur
Donderdag 9 juni 9.21-21.54 uur
Spiingtij 4 juni
Voor hel berekenen van do laagwaler-
standcn gelieve men bij bovenstaande
tijden acht uur en drie minuten bij Ie
lellen.

KENNEMERLAND - Dé-Haarlernmer-
hout zal komend weekend geheel staan in
hel (eken .van één tol dusver ongekend
cultureel rioulfesilvali muziek, toneel,
beeldende kunst , cabaret, film; zowel bc-
roeps als amateur. Alleen: al het aantal
actieve deelnemers loöp.i (egen de duizend.
De opening heeft plaats' op vrijdagavond
3 juni, mei de onthulling van een beeld
op de sokkel achter Dreefzicht aan de
Dreef. Het festival sluit. Op zondagavond
3 juni in de thcatertenVmet clowns, een
big band en tal van andere medewerkers.

Programma

Het volledige programma ziet er als volgt
uit.

vrijdag 3 juni
18.45-19.00 Concert Drumband Oosler-

kwartier bij sokkel (achter
Dreefzicht)

19.00-19.30 Opening festival, onthul l ing
beeld op sokkel door hel
DUO TRIPLEX

19.30-20.00 optocht drumband en festi-
val-gangers naar vlooienvcld

20.15-21.15 Thcatcrtcnt: concert N.P.O.
' programma voorstel:

Verdi — Ouverture la Forza
del Destino
Brahms— 2 Hongaarse dan-
scn no. 5 en 6 Van Anrooj
— Piet Hein Rhapsodic
Tschaikowsky — ouverture
1812
Von Suppc — ouverture
Dichter und Bauer
(houten vlonder 13 x 10.
orkest verlichting tafels vooi
violen, 68 stoelen)

21.15-24.00 openstelling SPORTBLIK
TENT

HOUTKIJKKARREN v.
Frans Halsmuseum

21.15-21.45 Muziektent — Slagwerk
groep Haarlemse Muziek
school

21.15-22.30 Filmtent - Onafhankelijk
Toneel speelt „Wachten or.
Godot"

22.00-23.30 Theatertent — Clownspro
gramma Festival of fooi.'
Theater du Matin

22.00-22.30 Muziektent —' Haarlemse
Muziekschool Blazersgroep

22.00-24.00 opcnluchtbioskoop door Per-
spekt

zaterdag 4 juni

10.30 vertrek Grote Markt Ooster-
kwartier

10.30-11.00 Opening Haarlemse Kunst-
markt door Harry Preenen.

11.00-11.30 Openingsconcert door Show-
drumband Oosterkwartier

11.00-2400 Openstelling SPORTBLtK-
TENT

FQTOPROJEKT
HOUTKIJKKARREN
Speciaal :voor kinderen:
SPOOKBOS PROJEKT
door Krcater

11.00-23.00 Theatertent- achtergedeeltc
Expositie van prijze deelne-
mers kunstmarkt

12.00-12.30 Kofïïeconcert door Haarlem-
se muziekschool in muziek-
tent:strijkersgroep.

13.00-14.30 Theatertent voorgedeelte -
Clownsprogramma Foöls Le-
grand Reveur Argentinië

13.00-17.00 Oranjelaan - draaiorgelcon-
certen (3 orgels)

14.00-15.00 Filmtent - Marijke Kotz
en Rien Baardmans
Poppentehater op twee nivo's

DE GESCHIEDENIS VAN
HAARLEM

13.00-17.00 Hertenkamp — .Schaaksi-
multaan op -16 tafels door
vér. Haarlems Schaakge-
nóotschap
13.00 jeugd 13-16 jr.
15.00 v.a. 16 jr..

13.00-13.30 Muziektent Lunchconcert
Haarlemse muziekschool ac-
cOrdëongroep

14.0ÏO-14.30 Theater tent — Zigea — zin-
gen is gezellig en aange-
haam) — dameszangkoor
o.l.v. Olga Ongena

15.00-16.00 Theatertent-voorgedcelte-
Harmome orkest Haarlem
van Jeugd en Muziek. Can-
eert. (45 stoelen)

16.00-17.00 Filmtent Marijke Kotz en
Ricn Baardmans
DE GESCHIEDENIS VAN
HAARLEM

17.00-17.30 Muziektent Kenncmer vrou-
wénkoor o.l.v. Olga Ongena
(45 dames)

19.00-20.30 Theatertent voorgedeelte:
Theater Temps fort

20.30-22,00 Filmtent Onafhankelijk To-
neel speelt in de serie favo-
rictcn „Wachten op Godot"

20.00-20.30 Blaaskwintet
20.00-21.00 Muziektent: zigcunerorkest

Pajtas
22.00-24.00 Opcnluchtbioskoop door

Perspekt
22.00-24.00 Bezoekers' projekteren zelf

hun dia's en/of smal films op
de wcerbalonnen. Ocdcr mag
meedoen: projectie appara-
tuur meenemen.

22.00-24.00 Thcatertent Festival of Fools
Salt Lake Mime Troupc

23.00 Sluiting Kunstmartk

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: (bulten de gemeente)
Turkan z. v. S. Clnkiz en M. Bilgin;
Manja d. v. A. van der Neut en J. C.
Draijer; Raymond z. v. R. S. Korver
en C. M, Hoek.
Ondertrouwd: F. A. Klaverstijn en
A. Verschoor.
Overleden: HendrUtus A. Hurkmans,
90 jaar, geil. gew. m. I. van Daalen.
Overleden: (bulten de gemeente)
Marthtt. H, Zaligman, 50 Jaar, geh.
guw. m. D. Groen; Johanna C. van
Dulvenboden, 83 Jaar, geh, gew. m.
H. G. Pellerln.

zondag 5 juni
13.00
12.30-13.30

13.00-13.30

13.30-14.00

14.30-15.30

13.00-15.00

14.30-16.00

14.00-17.00

14.00-17.00

15.00-16.00

16.30-17.15

16.30-17.30

19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-21.00
21.00

?.2.00

vertrekt Bato Zoctestraat
Openstelling vaste festival
onderdelen Grote Haarlemse
'Picknick op het Vlooienveld
DANSERS VAN DE
LAAN VAN BERLIJN en
openlucht poppenkast door
La Gondola. Prijs voor
mooist versierde pci-
nick-mand.
Muziektent lunch-conccrt
door de Haarlemse Muziek-
school
Vlooienvcld concert en show
Drumband Bato tevens de-
monstratie turnen
Filmtent Marijke Kotz, Rien
Baartmans poppenthcater.
DE GESCHIEDENIS VAN
HAARLEM
Vossenjacht naar bekende
Haarlemmers
Vlooienveld Volksdansgroep
TSA-IER begeleid door Or-
kest PRAVO
Hertenkampweg Schaak-
simultaan op 16 tafels
Theatertent Festival of fools
ABAKADABRA
Muziektent ace. gezelschap
ESMERALDA
Theatcrtcnt Haarlemse Har-
monie Kapel .
Filmtcnt Marijke Kotz en
Rien Baartmans
Poppcntheatcr DE GE-
SCHIEDENIS VAN
HAARLEM
Vlooienveld Spaarnebazuin
Theatertcnt Festival of fools
Thcatertent JAMS Big Band
Theatertcnt sluitingspro-
gramtna met clowns Big
Band e.d.
Los angelos Mask compagny

Weekeinde van 4 en 5 Juni 1977

Huisartsenpraktijk Bouman-Mol
Arts: F. N. Ridderbos, Wilhelminaweg 9.
tel. 2633
verdere inlichtingen omlrent de week-
enddlensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson, telefoon 2058
Drenlh, telefoon 3355
Flieringa, telefoon 2181
Zwerver, telefoon 2499
Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. E. Poldervaart-Spaans.
Distelslraat 21, Nieuw-Vennep, tel. 02526-
6495 .
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H. B.
A. Mulder, tel. 3185
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3 flat 2, Zandvoort.
Tel. 02507-4437 b.g.g. 023-313233
Hulpdienst: telefoon 023-243340 .
Weekend: van vrijdagavond 7 uur tot
maandagmorgen 7 uur
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend
telefonisch de Veeartsendiènst te ,
Haarlem, telefoon 023-313233
Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737
Politie: telefoon 3043
Brandweer: telefoon 2000
Taxi: telefoon 2600
Algemeen maatschappelijk werk
Zandvoort
Corn. Slegersstraat 15, tel. 3459 (bij
geen gehoor: 023-320899-320464)
Spreekuur op werkdagen: 9-10 uur;
maandagavond: 7-8 uur.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoorl,
geldt, dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S telefonische hulpdienst Haarlem
023-326655. Advies in geestelijke en
sociale nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7 uur tot 's morgens. 7- uur.

Plm. 225.000
mensen

ontvangen
wekelijks de
nieuwsbladen

van
Randstad-

Publicaties
Uw

advertentiebudget
is daar in goede

handen.

Be! voor inlichtingen:
02977-25141
(toestel 15).

(Adv. Ingcz. mcdeling)

BV RANDSTAD
PUBLICATIES

uitgeefster van dit blad, is dag icn
nacht bereikbaar op het hoofdkan-
toor te AALSMEER voor: REDAK-
TIONEEL NIEUWS, ADVERTEN-
TIES en eventuele medelingcn

over BEZORGING.
Onze kantooruren zijn 8.30 tot
17.00 uur. Daarna kunt u via onze
telefoonbeantwoorder een medede-
ling doen van onbeperkte tijdsduur.

Gevraagd een

VERKOOPSTER
BANKETBAKKERIJ SEYSENER

Haltestraat 23, Zandvoort, tel.: 02507-2159.

Wij zoeken voor ons klein handelskantoor
(voor SPOEDIGE indiensttreding):

Vrouwelijke kracht
voor alle kantoorwerkzaamheden.

Vereisten: Duitse en Engelse taal kunnende
spreken en schrijven.

Kennis van de Franse taal gewenst.
Qoed kunnende typen. .

(Met vakantieafspraken kan rekening worden
gehouden).

EFKA-Smport
Lorentzstraat 152, Zandvoort. Tel. 02507-2798.

' VEEL BELOVEN EN WEINIG GEVEN
DOET DE DWAAS IN VREUGDE LEVEN

Zorg dat u dat niet l/ent bij aankoop
van een naaimachine.

Bij ons een eerlijke vakkundige voor-
lichting en een bijzonder zwart op wit
gegeven service.

Jan Geylvoef Jr.
Doelstraat 35 - Haarlem - Tel. 311712.
Reparatie alle merken onder garantie.

Sclwonheidssalon. Corry Driekuizen

Tjerk Hiddestraat 163, telefoon 5540.
voor o.a.
Vapazonabehandeling
Harsbehandelingen

Gelaatsbehandelingen
Solarium
Manicuren

DOCIHIR

PABIS
Beauté Maquillage

Behandeling volgens afspraak,
's Morgens van 9.00—12.00 uur.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a,
telefoon 02507-6747 of 3176.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

FA. GANSHER SCO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN

Deskundig advies

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER, BENRAAD GASHAARDEN
Toonzaal: Schelpenplein, tel. 5068, 3613, 2518.

Nu volop Alles voor uw
tuin van eigen kwekcrij.

Specialiteit onze Canadese
Geranium, hang en staand

in vele kleuren.
Ook voor kanWrplanten.

Kwekerij
„DE NOTEDOP"
Zandvoortselaan 183,
tel. 6380, Zandvoort.

Auto- en huissleutels
wy maken uw reserve-
sleutel terwyi u wacht.

SLEUTELSERVICE

Versteege bv, Haltestr. 18,
. ' tel. 02507-4499.

Voor a! uw
loodgieterswerk, :

dakwerk e.d.
M. C. KUPERUS

Brouwerskade 9. Haarlem,
telefoon 023-314204. '. '.

Gevraagd 2 pers. KAMER
liefst met douche tot = me-'
dio sept. '77. Rest. Harocamo,

_ _____ Kerkstraat 27, tel. 2537.

Te koop FOKD TAUNUS 15 weggelopen 28 mei POÜ'.'
M dec. '69 70.000 km. Telef. roepnaam Patsy. Lapjeskat •
3854 of 3839 met witte bui!c en acllterpo- .'

• _ • ' _ ten. Omg. Tj. Hiddesstraat,
' - -- - tel. 2737.
Te koop of te huur gevr, - - -

Voor al uw inlijst-
werk

TON VOS
Passage 16. telefoon 7657.

BOETIEKPACO
Dames-, tiener- en

kindermode
Diverse jeansbroeken

Dorpsplein 2, Zandvoort.

™ ™ ™Tel. 02507-5566. SERVEERHULP
en TOILETJUFFROUW voor.
strandtent naaktstrand. Tel.-
6137.

Gevraagd HULP l ochtend'
per week liefst maandag.-
Mevr. Toorenent, Trompstr
7/8, tel. 6632.

Plm, 225,000
mensen ontvangen

wekelijks de
nieuwsbladen van ^^

Randstad Publicaties VERSTEEGE-THIF.LEMAN:

DwadvertentiebudBet is
daar in goede handen.
Bel voor inlichtingen:

02977-25141 (toestel 15).

Flemingstraat 146. tel. 5185..'
Medisch gedipl. pedicure van

het Elisabeth Gasthuis.
Behandeling ook aan huis. •
B.g.g. bellen na 19.00 uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur, 14-16 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur

TELEFOON 02507-7166

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook
nieuws.

't (kindcr) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor

kleuters, peuters, tcencrs en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1-3, te). 6380,

zijstraat v, d. Kerkstraat.

Droglstery -Reform
MOEHENBUKG

Gespecialiseerd in
DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Znadvoort,

telefoon 02507-6123.

De echte Zwitserse
zonni'gorilijncn 40 dessins •

op maal gemaakt. ',

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23, Zandvoort

VOOR UW PRIVÉ-,
VERENIGINGS-EN

HANDELSDRUKWERK

Drukkerij
F, M, v, Deursen

, Schoolstraat, tel. 2507.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AEROENHOUT

DONDERDAG 1 JUN11978 GASTHUfSPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7160 - OPLAGE 3500 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
UitRVefster van:

• Zandvoorts Nieuwsblad

• Hecmsteedse Courant
•

• Hoofddorps'Venneper Nieuwsblad
•

« Z\vancnbu i g'Hnlfwegse Courant

« Bndhocve Slotense Courant

o Aalsmeerder Courant

• Ulthoornse Courant/Ons Weekblad

• Streekblad De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28411.
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Besluit college: gesprek met krakers

Huis Flieringa

ZANDVOORT • Ze hadden '-
schoon genoeg van, Chris Imt-
breeker (51) Harpert en Roland-
Jan van Tetterode (20 en 21) en
Anio v.d. Ven (25). Harpert en
Roland-Jan moesten per l juni
hun gehuurde zomerhuisje veria-
ten. bij Anio waren de ramen
stuk, lekte het dak, en kon ze
gaan sanitair gebruiken, terwijl
er voor Chris die werkt in het
kreathriteitscentram aan de Ko-
ninginneweg helemaal geen
woonruimte was.
Ze hebben heel Zandvoort
afgelopen op zoek naar enigszins

H.W.COSTERBV
Makelaar 0.9.
' Bing. Engoloartstraat 11.

Zandvoort - Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop
van uw
FLATofWONING

Taxaties - Hypotheken
,---Assurantiën
Gratis wonFngüjst op
aanvraag beschikbaar

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Olr. P. j. Semo
ZeestraatS-31. tel. 2781-4932

•

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

WERELD KAMPIOENSCHAP
VOETBAL IN ARGENTINIË

EXCLUSIEF IN ZANDVOORT
ALLE WEDSTRIJDEN OP
GROOTBEELD. PANORA-

MISCH FILMDOEK
1.50x1.25 m.

Ruim 80 zitplaatsen aanwezig

U BENT VAN HARTE WELKOM
P. Semo

Hooi - Cafô - Rest. „Van Houten"

WULLUM v. d. WURFF

.WURF-PRAET"
As'k alle verkiezingsbeloften mag
gleuve, gaet Zanvert 'n gouwe taid
tegenmoet. (Of niet naetuurlijk).

Het gekraakte pand in
de RrtrifmdKtmat

betaalbare woonruimte, maar
die is er volgens hun zeggen niet
voor l of 2-persoons huishou»
dens.
Met lede ogen hebben zy
aangezien dat het vroegere huis
van dokter Flieringa al maanden
leeg stond. Een hths met ruime
hoge kamers, waarin voor ieder
een slaapkamer en studeer/
woonkamer beschikbaar was,
een huis waar slechts de
brandweer oefeningen hield, een
huis bestemd voor de slaap om
plaats te maken voor sociale
woningbouw.
De plannen die de woningbouw*
vereniging EMM .voor dit punt
had, stuitte op bezwaren van de
Provinciale Planologische
Dienst; men vond het ontwerp
niet passen in de omgeving.
Directeur H. Visser van de EMM
bekent desgevraagd dat men nog
steeds plannen heeft voor bejaar-
den woningen op deze plaats,
maar dat momenteel de bouw-
plannen voor woningen in de
Noordbuurt en van der Moolen»
straat voorrang hebben.
Ondertussen bleef het huis leeg.
Inmiddels heeft het college van

Ontruiming
pas na
afgeronde
plannen
sociale

• * erg VP

woningbouw^?1

Zandvoort besloten een gesprek
met de krakers te wfllen hebben.

Daarom besloot het viertal „Nu of
nooit", en in de nacht van 25/26 mei
kraakten ze het pand Brederodrstraat
1. Ze stuurden een brief aan' het
college van b. en w. en een kopie
daarvan aan alle raadsleden waarin zij
uitleg geven van hun noodsprong.
Want een noodsprong is het. „Geen
politiek» stunt vlab voor de verkfe-
èfngen", zegt Chris als woordvoerder
van het viertal. „Zeker niet, maar
Harpert en Boland-Jan moesten
woensdagmiddag uit dat zomerhuisje.
en wanneer je met je hele hebben en
honden op straat staat en niet vvept
waar j» naar toe moet. dan is het
helemaal een noodsituatie. Daar komt
nog bij dat Harpert midden in zijn
eindexamen HAVO zit, dus des U>
eerder des te beter."
Wanneer' wij hen bezoeken op
zaterdagmiddag hebben » zich ern_
klein beef je geïnstalleerd. „Wij hebben
gas, water en electra aangevraagd.
Waarschijnlijk krijgen wij dit snel. en
dat is te hopen, want we kunnen nu
nog zo weinig doen. De brandweer
beeft het buis voor oefeningen
gebruikt en in alle kamers is een dikke
laag roet. Wij hebben water nodig om
het schoon ie maken.en dat willen wij
graag, want komt u maar eens kijken
het is een ideaal pand voor ons." zegt
Anjo.
Het Wijkt dat ze dr woonruimte al
nebben vexdcdd. voor ieder twee

kamera, gemeenschappelijke* kraken
en badkamer, terwijl er twee toiletten
zijn.

Hemeltje op aarde
„Wij als jon go Zandvoortets hebben
ook recht op betaalbare woonruimte.
Wij zijn zeker niet de enigen die in zo'n
situatie verkeren. Wij werken alle vier,
behalve dan Harpert die nog studeert,
en wij willen betalen voor onze
onderkomens, maar het moet wel
redelijk blijven. Wij kunnen geen
huren opbrengen van f 500,- per
maand of meer, en dat ben je kwijt in
Zandvoort voor twee kamers, keuken
en sanitaire voorzieningen. Er komen
erg veel mensen langs die zeggen

gelijk", wij hebben trouwens
toch veel meer positieve reacties
ontvangen dan wij verwachten.
Op dinsdagmiddag is er een verga-
dering van b. en w. en wij nemen aan
dat wij na dlnsdagmrdddag bericht
zullen ontvangen. Wij hebben uitdruk-
kei ij k in onze brief gesteld dat wij
bereid zijn huur en verbruikskosten te
betalen. Wij zijn ook bereid het pand
te ontruimen, indien afgeronde plan-
nen voor sociale woningbouw nood-
zaken het pand te slopen", aldus Anjo.
Bovendien blijkt dat het viertal
positieve reacties heeft ontvangen van
het overlegorgaan Maatschappelijk
Werk, Oer Toonen van de P.v.d.A en
Dick Gerritse van P-P-Z.".
„Eindelijk woonruimte en genoeg
lucht om adem te halen. Gewoon een
klein hemeltje op aarde." verzucht
Roland-Jan.

De staat van onderhoud waarin

tod*, tnga. Medcd)

Jaap Kroon
opent woensdag 7 juni zijn nieuwe zaak

„De Vishoek"
aan de Achterwen 5 te Zandvoort

Open huls van 16.00 tot 20.30 uur. Dus tot woensdag.

Aktie autovrij plein

ZANDVOORT - Op het Gasthuisplein is één van de omwonenden een aktie
gestart om in ieder geval het plein in de avonduren autovrij te krijgen.
ledere avond worden auto's ondanks parkeerverbodsborden op de trottoirs
geparkeerd. De toegang tot de woonhuizen is soms helemaal geblokkeerd.
Met de aktie tracht men met het verzamelen van handtekeningen te
bereiken om bij de gemeente aan te dringen maatregelen te treffen.

Drie van de vier krakers die
binnenkort een gesprek met hel
college van b. en w. zullen
hebben

het verkeert is bijzonder goed,
zodat het wellicht mogelijk is dat
zij • totdat er definitieve plannen
zijn - nog een tijd kunnen
genieten van dat „hemeltje op
aarde."
Voor het nieuw te vormen
gemeenteraad in ieder geval
alvast een onderwerp: „Woon-
ruimte voor kleine huishou dens"
dat in Zandvoort aller aandacht
en om één oplossing vraagt.

*^ *.*.•-̂
•̂ .*" ^'AWV.

Aanrijdingen
2&NDVÖQRT - Zaterdag vondénjn
het dorp verschillende aanrijdingen
plaats, 's Avondsom 21.30 uur was er
een aanrijding op de kruising Lorentz-
straat/Thomsonstraat tussen twee
personenauto's. Beide auto's waren na
de aanrijding total-loss. Een van de
bestuurders werd met verwondingen
overgebracht naar een Haarlems
ziekenhuis.
Omstreeks 22.40 uur vond op de
Princesseweg de botsing plaats tussen
de bromfietser en een auto. Ook deze
bromfietser werd met verwondingen
overgebracht naar een ziekenhuis.
Zondagmiddag tenslotte opnieuw een
aanrijding tussen twee personenauto's
nu op de kruising Tolweg/Dr. C.A.
GerkestraaL Beide auto's werden
zt'sar beschadigd; één passagier werd
licht gewond.

Noorderzon
ZANDVOORT - Op woensdagavond
vertroEi een kelner wonende te
Zandvoort met de „noorderzon". Hij
nam de dagopbrengsten mee, ca.
duizend gulden maar vergat zijn
persoonlijke eigendommen mee te
nemen, die nog steeds bij zijn
werkgever zijn.

Boekenmarkt
HAARLEM - Laurens Janszoon
Cosior opent op deonderdas l juni
rond de klok van 12 uur in eigen
persoon de Haarlemse Boeken*
markt op de Grote Markt in Haat-
tem en in de Grote of St. Bavokerk.
Daaraan voorafgaande wordt in het
Stadhuis van Haarlem de Laurens
Janszoon Costerprijs uitgereikt -
een jaarlijks terugkerende gebeur-
tenis.

Blaffende
honden...
ZANDVOORT - Blaffende
honden bijten niet, maar
hondeneigenaren kunnen
wel vechten. Dit bleek
dinsdagavond omstreeks
kwart over elf toen twee
Amsterdamse families slaags
raakte met drie mannen en
een vrouw. De aanleiding?
De honden van beide partij-
en. Terwijl er zeer intensief
werd gevochten, er raakte
een bril zoek en er brak een
horlogebandje, speelden
waarschijnlijk de honden te
zamen een eindje verderop.

LANGS DE VLOEDLIJN

De schoonste muziek blijft voorde
meeste mensen toch de klank van
hun eigen stem. Jean de Boisson
(geb. 1918).

Afscheid leidt tot
oud-leerlingenclub
ZANDVOORT - „De receptie van het jaar", het afscheid van
MAVO-directeur C.MJ. Sinke, enkele weken geleden, krijgt nog een
positief staartje. Uit de vele daar aanwezige oud-leerlingen van De
Gertenbach-MAVO is een comité gevormd, dat zich ten doei stelt een
oud-leerlingen-vereniging op te richten.
Oud-dIrectucr Sinke is daar op de pedagogische valreep erg blijk mee. „Laat
ik beginnen metde vele getrouwen van de school nog eens te bedanken voor
hun hartverwarmende reacttes bij mijn afscheid. Vooral ook zij, die wel op
de receptie waren, maar waarvan we geen adressen hebben. Het heeft
allemaal een onuitwisbare indruk op ons gemeekt". Het blijkt dat vele
oud-leerlingen het zijn er inmiddels ver over de duizend- het zo gezellig
vonden elkaar en hun vroegere leraren weer te ontmoeten, dat zij besloten
een oud-leerlingenclub op te richten. Wie daar ook iets voorvoelt, kan zich
opgeven bij een van de volgende adressen: Trudie van Toornburg, Mathijs
Molenaarstraat 9, tel 467.5; Henk Holsteijn, Keesomstraat 305, tel. 5200;
C.MJ. Sinke, C v.d. Werffstraat4, tel. 4039. „Wellicht wordt dan uit dit
afscheid een nieuwe activiteit geboren", aldus de heer Sinke. „Daarom:
geen vaarwel, maar tot ziens".

l

Meisje gewond
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om-
streeks 13.45 werd een meisje op het
handbalterrein van Zandvoortmeeu-
wen g c vond. Zij kreeg tijdens het
spel een elleboog tegen haar onder-
kaak, waardoor zij regelmatig buiten
bewustzijn raakte. Het slachtoffertje
werd per ambulance naar een
Haarlemsziekenhuisovergebracht

Makelaarskantoor

JANKRQESi
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodest raat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244

Veel politiek aanbod

Een overzicht van de politieke markt op het Raadhuisplein.

ZANDVOORT - Ze hebben er
alles aangedaan, de tien politieke
partijen en groeperingen, hun
negenentachtig candidatenende
achterban. Ze hebben stapels
drukwerk verspreid met leuzen,
kreten en beloften. Ze hebben
advertenties geplaatst, waarin
het kiezersvolk werd toege-
schreeuwd wat ze allemaal van
plan zij n in de komende vier jaar.
Ze hebben achter marktkramen
gestaan en achter microfoons om
uit te dragen hoe goed ze het
allemaal met Zandvoort voor-

hebben. „Kies ons, kies mij, dan
zul je eens wat beleven".

Zaterdag beleefde het dorp de
apotheose van de verkiezingsslag. Er
was vel te doen en de standpunten
kwamen weer wat duidelijker uit de
politieke verf. De politieke markt was
zonder meer een succes. Er ging weer
veel papier van hand tot hand, er
werden lucifersdoosjes met partij-
reclame weggegeven en er waren

heftige discussies. Zelfs kwam er een
paard-en-wagen •net een volledige
jazz-band opdraven. Het was gezellig
en tegelijker!" l verheugend, dat
zoveel dorpsgenoten zich kennelijk

steeds meer gaan verdiepen in de
lokale problemen.
Dut bleek ook tijdens het drukbc-
zochte forum, dat 's avonds in hot
Gemeenschapsliuis plaatsgreep. Tot
diep in de nacht bleven de opposanten
op vele frontjes met dkaardcbateren.
Of het allemaal invloed heeft gehad op
het stemgedrag van de kiezers? We
zullen het nooit weten. Op het
moment, waarop deze editie ter perse
gaat, weten we ook nog niet bij welke
partijen en groepringen de zeventien
raadszetels terecht zijn gekomen. We
hopen er met z'n allen het beste van en
de volgende week komen we er
uitgebreid op terug.
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gemeente
zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend,
dat met ingang van 5 juni 1978 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretano, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage
ligt het bouwplan tot het oprichten van een
woning op het perceel Wikkelaan 11
Gedurende de termijn van de tcnnzageleggmg kan
een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethouders
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 25 mei 1978
De burgemeester voornoemd.
H Machielsen

gemeente
zandvoori

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge
artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat de gemeente-
raad bij besluit van 23 mei 1978 op grond van art.
21 van deze wet heeft verklaard, dat voor het
perceel Wikkelaan 11 een bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening,
waarop met rode omlijning het perceel is aan-
gegeven voor een ieder ter gemeentesecretarie
(bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
ter inzage.

Zandvoort, 25 mei 1978
De burgemeester voornoemd,

H. Machielsen

Volvo 66:

lifeö
Open topVolvo-kwalileit in

deze economische wagen.
De kleine handzame Volvo, die
mei zijn zuinige motoren
automatische transmissie een
aparte klasse vormt.

Zeker ook, doordat de 66
ondanks zijn kleine afmetingen
heel wat ruimte binnen biedt.

Maak een proefrit in de
Volvo 66. Een telefoontje is al
voldoende en wij komen bij u
langs.

A\ 00.?

VCKLVO
Automobielbedrijf
H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

STOOKTECHNISCH
ELLMANN ONDERHOUDSBEDRIJF

Voor al uw schoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

Op 28 mei is tot onze diepe droefheid van
ons heengegaan mijn lieve dappere man, onze
zorgzame vader en lieve opa

Antoine Everard Pierre
Sauveplanne

op de leeftijd van 72 jaar.,
P. SAUVEPLANNE-HERMANN
W1LNA
ADenELLY
BOBenMARGRIT
en kleinkinderen

ZANDVOORT, 31 mei 1978.
Emmawcg25.

De teruardebestelling heeft heden in stilte
te Zandvoort plaatsgehad.

Bedroefd geef ik kennis dat na een langdurige
ziekte rustig van mij is heengegaan, mijn lieve
man

Herbert Gnmm
in de ouderdom van 77 jaar.

W. Grimm-Duinker
Zandvoort, 25 mei 1978
Van Galenst raat 204
De crematie heelt inmiddels plaatsgevonden.

Aan al onze cliënten:

Wij zijn wegens
verbouwing gesloten van

6 t/m 12 juni.
Vanaf 13 juni werken wij alleen nog volgens

afspraak. Ons telefoonnummer is 2214.

De Audi 100
totaal vernieuwd

De Audi 100 heeft een gedaanteverandering
ondergaan. Nóg fraaiere vormgeving en een
uitgekiend interieur zorgen ervoor dat Audi
100-rijden een sensatie wordt. Uiterst veilig en
onvermoeibaar comfortabel. U bent Welkom
voor een proef rit.

Garage
STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102,
Zandvoort
tel. 02507-4565

Yvonne
Haltestraat 63.

't Winkeltje
is weer
open!

Inkoop/Verkoop Antiek en Curiosa
Kruisstraat 2a, hk. Gasthuisplein.

Bessie Boda

Black en Decker:

Decoupeerzaag 9o,QQ

Vlakschuurmachine... 9ofOD

Totaal 196,00

Uw tijdelijk
voordeel L\ ,UU

175,00
J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Metde
juiste
kleding
een
heerlijke
vakantie.

een
voorbeeld
uil
on:,e
collectie.
75,-.

ALBERT HEIJN
SUPERMARKT BV

vraagt voor diverse afdelingen

medewerkersisters
Jaarbetrekking op f uil-time of part-time basis.

Inl. bij de bedrijfsleider
de heer C. Waardenburg

Albert Heyn
Gr. Krocht 9
Zandvoort
02507-2657.

Harms schoenen
voor leuke

DAMES- HEREN- KINDER-
SANDALEN

en vrijetijdsschoenen
Harms Schoenen

Diaconiehuisstraat 5a. zijstraat Haltestraat - Zandvoori

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Voor de
ALBRO BROOD EN BANKETBAKKERIJEN
BV TE ZWANENBURG
vragen wij op korte termijn een

ervaren
onderhoudsmonteur
voor de 3 ploegendienst (weekends vrij)

Ervaren
onderhoudsmonteur
voor de dagdienst. hij zal echter reserve
voor de 3 ploegendienst zijn. Leeftijd
voor belde funkties ca. 30 jaar.
Het werkgebied omvat onder meer:
- tlSt opheffen van storingen
- het verrichten van preventief onderhoud
- het installeren van nieuwe machines.
Naast een elektronische opleiding (V.E.V. sterk-
stroom) is bereidheid tot het verrichten van
machinebankwerkzaamheden vereist.
Voorts doen onze monteurs 1 x per 12 weken
semafoondienst.
Het betreft hier funkties met -afwisselend
werk en een grote mate van zelfstandigheid.
De beloning bedraagt in dagdienst bruto
f 478,80 per week en in 3 ploegendienst
per week bruto f 584,27. Voor de semafoon-
dienst geldt extra beloning. Tevens hebben
wij uitstekende arbeidsvoorwaarden.
U gelieve uw sollicitatie te richten aan de af d.
personeelszaken te Zwanenburg, Zwanenbur-
gerdijk 306. t.a.v. dhr. A. Goedee. Bellen
gaat het snelst, 02907-3151.

van lent opel zandvoort
Kam. Onnesstroat 15, Zandvoort.

Tel. 02507-53 46.

Leuke sortering

porselein*
kastjes

noten en eiken

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23.
telefoon 7751,

Zandvoort

Zonnegordijnen
in elke maat verkrijgbaar.

5 jaar garantie.
Verkleuren niet.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

telefoon 7751,
Zandvoort.

Verzorg niel alleen uw huis
maar werp ook een oogje op
de tuin.
Alle soorten perkgoed bij:
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloemwerken

DEUTEKOM
KEUKENARCHITECTUUR
Paradijsweg 11 a, Zandvoort, tel. 02507-2361
Openingstijden van 10.00-12.00 uur behalve dinsdags

Nu ELEKTRISCH GRILLEN in uw tuin
of balkon met onze nieuwe
GRILL MOBIEL

Prijs1290,-

Mini Club
Kinderbadpokjes
diverse kleuren

zwart, rood, blauw
1795

Ketttttnut 19 parterre
ianövoort

telefoon 02*012949

Woningruil
Aangeboden 3 kam.
flat Haarlem-Nrd.,
huurprijs f 168,- pm

Gevraagd vrije
woning of 4 kam.

flat te Z'voort.
Hogere huur geen

bezwaar.
Tel. 023-375409

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61, telefoon 5351, b.g.g. 023-331975. •'
Dag en nacht te ontbieden. "

Gevraagd

flinke
werkster
3ô 4 ochtenden

per week.
Tel. 02507-5876.

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort

snuwroom. pa&sage 14

telefoon 02507-4556

f t
keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Op verzoek zenden wij gaarne folders en vnjblijvend advies, indien u dit wenst.
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Te weinig contact met gemeente Zandvoort

Woodbrookers bij velen onbekend
ZANDVOORT • „Bijzonder jammer dat wij zo weinig contact
hebben met de gemeente Zandvoort waar wij toch onder vallen, dit
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Haarlem en de
provincie Noord Holland." Dit zegt mevrouw A.A. in 't Veld,
directeur van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers in het
vormingscentrum te Bentveld. Ook vindt /.ij het een bezwaar dat zo
weinig vrouwenverenigingen uit Zandvoort/Bentveld contact met
de gemeenschap hebben. „Juist ook de vrouwenverenigingen, daar
zouden wij veel meer mee *kunnen samenwerken, omdat wij toch
vaak op hetzelfde terrein werkzaam zijn," is de mening van deze
directeur die sinds 1961 aan het centrum is verbonden, waarvan de
laatste jaren in haar huidige functie.

Tegenover deze wensen vanuit het
vormingscentrum staat het gegeven
dat de Arbeiders Gemeenschap der
Woodbrookers zo weinig san de weg
timmert.
Desgevraagd /eggen mensen iets vaags
van: „O ja. de Woodbrookers is dat
niet een volkshogeschool of zoiets? "
Dat ligt dan aan de aard der cursussen
die heden ten dage door het centrum
worden gegeven. Mevrouw in 't Veld:
„Vijftig procent van het werk dat wij
nu doen is met ondernemingsraden en
vakbonden. Het gebeurt vaak dat
mensen worden gekozen in een
ondernemingsraad, terwijl zij van dit.
toch wel gespecialiseerde werk, weinig
afweten.
Zij komen hier omdat elke onder-
nemingsraad volgens de wet recht
heeft op scholing en vorming, en
daarvoor een beroep kan doen op een
der gespecialiseerde centra. Wij geven
dus een cursus die betrekking heeft op
het functioneren in en voor een
ondernemingsraad. Hoewel 70 pro-
rent lan hei inkomen van het centrum
subsidie van het rijk is, worden juist
deze cursussen gegeven zonder steun
van de overheid. In verhouding zijn
deze zonder steun van dt> overheid. In
verhouding zijn deze cursussen vrij
kostbaar en worden door het bedrijfs-
leven betaald."

Pensioeninzicht
„Een erg belangrijke cursus die wij
momenteel geven is die voor mensen
die binnen afzienbare tijd met
pensioen gaan. In deze cursus
„pensioeninzicht" kunnen man en
vrouw zich samen voorbereiden op
een nieuwe levensfase wanneer de man
gepensioneerd wordt."
Deze woorden van de directeur
worden onderschreven in de brochure
van de gemeenschap waarin wordt
gezegd dat: „Juist voor deze mensen,
wordt zo vlak voor hun pensionering
een cursus gegeven waarin de onbe-
nutte mogelijkheden van veel oudere
mensen centraal staat." Het blijken
weekcursussen U> zijn. Met de
provincie Noord-Holland bestaat een
goed contact, veel oudere werknemers
deel aan deze cursus, terwijl ook de
gemeente Haarlem deze cursus onder
haar oudere werknemers propageert.'
Van Zandvoort en Heemstede, toch
beiden buurtgemeer.ten heeft men
nog geen reacties op deze cursus
gehad. Ook de cursus „Moeder uit
Werken", had door veel vrouwen-
verenigingen kunnen worden bezocht.
Juist in deze tijd van de zo
verschillende geaardheid van de
vrouwenbeweging met vroeger, had
men op het centrum op meer reacties
uit de omeevine gerekend.

Daar staat tegenover dat de muziek-
weken, georganiseerd door de A.G.
der Wookbrookers. overvol zijn. Men
heeft op dit terrein dan ook de
reputatie opgebouwd. Dit jaar wordt
het een lustrum, de twintigste
muziekwerk m Bentveld. Het is een
cursus bedoeld voor amateurs en
vakstudenten om urnen in allerlei
vormen muziek te maken, orkest,
koor ensembles. De/e muziekweek,
duurt tien dagen. Ken andere cursus
die is volgeboekt, is de studieweek
fascisme in de wereldpolitiek die van
30 juni • 6 juli zal worden gehouden.

Historie
Sinds 1931 is de Arbeiders Gemeen-
schap der Woodbrookers gehuisvest! in
Bentveld. Dr. W. Banning, destijds één
van de „rooie"dominé's, vestigde zich
in deze gemeente op op deze wijze
dichter bij de industriële centra te zijn.

Er werden ontwikkelingscursussen
gegeven voor arbeiders. Het doel was
de socialistische beweging in rcle-
gieuze zin te dienen. Destijds was de
arbeidersbeweging verstrikt in sociale
problemen en ds. Banning richtte zich
bewust op de ethische problemen van
die tijd.
Men gaf er cursussen in algemeen
maatschappelijke vorming, gericht op
de problemen van die tijd, maar ook
over literatuur en schilderkunst. De
cursussen werden veelal bezocht door
werklozen.
In 1940 werd het huis in beslag
genomen door de Duitsers en het
duurde tot 1946 voor dat de
Woodbrookers in hun pand terug-
keerden. Men heeft destijds lang
geaarzeld welke rol men in het
natoorlogse Nederland zou gaan
spelen. Uiteindelijk koos men voor
het ude stanlpunl namelijk:
vormingswerk om zich daarmee open
te stellen voor het gebeuren op
geestelijk, sociaal en cultureel terrein.
De dialoog bevorderen tussen groepen
en enkelcingen, ongeacht sociale
achtergronden, politieke overtuiging,
geloof of ras en mensen stimuleren tot
eigen ontwikkeling en ontplooiing en
'ot het dragen van verantwoordelijk-

'<id voor een menselijke samcn-
ing."

Een mondvol dure woorden dat in hel
kort neerkomt op het samengaan van
si-'ialisme en religie. Het accent ligt
duidelijk op het evangelie in hel
maatschappelijke leven. Men heeft
ook een grole rol gespeeld in de
politieke „doorbraak" van de vijftiger
jaren. Mevrouw In 't Veld: ..Vroeger
was het zo dat je K VP stemde wanneer
je Rooms- Katholiek was, A.R.
wanneer je gereformeerd was. Wij
hebben geleerd aan velen dat men
bewust moet kiezen.

Dat behoeft uiteraard mcl noodiakr-
lijk socialistisch Ie zijn. Maar wij /ijn
er van overtuigd dat Chnstrndom en
Socialisme samen kan gaan. evenals
met andere gelovigen zoals, het
Jodendom of de religieuze humanist-
en.

Verbouwing
Tot ongeveer 1957 heefl men tichzclf
financieel moeten bedruipen. Men
kreeg giften van particulieren, ren
grote sponsor is altijd de Centrale
Arbeiders Verzekeringsbank geweest,
terwijl Henriette Roland Holst haar
gehele vermogen aan de A.G. der
Woodbrookers naliet. Tegenwoordig
ontvangt men 70 procent subsidie van
het rijk; men is gelijk geschakeld met
Volkshogescholen en andere
vormingseentra 30 procent moet men
uit eigen middelen financieren.
Kconomisch nog steeds een zware
opgave, wanneer men bedenkt dat de
gehele staf uit ca. twintig man bestaat.

Onderverdeeld m acht \oor dr
cunusleiding, acht voor de huishoude-
lijkestaf, tier voor de administratie en
nog een onderhoudsman voor het
gehele project.
Momenteel vindt ren rtgoreuze vrr-
bouwing plaats. Op grond tan
brandveiligheidsvoorschriften moest
ren gedeelte van het pand worden
verbouwd en aangepast worden aan de
tegenwoordige eisen ten aanzien van
de brandveiligheid.
Omdat men toch al van plan was een
aantal slaapkamers ve verbouwen, men
beschikte nog over vooroorlogse
slaapkamers voor vijf of zes personen,
heeft men de gehele verbouwing
rigoreus aangepakt. Het resultaat
hiervan is dat men nu al maanden in de
puinhopen vertoefd, maar er zit schot
in de zaak. „Wij hopen dal alles klaar is
voordat de bouwvakvakanlie btgint.
zegt mevrouw In 't Veld, terwijl ze
enthousiast de reeds gereed gekomen
linkervleugel van het gebouw toont.
Bijzonder comfortabele slaapkamers

met douche-accommodaties zijn hier
gebouwd en de eerste gasten hebben er
al gebruik van gemaakt.

Teleurstellend is dat men voor
deze, toch min of meer verplicht
gestelde verbouwing geen bij-
drage van het rijk ontvangt. Het
ministerie van CRM verleent
momenteel geen subsidie meer
voor verbetering van accommo-
datie. Dit houdt dus in 'dat de
Gemeenschap der Wood-
brookers voor alle kosten op-
draait. Een pluspunt is wel dat
men nu ruimten over heeft
waarvan door sociaal-culturele
verenigingen in de regio gebruikt
gemaakt kan worden. Men hoopt
dan ook dat in het komende
seizoen veel aanvragen uit de
regio voor deze ruimten zullen
komen.

Margreet Ates. _.

Met oog en oor
de badplaats door

Het kapitale pand van de A.G. der Woodbrookers te Bentveld. Links het
hoofdgebouw en rechts de verbouwde vleugel voor het onderbrengen van
cursisten.

Te koop: Lorentzstraat 6

Vrijstaande kleine villa
met garage en gas c.v.

Ind.: hal, toilet, keuken, woonkamer met open trap naar
leverdieping.

1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met 2e toilet.
Zolder met vliso trap.

Vraagprijs f 355.000.-.

BBBBBBH
Mogelijke schade voor strandpachters

Olie sehoonmaak-
ploeg hoog nodig
ZANDVOORT- Het zou voor Zandvoort verstandig en hoognodig
zijn, wanneer de gemeente in eerste instantie kan optreden bij het
bestrijden van olie op het strand. Dit is de mening van de heer Torn
van Erp (D'66) hij v indt dat juist in deze olierampentijd een
badplaats als Zanrlvoort voorbereid moet zijn op het schoonmaken
van het strand als er door zo'n olieramp op zee olie aanspoelt.

'Buren stonden te huilen'

Hobbemastr a at
wordt niet
gerenoveerd

ZANDVOORT - De klap is hard aangekomen in de Hobbemastraat en de Jan
Steenstraat. Een van de bewoners vertelt, dat buurtgcnoten stonden te huilen,
toen ze via een brief van het gemeentebestuur vernamen, dat hun huizen niet
zullen worden gerenoveerd. De Provinciale Directie van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid had de noodzakelijke goedkeuring van de plannen geweigerd.
De kosten van de renovatie f 42.000,- per woning achtte men gezien de slechte
conditie van de huizen niet verantwoord,

Van Erp doelt hier op een vervuiling
van kleine omvang. Bij een grotere
strandvervuiling moet natuurlijk het
rijk of de provincie inspringen. Hij
komt tot dat oordeel naar aanleiding
van de gehouden bijeenkomst van
D'66, vorige week donderdagavond in
hotel Keur. Tijdens deze bijeen-
komst werd cnder meer het rampen-
plan van de kustplaats SchoorI
besproken. Het blijkt dat SchoorI de
enige plaats in ons land is die op
bescheiden schaal materieel kan
inzetten wanneer het strand aldaar
door bijvoorbeeld olie bevuild zou
raken, schoonmaken van het strand als
er door zo'n olieramp op zee, olie
aanspoelt, van gemeente, politie,
brandweer en aannemers die gezamen-
lijk kunnen optreden volgens een
draaiboek. Elke instelling kan dan het
beschikbare materieel inzetten en
verschillende aannemers kunnen bij-
voorbeeld zorgen voor bull-doxurs, die
alvast de olie van het. zand kunnen
scheppen. Wat er met de geborgen olie
moet worden gedaan, vindt Van Erp
een vraagstuk apart.

Hij zegt: „Je zult eerst de samen-
stelling van die olie morton welen en
wat je er meo kunt doen. Ken
„tussen-opslag" lijkt mij een hache-
lijke situatie, omdat die olie op
plaatsen gestort kan worden waar het
helemaal niet thuis hoort. Mt-n heeft
wel eens olie zomaar onder hel zand
begraven, maar dat lijkt mij niet de
oplossing. Je vervuilt de natuur nog

verder". Een ander probleem is wie
verantwoordelijk is voor de algehele
opruiming van de olie van het strand.
Zover bekend dubt men nog welke
overheid verantwoordelijk is voor die
schoonmaak en wie de kosten gaat
dragen. Van Erp: „We hebben
olievervuiling van een grote omvang
op onze stranden nog niet gehad, m.iur
de olierampen op zee in de laatste tijd
noodzaken ons aan voorzorgsmaat-
regelen te denken".
Of Zandvoort geheel naar Schoorls
model een rampenplan moet opstellen
betwijfelt Van Erp, omdat bij een
dergelijke vervuilingsramp toch de
hulp van andere overheden moet
worden ingeroepen. „Maar op z'n
minst kan de Zandvoortse raad bij het
kollege aandringen op het nemen van
maatregelen voor het instellen van een
plaatselijke schoonmaakploeg die in
eerste instantie het strand kan
schoonmaken. Een dergelijk initiatief
moet in wezen natuurlijk niets met
politiek te maken hebben. Het gaat
om Zandvoort."

Er bestaat namelijk nog geen
regeling die voorziet in een
schadepost-uitkering. Claims
zullen in principe naar de
veroorzaker van de olieramp
moeten, maar uitbetaling kan
dan jaren duren omdat eerst
uitgevochten moet worden wie
verantwoordelijk is voor de
ramp.

De provinciale beslissing stoelt op de
overtuiging, dat de betreffende huizen
het beste kunnen worden gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. Een
rigoreuze oplossing, die ook het
"ollege kennelijk niet had verwacht.

In de brief aan de teleurgestelde
bewoners betuigen Burgemeester en
Wethouders hun spijt over het feit, dat
de plannen, die jaren van voorbe-
reiding hebben gevergd, nu niet
doorgaan. Ook in de betreffende
straten kon men het nog niet geloven,
dat alle inbreng van de bewoners bij al
die besprekingen voor niets is geweest.

College en raad gaan nu nader
bekijken, wat de volgende fase moet
zijn. Als men de gemeontewoningen
inderdaad zou willen slopen en
vervangen door nieuwbouw, dan zou
dat tenminste nog vijf jaar moeten
duren.

Daarom zal het achterstallig onder-
houd o.a. herstel van deuren en
kozijnen, leidingen, riolering en
schilderwerk, direct worden aangevat.
Bewoners van deze huizen, die voor
eigen rekening andere voorzieningen
en verbouwingen willen aanbrengen,
zullen daarvoor alle mogelijke mede-
werking van de gemeente krijgen, zo is
hen verzekerd. Maar het college heeft
daarbij wel het advies gegeven niet
ingrijpend te werk te gaan.
„Dat zijn we ook heus niet van plan",
aldus een verbitterde woordvoerder
van de bewoners. „Je ga;t n i e t
verbouwen, als er een vlotte kans is,
dat de hele zaak over vijfjaar tegen de
vlakte ligt. Overigens waanzin, dat er
wel een overheidssubsidie voor re-
novatie van apart staande huizen is en
niet voor aanecngebouwde complex-
en. Nee, voorlopig doen we helemaal
niets. De komende week caan we met

de gemeente om de tafel zitten en dan
zal er een duidel i jke en snelle
beslissing uit de bus moeten komen".

Duin wandeling
7.ANÜVOORT - De afdeling Zand-
voort \an de Koninkl i jke Maat-
scliappij voor tuinbouw en plant-
kunde organiseert een voorjaars-
duinwandel ing as. vrijdag 2 juni.
Om 7 uur 's avonds wordt vertrok-
ken vanaf de ingang van de
duinwaterleiding aan de Zandvoort-
sclaan. (De bus stopt er vlak bij! )
De duinexpprts KJaas Castien en Jan
Warmerdam zorgen weer voor tekst
en uitleg. Het belooft een bij/.onder
interessant gebeuren te worden,
uant on/.o duinen /.ijn nu in
voorjaarstooi, op z'n allermooist.
Praktisch alles staat in \olle bloei en
ook de dierenwereld is vol jong
U-ven. We kunnen U het meemaken
van dr/e tocht dan ook van harte
aanbevelen want U zult er bijzonder
van genieten en er versteld van staan
wat onze natuur zo dichtbij aan
schoonheid te bieden heeft. Een
korte ruspaux.e is ingelast. Om-
strecks tien uur hoopt men weer op
het punt van uitgang terug te zijn.

Gevelversiering
Het is merkwaardig en verblijdend
hoezeer onze bevolking meeleeft
met de viering van het jubileum
„Zandvoor 150 jaar badplaats". Dit
is vooral te merken aan de aandacht
die momentcel wordt besteed aan
het opknappen van de voortuinen
en het met bloemen en struiken
versieren van de gevels. De nieuw
aangelegde woonerven in Kanaal-
straat, Willemstraat en Koningstraat
liggen er prachtig bij en worden
dank zij de goede zorgen van de
bewoners en de gemeentelijke
plantsoenendienst, met de dag
mooier. Maar ook vele particulieren
in andere straten blijven niet achter.
Het is teveel om dat allemaal op te
noemen, maar het is dikwijls een
lust voor het oog. Een sprekend
voorbeeld van leuke gcvelversiering
is het voorplaatsje van de woning
Gasthuishofje No. 26. Een tuin mag
je het eigenlijk niet noemen, maar
Mevrouw Halderman, die er woont,
heeft dat er wél van gemaakt. Met
gele en blauwe violen (de Zand-
voortse kleuren) heeft zij op de
bloemenbak met schelpen ingelegd:
„Zandvoort 150 jaar badplaats".
Het is een bijzonder leuke vondst
die stellig navolging verdient. Me-
vrouw Halderman heeft er zeer veel
werk aan gehad. U moet er eens gaan
kijken. En nu moeten ze mij nooit
meer vertellen, dat er in Zandvoort
niets groeien wil!

Oudheidkundige
vondst?
Personeel van de afdeling gas en
water van de dienst van Publieke
Werken is vorige week bij graafwerk-
zaamheden bij de bouw van een
nieuwe woning in de Noordbuurt op
ruim een meter diepte gestuit op een
flink aantal scherven van potten,
schalen en kannen. Daar zij
meenden dat het hier wel eens een
waardevolle oudheid kundige vondst
zou kunnen betreffen heeft men de
opgegraven scherven met grote
voorzichtigheid verzameld. 2e zijn
thans ondergebracht in het Cultu-
reel Centrum op het Gasthuisplein
voor een nader onderzoek door
experts, dip schatten, dal het
gevondene wel tweehonderd jaar
oud kan zijn of wellicht nog ouder.
De scherven zijn nog bijzonder gaaf
en zelfs het glazuur is weinigof niet
aangetast. Wethouder Attema en
directeur Wprthfim van Publieke
Werken zijn bijzonder geihteres-

seerd in hetgeen werd gevonden.
Overwogen wordt zelfs, indien
daartoe toestemming kan worden
verkregen, het graven in de om-
geving nog voort te zetten. Wellicht
zit er nog meer in de grond. In elk
geval zal contact worden gezocht
met archeologen, teneinde vast te
stellen of men hier inderdaad met
een belangrijke oudheidkundige
vondst te doen heeft. De scherven
zullen dan zoveel mogelijk weer aan
elkaar worden gehecht. Een woord
van hulde voor het personeel van
„gas en water" dat men zo
nauwkeurig en voorzichtig met het
gevonden materiaal is omgespron-
gen. We houden U op de hoogte.

Herdenkingsboekje
Onze plaatselijke V.V.V. is niet
achtergebleven met aandacht te
besteden aan de herdenking van het
jubileum: „Zandvoort 150 jaar
badplaats'* dat deze zomermaanden
wordt herdacht. En men heeft het
gedaan op een zeer aantrekkelijke
manier. Men heeft een kostelijke
handwijzer uitgegeven in het Hol-
lands, Duits, Engels en Frans. Een
boekje om zuinig op te zijn want het
is fraai uitgevoerd. Op dp omslag
vindt U een leuk strandgezicht met
veel zeilscheepjes op zee en op het
strand o.m. een haringkar. in
sprekende kleuren. Uitgebreid
wordt aandacht besteed aan allerlei
Zandvoortse zaken. Autoraces en
het gehele f eest program ma voorde
komende maanden, waarover straks
nog wat meer. Frapperend vonden
wij de lakonieke mededeling: „Kies
ook eens de groene kustweg" met de
vermelding: „De groene kustweg is
een 1750 km. lange vakantieroute
tussen Skandinavië en West Europa.
Hij voert ook door Zandvoort". Is
dat niet een beetje voorbarig, want
die kustweg is toch nog lang niet
klaar? Kunnen hierover in het
komende mededelingenblad van de
gemeente niet eens nadere gegevens
worden verstrekt? Is het niet de
moeite waard aan deze belangrijke
verbindig dip blijkbaar al gebruikt
kan worden, wat meer aandacht te
besteden? Met belangstelling wach-
ten we het af. Maar dit neemt niet
weg, dat we met grote aandacht en

-veel interesse van de inhoud van dit
met zorg samengestelde boekje
hebben kennis genomen. Er wordt
in een notcdop aandacht besteed
aan Zandvoort 150 jaar badplaats en
voorts bevat het-behalve een schat
aan gegevens over dorpse aange-
legenheden, een overzichtelijke ,•
plattegrond en een overzicht van
recreatiemogelijkheden in de omge-
ving. Een overzicht van hotels,
pensions en campings, snackbars en
café's ontbreekt evenmin. Het is al
met al een waardevol bezit, óók en
misschien wel speciaal-voor onze
buitenlandse gasten. Tenslotte be-

vat het een in vier falen opgezetle
lijst van alle evenementen die de
komende maanden tot en met
oktober in Zandvoorl zullen plaat
vinden. Wij feliciteren onze V.V.V.
van harte met de uitgave van dit
belangrijke jubileumnummer, dat
zijn weg stellig wel zal vinden.
Iedereen zal het zeker willen
bezitten. C. KuyperSr.

O

Kampvuur besluit scoutingdag
ZAIMDVOORT - Wie gedacht mocht hebben, dat de padvinderij dood was, heeft zich zondag kunnen
overtuigen van het tegendeel. De Stel la Mans- en de Willibrordusgroep met hun honderd leden hebben
tijdens de open Scoutingdag laten zien, dat hun activiteiten nog springlevend zijn. Na een
eucharistieviering in de St. Agatha Kerk was er rondom het clubhuis aan de Van Lennepweg van alles te
doen. Er werden spelen gedaan, er werden broden en pannekoeken gebakken, er werd gebouwd en er
werd veelzijdige handenarbeid verricht.
Ook de ouders lieten zich niet onbetuigd en gaven 's middags een kostelijke demonstratie volksdansen.
Verder was er nog een optreden en 3en rondgang door de Scouting Jeugddrumband uit Den Haag. Het
sluitstuk van de voortreffelijk georganiseerde scoutingdag -dat kon niet missen- was een uitgebreid
kampvuur, omlijst met liedjes en r antomimes. Het was druk, daar in de kuil aan de Van Lennepweg. Het
was een goed slot van een goed stuk propaganda voor „scouting".
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Neem toch vaker
een bloemetje mee

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht20,

Zandvoort.

'Erica' GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmartstraat 1. tel. 025074580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service

Zaterdags en zondags geopend.

Groenten-

en bloemzaad.

Groente

Zaadbenodigdheden.

Kwekenl P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

G. KOL
Schuitengat flat?

telefoon 3212
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

Drogisterij Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 8 Zandvoort

telefoon 02507 6123

Te koop gevraagd

ruim woonhuis
minimaal 4 slaapkamers.

Koopsom tot
f 290.000,-

eventueel koopruil met Egrnond-
Binnen mogelijk

Inlichtingen tel 02507-7423 van 9.00-18.00 uur
Na 19.00 uur tel. 02206-3615.

Cor Severijnse
Vooral uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

GEVRAAGD:

Toiletjuffrouw
voor Strandpaviljoen 11.
Tevens voor de verkoop

van strandartikelen.
Tel. 75 80 of 70 84.

Techn. Bur. A. VADER
'Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Voor mode van
vandaag en morgen

naar

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

T (KINDER).
WINKELTJE
Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

TE KOOP:

Cocker
spaniel

8 mnd. oud. Lief
voor kinderen.

Telefoon 02507-4775

TIMMERS'S
Modernste Shell zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT, dr. C. A. GerkestraatSO.

telefoon 3287.
BOULEVARD BARNAART. telefoon 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en

schadereparaties - Lid Bovag.

Disco meubel
Grenen uitvoering
50 breed - 38 diep -

96 hoog 89,-

HET KASTENHUIS
Grote Kracht23,
telefoon 7751,

Zandvoort

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kurcn

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
ReinwardtstraatZO -Tel. 02507-43 65

GEVRAAGD:
hulp in de

huishouding
voor 1 of 2 ochtenden

per week.
Telefoon 5531.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Fabor, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel, 3796.

Uw adres voor

MODERNE
HAARVERZORGING VOOR

HEMENHAAR.
Kapsalon

ERICRENOUT
Schoolplein 4.

Op afspraak tel. 5880, Zandvoort.

KOOI J MAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242

Ford verkoop - service

Op klein gezellig kantoor
in Zandvoort gevraagd:

Vrl. adm.
kracht
part-time

Goed kunnende typen.
Werkuren in overleg. Met
schoolgaande kind. wordt

rek. gehouden.
Tel. 02507 -33 61.

Loop voor de gein...
eens naar het Dorpsplein
Waar u o. a. vindt:
7. BOETIEK PACO (voor jonge mode)
2. DE ANTIEKMARKT (voor zeer mooi antiek)
3. JAZZ-CAFÉ DE HOBBIT (waar u sfeervol een

drankje drinkt)
4. BOUTIQUE ANGELIQUE voor curiosa, sieraden en

kado's.
Geopend van 10.00-22.00 uur.

WDON-KOOP-VOOflDEEL-CEHTRUH

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

v inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 289B74/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijt en Gordijnen
053^88151

Dagelijks geopend van 9 00 tot
170Óuur Opmaandagvan

1300 tot 1700 uur
Vrijdagavond koopavond van

1900tOt2100uur
Gratis ruime pafkeermogeliJKheid

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 • ZANDVOORT 'i V
Kantooruren: !>''
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur. ?
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur. '
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 • 71 66

, HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 11.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
leven het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Afwashulp
gavraagd.

Leeftijd 18-20 jaar.
Kerkstraat 17.

Zandvoort.
Tel.02507- 32 73.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG

voor vogel
homeopathie -

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Partij

Isolatieplaten
Roofmate

125 x 60 x 4 cm
Tel. 02507 -73 53

DAK-
DEKKER

02507-7353

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F. M. v. Deursen

Schoolstraat,
telefoon 2507.

De Notedop

heeft voor tuin en
bloembakken:

geraniums in vele kleuren
hangende en staande

2,50 per stuk

Petunia's in 8 kleuren
per stuk 0.70,

per 10 stuks 6,50

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratumenz.

Ook voor de kamer
groene en bloeiende

planten

De Notedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Opticien A. G. Slinger
heeft voor iedereen een passende

ZONNEBRIL

Tijdelijk stickers bij aankoop van een zonnebril.

cen
Slinger

Gedipl. opticien
GROTE KROCHT 20a - TEL. 43 95

Leverancier alle ziekenfondsen.
Eigen oogmeting.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4647
ZANDVOORT

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

AUG. v. d. MIJE

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

Marisstraat 13a - Zandvoort,
telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORO etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGO.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

l Van Lent Opel
Zandvoort
vraagt met spoed

OPEL

2e monteur
Heb je belangstelling?

l Bel op of kom even langs aan de Kamerlingh Onnesl
j straat 15, Zandvoort en vraag dan naar de werkplaats-I
chef. Tel. 02507-5346. 's Avonds na 18.00 uur 023-2893191
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Veel waardering voor
Reserve-Politie
ZANDVOÜ RT - De reserve-pol ilic heeft agelopen zaterdag het 30-jang bntaan
feestelijk gevierd. In de politiepost op het circuit, voor deze gelegenheid
uitgebreid met een grote tent, was in de middaguren een overvolle receptie.
'i Avonds werd op dezelfde plaatseen groot feest door de reservisten gevierd.
%eH belangstelling was er ook voor de beëindiging van negen nieuw»
manschappen, 's morgens in de raadszaal.

racrbu. Voor ieder lid van
itirnrpoülM' vm rxtfnpiaar.

de

Ui heer Machielsen mocht de
tolgende reservisten installeren: K.A.
Disco. D. Klinkhamer, E. Koper. J.J.
Koper, W. Koper. K. Krakau, W.
fVnnina. D.J. de Ruiter en D. Van
Zon. Dr burgemeester schetste de
waarde van eed en belofte en sprak
tevens zijn waarderingen gelukwensen
voor het jubilerende korps uit.
Korpschef van Maris memoreerde hrt
ontstaan en de taken van de
rcwrvo-polilie en commandant Met-
horst de noodzakelijke reorganisatie
van het politieapparaat en het
bestaanrechtvan het reservekorps.

Aansluitend vond de huldiging plaats
van de twee leden, die al vanaf de
oprichting in 1918 deel uitmaken van
het korps, de heren Joukes en
Balledux, Ook een aantal vrijWillers,
die 15 jaar lang lid zijn, werden in de
hulde betrokken.

Eerste spreker op de drukbezochte
receptie was lid van het korps
Miezenbeek. Hij bood het bestuur,
naast de gelukwensen van alle
collega's, de ingelijste advertentie uit
1948 aan. waarmee burgemeester Van
Fenema destijds de eerste reservisten
had opgeroepen.

Namens de Zandvoortse Politie Sport
Vereniging sprak de heer Pols, die
getuigde van de hechte band tussen
beide verenigingen en van de goede
geest in de korpsgelederen. Namens de
Z.P.S.V. bood hij waardebonnen aan,
namens Heineken een vat bier.

Ook wethouder Attcma roemde de
goede samenwerking met de beroeps-
polilie Hij toonde veel waardering
voor de reservisten en was van mening,
dat deze zeker een eigen onderkomen

moeten krijgen in het nieuwe
politiebureau. De wethouder schonk
ern enveloppe met Inhoud. Namen» de
MAC Zandvoort en de Stichting
Motorsport sprak de heer Umbach
woorden van dank voor de prettige
samenwerking en bood een fraaie
muziekstallatie voor de politiepost
aan.

Le voorzitter van de Brandweer, de
heer Van Kssen offreerde een
brandblusser en directeur Beerepoot
van het eveneens 30-jarige circuit
droeg 58 exemplaren aan van het
zojuist verschenen boek van Hans
Hugenholtz rover de jubilerende

Ook de lot »rtrr \erra»ing tanwpngr
twrr oud-burgrmr*sU'r» van de tf-
meente. Van tent-ma ra Nawijn.
bleken goode hrnnnrrtnfrn Ir hebbrn
aan hel team van de vrijwillige politie
getuige de waarderende woorden aan
het adre» van bestuur en man-
schappen. Tijdens de geanimeerde
receptie werd een respectabel aantal
geschenken en bloemstukken aange-
boden. Voorzitter C. Schaap \an de
vereniging van reservisten, die de
sprekers afzonderlijk en vlot had
bedankt, had er maar één woord voor:
„Geweldig".
Geweldig was ook het feest, dat de
mannen van de reserve politie en hun
aanhang tot In de kleine uurtjes
vierden, daar in hun met eigen
mankracht gebouwde home binnen
het circuit.

Dia-lezing en excursie

Kostverlorenpark
ZANDVOORT - Mede naar
aanleiding van de alarmerende
berichten over het Kostverloren-
park organiseert de Werkgroep,
die strijdt voor behoud van dit
natuurgebied, een dia-lezing en
een excursie.

De werkgroep Kostverlorenpark
is van mening, dat het gebied
wordt bedreigd door woning- en
wegenbouw. Bovendien vindt
men, dat het park door het
wegvallen van het beheer" de
laatste jaren sterk is achteruitge-
gaan. Dit, zo betogen de
actievoerders, terwijl het Kost-

SUEDE
NAPPA

lamsvacht en
sportieve bontjassen

(ook grote maten)

de gehele^kollektie

MORRIS
beforeyoubuyj

verlorenpark een belangrijke
func tie kan hebben, met name
voor de bewoners van de twee
bejaardencentra in de onn idde-
lijke nabijheid.
Tijdens de dia-lezing op vrijdagavond
9 juni om 20.00 uur in de Openbare
Bibliotheek zal worden ingegaan op de
volgende punten: de geschiedenis van
het park, de biologische en maat-
schappelijke waarden, de bcdrei-
gingen, functies, die het gebied kan
hebben en het gewenste beheer. Na
afloop van de lezing zal er volop
gelegenheid tot discussie zijn.
De volgende dag, op zaterdag 10 juni,
verzorgt de werkgroep een excursk' in
het Kostverlorenpark. Men kan dan
kennis nemen van de waardevolle flora
en fauna in het terrein. Om 10.30 uur
wordt verzameld bij de westelijke
ingang van het park aan de Quarles van
Uffordlaan.

Het korps van de reservennlirip

Zonnebril
ZANDVOORT - Het zomerse weer
van de laatste dagen leidt soms tot
ongewilde ongelukken. Zo reed een
bestuurster van een personenauto in
de Burg. van Alphcnstraat en besloot
onderwijl haar zonnebril te zoeken,
omdat de zon haar hinderde. Het
resultaat was twee omgcreden ver-
kecrszuilen en een beschadigde auto.

RONDVLUCHTEN
perNLMCityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.

f. 45,-
f. 35,-

perpersoon

kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:
tel. O2O-495O7O
of 020-492781

NtMéityHbpper
,-• Friendlyandontime.

Beelden en schilderijen
in Cultureel Centrum

Baby van Monique dood

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 223596 -

ZANDVOORT - Het Dolfirama
was vrijdag een volledige kraam-
kamer. Op die ene middag
kwamen er twee jonge dolf ijntjes

Muziek op Gasthuisplein

ZANDVOORT - Met een openluchtconcert op het Gasthuisplein
heeft de muziekvereniging „Eensgezind Excelsior" uit Heemstede
zaterdagavond jl. de spits afgebeten in de serie openluchtconcerten,
die in de komende maanden door het comité „Zandvoort 150 jaar
Badplaats" worden georganiseerd. De muziektent was voor dit doel
deze avond geplaatst naast de toegangstrap tot het Gasthuishofje.
Op het rustieke oude dorpsplein kwam de muziek bijzonder goed
tot haar recht. Het licht echter in de bedoeling dat in de loop van
deze week de muziektent zal worden verplaatst naar de toegang tot
het Gasthuisplein, ter hoogte van het Cultureel centrum, om daar
dan (behoudens goedkeuring van de betrokken instanties) de
komende jubileummaanden te blijven staan. Het lijkt ons een
voortreffelijk idee, hoewel we de plaats van deze avond zeker ook
niet ongeschikt vonden.

Muziekvereniging Excelsior in de tent.

Het was slechts een armzalig handjevol
toehoorders, dat de muzikale pres-
talies van het ensemble meemaakte en
die toehoorders stonden, evenals de
uitvoerenden, nog te bibberen van de
kou, want een plotseling opkomende
kille zeedamp maakte een verblijf op
het Gasthuisplein nu niet bepaald
aanlokkelijk, terwijl het vlak voor de

uitvoering nog stralend zomerweer
was. Men zegt wel eens: „niets
veranderlijker dan de mens" maar het
„niets veranderlijker dan het weer"
doet in Zandvoort zeker ook opgeld.
Overigens werden het prestaties die er
zijn mochten. Het in fraaie uniformen
gestoken ensemble bleek te bestaan
uit een goed bezet fanfarekorps,

aangevuld met eenprachtig ingespeeld
trommelkorps en een zevental ma-
jorettes. Met een dergelijke bezetting
was men dan ook in staat aan de show
grote aandacht te besteden.
De jonge, pittige en zeer muzikale
dirigent had het geheel vast inl ' -nden
en een aantrekkelijk programma van
walsen, marsen, en licht populaire
muziek werd ten gehore gebracht.
Het concert werd besloten met een
taptoe, die werd beëindigd met het
spelen van twee coupletten van het
Wilhelmus. Dit laatste werd het
hoogtepunt van de uitvoering en het
getuigde van grote muzikaliteit
V. V. V. directeur Hilbers huldigde via
een bloemenhulde aan di< dirigent het
gehele ensemble, dat wat ons betreft
nog wel eens in Zandvoort mag
terugkomen. Graag /elfs, want ze
kunnen en kennen er wat van!

K.sr.

ter wereld. Zowel Puck als
Monique werden moeder.
Als vermoedelijke vader staat
Skippy te boe de dolfijn, die een
jaar geleden het leven liet.
Volgens hoofdtrainer Henk v.d.
See als gevolg van een longaan-
doening in combinatie met zijn
voortplantings-activiteiten. De
bevalling van Puck was voorzien,
die van Monique was een
volkomen verrassing „Die laatste
heeft overigens ook negen uur
geduurd," vertelt v.d. See. Hij is
weinig uren van de kant van het
bassin geweken in die eerste
dagen na de geboorte, maar zijn
voortdurende zorg heeft niet
kunnen voorkomen, dat de
dolfijnenbaby van Monique zon-
dag is overleden.
Zaterdag zwommen beide moeders
met de dartele dolf i jnenkinderen
direct aan hun zijde stijlvol door ' l i i - t
bad. Als een baby even afweek \ an de
baan van mama of te dicln bij de k;mt
kwam, \vcrd /.e niet een korte t i k van
de moedersnuit duidel i jk tot de orde
geroepen. Ook het zogen ging
voortreffelijk, maar ook dat heeft de
waarschijnlijk nog niet voldragen
nakomeling van Monique niet kunnen
redden. Nu zwemt alleen Puck nog
met haar kind in het bassin rond. Het
Dolfirama blijft, wat de voorstellingen
betreft, nog een paar dagen gesloten
en mede daardoor hoopt men de
tweede boreling in leven te houden.

Er kwam nog meer nieuw leven
in het Dolfirama, in de vorm van
vier jonge Baikal-robben, die
ronddartelen in een klein bassin
in de onderwatergalerij. Deze
aanwinsten zijn, evenals de
andere attracties van het Dolfi-
rama, nu al te bewonderen.

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein 9b
heeft Emmy van Vrijberghc de
Coningh onder grote belangstelling
.vrijdagavond jl. een nieuwe expositie
geopend van de beeldhouwer Rob Mol
en de kunstschilder Jan de Jong.
Onder de aanwezigen bevond zich ook
de directeur van Publieke Werken, de
heer Ir. N. Wertheim, vergezeld van
zijn echtgenote. Emmy wees er in haar
openingswoord op, welke moeilijk-
heden er voor het organiseren van
exposities moeten worden overwon-
nen, al lijkt dit op zichzelf nog zo
eenvoudig en wenste beide exposan-
ten veel sucres.
De nieuwe expositie mag zeker
interessant genoemd worden, omdat

Prix d' Humanité
ZANDVOORT - Het was zon-
dermeer een stijlvol feest, de
uitreiking van de Prix d'Hu-
manité 1977 door de LionsClub
Zandvoort. Er kwam meer dan
tienduizend gulden binnen ten
bate van goede doelen en er was
een uitermate sympathiek
hoofdpersoon. Dat was moppen-
tapper Max Tailleur, die op basis
van zijn actie „Geef Max de zak"
in hotel Bouwes aanwezig was.
Hij was het, die na N.C.R. V.-man
Johan Bodegraven en Leger des
Heils-majoor Bosschaert in
vorige jaren, nu de prijs van de
menselijkheid in ontvangst
mocht nemen.

Max was er een beetje stuk van, van de
vriendelijke woorden van Lions-voor-
zitter Harry Pot en van het stoffelijk
blijk van waardering: een kostelijk
beeldje van Kees Verkade. Maar
uiteindelijk kon hij het toch niet laten

we kennis maken met het werk van
jonge kunstenaars en is een bezoek
dan ook ten volle waard.
Rob Mol: exposeert met een negental
beelden. Zijn opleiding genoot h i j aan
de Rijksacademie voor beeldende
kunsten te Amsterdam. Momenteel
woont en werkt hij in Haarlem. Wij
kregen de indruk dat zijn werk nog
niet toe is aan het volgen van een
geheel eigen stijl. Hij is kennelijk in dit
opzicht nog de zoekende kunstenaar,
maar een kunstenaar is hij wél en een
veelbelovend talent voor de toekomst.
Bijzonder expressief is het vrijwel
levensgrote beeld op de binnenplaats:
„Naakte vrouw". Zeer fraai van
uitdrukking en vormgeving. Verder
frappeerden ons de zittende man en
vrouw paard met ruiter". ..Jan" en

en er knalden een paar van zijn beste
moppen de volle zaal in.
Die zaal was toch al in de beste
stemming. Dat was wel toevertrouwd
aan Herman Emmink, die het
optreden van de artiesten en de
dansintermezzo's vlot aan elkaar
babbelde.
De organiserende Lions-Club kan
terugzien, op een goed feest, niet
alleen omdat iedereen zich kostelijk
vermaakte; meer nog door het feit, dat
men andermaal bereid bleek diep in de
beurs te tasten ten bate van kinderen
in nood.

Week Spoorwegen
afgelast
ZANDVOORT - De in de agenda van
de VVV vermelde „week van de
Spoorwegen" zal geen doorgang
kunnen vinden. Er was heel weinig
fotomateriaal over deoud-Zandvoort-
se periode, en ten tweede bleek een
expositie van oud materiaal op het
emplacement op onverwachte moei-
lijkheden te stuiten.

„Vrouw met kind". Ook de kleur van
de beelden: dof en groen en gedempt
oranje, doen rustig en weldadig aan.
Sommige ervan leken ons gehakt in
hout, andere gegoten. Heel knap werk,
dat zeer veel aanleg en fantasie
verraadt.
Jan de Jong: bijna 32 jaar oud, is een
Fries van geboorte. Hij bezocht voor
zijn opleiding de Koninklijke Acadc-
mie te Den Haag en daarna de
Rijks-academie in Amsterdam. Hij
woont en werkt nu in Haarlem. Zijn
werk is gevarieerd en sterk uiteen-
lopend in uitbeelding.
Ook hij lijkt de ware vorm nog niet te
hebben gevonden, hoewel zijn werk
een geheel eigen kleurengamma ademt
en aparte sfeer. Er is vrijwel geen
techniek, die hij niet blijkt te
beheersen. Hij exposeert met een
twintigtal werken, waaronder olie-
verven , lino's, aquarellen, monotypes,
pastei en tekeningen. Om u een
voorbeeld te geven van het verschil in
uitbeelding: vergelijkt u nu eens het
kleurige aquarel: „bij Elswout", een
waar juweeltje met het doffe, in
ingetogen kleuren gehouden „tuin in
Lexemburg" een olieverf, die als door
een andere schilder gemaakt lijkt te
zijn, Op zichzelf maakt dit verschil in
stijl met werk daardoor des te
boeiender, doch wat we misten was de
vaste lijn in zijn scheppingen. Dit
neemt niet weg, dat al het door Jan de
Jong ggeëxposeerde uw volle aandacht
vraagt. Men zegt wel eens: „je raakt er
niet op uitgekeken", en dat is hier
inderdaad het geval. Het zal ons
werkelijk benieuwen, in welke rich-
ting deze kunstenaar zich in de
toekomst zal gaan ontwikkelen.

Ai met al een boeiende en
interessante expositie waar u
veel nieuwe indrukken kunt
opdoen. De openingstijden zijn
woensdag tot en met zondag-
middag elke dag van 14.00 tot
17.00 uur tot en met 18 juni a.s.
D*1 toegang is gratis.

Het wordt grandioos!!!

Vergadering
ZANDVOORT • De commissie van
advies en bijstand zal op maandag 5
juni aanstaande in openbare ver-
gadering bijeenkomen.
De agenda vermeldt: 1. verhuur grond
Zandvoorlselaun 1; 2. Aanleg CV
gemeentewoning Koningstraat 93; 3.
W i j z i g i n g brandbi>vi-iligingsver-
ordening; 4. Wat verder der tafel
wordt gebracht. 5. Rondvraag.
De vergadering wordt gehouden in het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

ZANDVOORT • Een bijzondergrootse parade belooft het te worden zondagavond wanneer de Marching
band of the University Connecticut door Zandvoort trekt. Deze hondertachtig Amerikanen zullen met
veel muziek en show hun optreden besluiten op het Gasthuisplein. De start is om 19.30 uur bij het
Postkantoor. Een initiatief dat verband houdt me. de viering van „Zandvoort 150 jaar Badplaats".



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 1 JUN11978 PAGINA 6

VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel
tf*

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog noon

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aa'smeer,

tel 02977-24429

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
cnouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi
neerd als uni

spicrings
ti..f,c Mf umO»"H!<1t

-< »*(Jlf ld' '78 MMIHJ '~

/ua * >o(M. • '

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Set |It0&rIIjnij0
Alléén

Schagchclstraat 27,
Haarlem,

telefoon 023-327019.

Renault 16.
Markante reisv/agen, bijzonder

comfortabel, rustig en betrouwbaar Ken-
merkend es zijn rotsvaste weg -
igging door voorwielaandri|vmg
Het ruimte-interieur is variabel
en door 5 deuren
toegankelijk.
De uitrusting is
kompleet.

Ook lever-
baar met automa
tische transmissie

Renault 16 TL 156S cc. 66 DIN pk.
148 km/u Renault 16 TX 1647 cc.

pk, 170 km/u
Gratis, haal bi|

ons 't kleurrijke
Renaultboek
boordevol
informatie over

autorijden en alle
Renaultmodellen

RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - Zand voort-Tel. 02507-2323/2424

(b.g.g. 3360) - Off. Renault-dealer.

WDON-KDOP-VOORDEEL-CENTRUM

UW VOORDEEL IN TAPIJT VINYL VITRAGES
OVERGORDIJNEN
Al onze prijzen zijn exklusief legkosten
voor trappen.

Qeme«

l f 79.'
i. -

r"

nv\on

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek BoeKek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

MUZIEKCENTRUM;
Kruisweg 679. Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501 ;

ORGELS-PIANO'S C

Inkoop - Verkoop - Verhuur

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

chauffeur-
beladers

voor werkzaamheden op Schiphol.
Vereisten: rijbewijs B.E. of B.C.E.

Leeftijd van 18 tot 35 jaar.
ACS Holland BV,

Schipholweg 875,
Boesinghehede, Haarlemmermeer.

Tel. 02505-656 (tijdens kantooruren).

KNAUS
EIFELLAIMD

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
M inruil-financiering
* accessoires • alle reparaties
m verhuur

RQODENBERG BV -1JMUIDEN
Tel. 02550-144 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Kom je net van de MAVO of
HAVO?

Wat dacht je van een baan op een
laboratorium ?

Wij van A.M.C, melkproducten bv in
Uithoorn, zoeken een vlotte jongeman
voor de f unktie van

aankomend laborant
vakaturenr. 15900.

Onze melk en melkprodukten worden
onderzocht en voortdurend gekontroleerd
op kwaliteit door een team van 4 personen
in ons uiterst modern laboratorium.
Verantwoordelijk werk dus.

Wil je ons team komen versterken en je,
op onze kosten, verder bekwamen in het vak
d.m.v, kursussen ?

Schrijf ons dan een briefje:
A.M.C,
melkproducten bv
Postbus 26
1420 Aa Uithoorn ^

HO°

Nieuw:
Badkamertapijt 200 breed met
wafelrug, makkelijk zelf te leggen
in diverse Uni-kleuren leverbaar.

p.m. f 79,-
Bedroom kortpolig nvlon slaapkamertapijt 400 breed in
beige en bruin

p.m. gr. gelegd f 65,-
Montono kortgeschoren nylon slaapkamertapijt 400
breed in streepdessm beige en groen

MEENEEMPRIJSf 45,-
Rally-Kiran prachtig nylon velourstapijt 400 breed in
5 uni kleuren.

p.m. gr. gelegd f 89,-

_ Pasadena slaapkamertapijt ook geschikt
\T&' • voor licht huishoudelijk gebruik, l

400 breed in diverse uni kleuren
p.m. gr. gelegd f 99,- j

Ranger een zwaar nylon tapijt in 4 mooi gemêleerde
kleuren 400 breed (Ned. fabrikaat) . _ __

p.m. gr. gelegd f 99,-
Butterfly zwaar nylon tapijt voor intensief gebruik 400
breed in 2 warme kleuren p m gf ge|eg{| f -| 39(.

Oraloop bouclé tapijt acryl 400 breed in lichtbruin en
Havanna kleur p m gr gelegd f -| 39f.

Bergoss tapijt bouclé 80% wol 20% nylon 400 breed in
2 kleuren, ijzersterk tapijt ftm gf ge|eg<| f ̂

Rialta kortpolig tapijt 80% wol 20% nylon in streep-
dessin 400 breed

p.m. gr. gelegd f 199,-
Bergoss berber zuiver scheerwol bouclé 400 breec'
in 2 tinten beige en donkerberber jute rug voor intensief
gebruik

p.m. f 259,-
met gratis thermofelt platen.
Dit is een kleine greep uit onze enorme kollektie
kamerbreed tapijt. Meer dan 150 rollen voorradig.
Verder een grote keuze uit tapijt-tegels-vinyl-couponnen
enz. enz.

Spaarneweg -
Industrieterrein Cruquius

VRIJDAG KOOPAVOND
Pavex
Tapijt en Gordijnen
023-288151
Geerlings Keukens
023-289874 / 289875

Meubelhal Cruquius
023-281791

«Hls

e oo lot 17 oo uur
Op mMratafl vmn 13 00 lot 17 00 uur |

Vntdagavond koopevond »»n
1B 00-21 00 uur

Gritli ruim» p«rfc««rmo9dtJUi*ki

i

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501

ORGELS - PIANO'S

Inkoop - VerKOop - Verhuur

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding

KOKS
voor het bereiden van maaltijden voor

vliegtuigpassagiers. Leeftijd vanaf 18 jaar.

ACS Holland bv
Schipholweg 875, Boesingheliede,

Haarlemmermeer, telefoon 02506-656
(tijdens kantooruren).

•••̂ •̂ ^^^^ •̂̂ ••̂ ^^^^ •̂̂ ^«••̂ ^^^^^ •̂•••̂ «^ •̂̂ •̂̂ ^^ •̂« •̂••̂ •̂•••̂ •̂ H

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

A M C melkproducten
Postbus 26
1420 AA Uithoorn

zoekt

EXPEDITIE-
PERSONEEL

vakaturenr. 24800,

voor het laden en lossen van onze vrar.ht-
wagens en andere 'opruimwerkzaamheden'
in en om onze afdeling uitgifte.

U kunt ons telefonisch
bereiken onder nummer
02975-61645, tst. 11

Boua Keuken:,
hebben ahi)d minsten
twee*antrekkeli]Ite

eigenschappen

ze zijn goedXoop
en van prima kwakten'

Dat tal dan wel dr reden zijn
van de grote vraag In elk geval

^kunnen wij daardoor zeer scherp inkopen
En dar, merkt u gelijk

massief
eiken P

,oo^v

r
<<?'

occasions

'V-r

Ztó^^fflESD_W§??ÊF HKËN 4865,-^
" _ _ __~ ^ • Ook leverbaann massier̂ röheri

~~ J*J Noteer de afmetingen van uw keuken
voor u komt kijken.

En vergeet niet dat elke
BOVA KEUKEN

onbeperkt kan worden uitgebreid.

Keuken en Tegelstudio Haarlemmermeer
"̂«•̂  l/ ^>*»|r^éB*r« r» 4 1 _ rVT •«-«••«•/ \f ftn rfeftr*Kerkstraat 3 - Nieuw Vennep

Geopend: dagelijks van 9. IS lol 18.00 uur. maandag gestolen, «rijda» \an <). 15 lol IX.OO uur. trijdu|> kiiopatiind >an IV.OO lul 21.INI uur.
ta lerdait»an D. l S lul 17.00 uur.

A M C melkproducten BV
Postbus 26
1420 AA UITHOORN

heeft plaats voor een

KONTROLEUR
vakaturenr. 24801.

Wij zoeken een bijzonder akkurate man
die o.a. aantallen geladen produkten kon-
troleert en geloste retouremballage telt.
Bovendien verwachten wij van hem dat hij
taktvol met mensen kan omgaan.

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding
van het vakaturenr. en de naam van dit
blad, kunt u richten aan bovenstaand adres.

U kunt ons ook bellen
02975-61645; tst. 11

POSTZEGELS
Verzamelingen en pattijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325. Bentveld/post Aerdenhout.
tel. 023-244983 (b.g.g. 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

Vleeschmeester C. J. Kruyer BV
vraagt voor diverse filialen in en rond Amsterdam

CHEFS-SLAGER
en

vakbekwame slagers
Goede krachten kunnen rekenen op een uitstekende
honorering. Telef. inlichtingen dagelijks tussen 09.00 en
17.00 uur: tel. 020-233121; na 20.00 uur dhr. W. de
Klerk: 02503-17169 of dhr. K. Kruyer Jr.: 02975-65184.

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

IrVASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur.
voorriikosten f 7,50.

Gen. Oranjestraat 62,
hoek Kloosterstraat. -
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jaren van ploeteren en sparen

Nieuw clubgebouw WSV Zandvoort

(Adv. lnttC7. Mcclcii

l '.
KEUR EN ZOON

SCHILDERWERKEN
Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602, na 18.00 uur 02S07-6089

i, prof esstonel* «chiktoraverf

RUBBOL AZ
van Sikkens

Nu op onze mengmachine in ca. 450 kleuren.

Veel geslaagden bij
verkeersexamens

ZANDVOORT - Zondag 4 juni 1978 's middags om 2 uur, zal de
voorzitter van de Watersportvereniging Zandvoort, officieel het
nieuwe clubgebouw van de vereniging op het strand Zuid, openen.
Een datum die ongetwijfeld met gouden letters in de annalen-van de
vereniging zal worden vermeld. Ten eerste heeft het clubhuis wel een
beetje „goud" gekost, ten tweede is het een zo bijzondere
gebeurtenis, waar' zoveel jaren voor gepland en gespaard en gewer'
is, dat deze niet onvermeld kan en mag blijven.

op 4 juni
officiële
opening

In het fraaie gebouw, waar de laatste
hand aan wordt gelegd, vinden wij de
secretaris, de heer N. Bos, die graag wil
vertellen over het „reilen en zeilen"
van deze watersport vereniging.

historie
Opgericht op 18 februari 1966,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit op
30 september van datzelfde jaar, is het
nieuwe clubhuis een fraai resultaat
voor deze twaalfjarige vereniging om
op terug te zien.
„Wij begonnen zo'n elf jaar geleden
met een hokkie dat uiteraard te klein
werd, toen iets groter, maar plannen
waren er toch voor een definitief
gebouw.
Dat gaat helaas niet, er zijn nu eenmaal
bepalingen, waarbij geen vaste ge-
bouwen langs de kustlijn mogen
worden gebouwd. Van Rijkswater-
staat in Den Helder kregen wij toen
het advies uit te zien naar een
clubgebouw bestaande uit verplaats-
bare units. En dit is het geworden",
vermeldt hij trots, wijzend op het
clubgebouw, dat werkelijk tot in de
puntjes is uitgekiend. Boven is de
ruime kantine, keukenunit, toiletten,
met groot terras op het zuiden.
Beneden op strandhoogte, de ruimten
voor het opbergen van zeilen,
wedstrijdmateriaal, aparte droog-
kamer voor de natte zeilkleding,
douches en kleedcabines.
„Wij vonden dat de voorzitter Jan
Deutekom, nu ook de opening op
zondagmiddag 4 juni moet verrichten,
want waar vind je nog een voorzitter,
die dit vanaf het eerste uur is geweest
en zoveel werk voor zijn vereniging

Bootjes in de branding.

verricht? ", veel officiële genodigden
dus; maar de officiële opening door de
voorzitter omdat hij daar „recht" op
heeft volgens de leden.

brandingzeilen
Opgericht door een klein groepje
enthousiastelingen die wel iets zagen
in het brandingzeilen, ook op de
Nederlandse kust; destijds onbekend,
maar nu een sport, die de laatste jaren
«norm populair aan het worden is.
Men begon met de bekende boot-
typen, zoals de vlets, later ook veel
polyester schakels (flying arrows). De
zelfwerkzaamheid van de leden was
groot. Zo werden er ook 's winters
veel boten zelfgebouwd als de hina,
een zelfbouwcatamaran, ook wel
kleinere typen, nog later de 470's. De
opkomst van het kleine type catama-
ran, als de hobycats, en nu de prindle's
hebben het enthousiasme zeker doen
toenemen.
Daarom kent ook deze watersportver-
eniging een ledenstop. „Jammer, maar
waar, wij kunnen nu eenmaal niet
verder uitbreiden, misschien in de
toekomst, wie zal v het zeggen?
Voorlopig hebben wij dit stuk strand,
en groter is het niet", aldus de
secretaris.

erkentelijk
Overigens is de watersportvereniging
de Gemeente Zandvoort zeer erken-
telijk voor de medewerking, die zij
heeft verleend-bij het tot stand komen
van het clubhuis. Door zeer spaarzaam
te zijn had men ca. f 35.000,- in kas,
daar kwam bij nog eens f30.000,-
door middel van schenkingen en
renteloze leningen van de leden en een
gemeentesubsidie van f 15.000,--.
Uiteraard was dit niet genoeg voor het
clubgebouw, zoals het er nu staat.
Daarvoor was nog een banklening
nodig van ca. f 68.000,-. Door zich
hiervoor garant te stellen, heeft de
gemeente een zeer groot aandeel
gehad in de realisering van hel
clubgebouw. „Tien jaar zitten wij nog
in de schuld, maar dan behoort alles
afgelost te zijn, met zelfs nog enige
reserve", aldus de secretaris, die in zijn
erkentelijkheid niet alleen degemeen-
te wil betrekken, maar een ieder die

Het nieuwe clubc

ook maar iets te maken heeft gehad
met de realisering van de wensdroom
van de watersportvereniging, namelijk
een representatief en doelmatig
onderkomen.

Introductielezing
ZANDVOORT - Het Haarlemse
Centrum voor het Transcendente
Meditatie programma zal in Zand-
voort weer een introductielezing
verzorgen over de Transcendente
Meditatie techniek. De'lezing vindt
plaats op vrijdagavond 2 juni a.s. in het
Gemeenschapshuis, Schoolplein l te
Zandvoort.

De Transcendente Meditatie techniek
(TM) zoals geleerd door Maharishi
Mahesh Yogi (natuurkundige en
filosoof), is een bijzonder eenvoudige
techniek, die door iedereen ongeacht
opleiding, levensstijl, of geloofsover-
tuiging beoefend kan worden. In
Nederland zijn er nu al meer dan
40.000 mensen die deze techniek
beoefenen.

De T.M. techniek is iets heel praktisch;
men doet het zittend in een
comfortabele stoel met gesloten ogen
en het neemt slechts 15 tot 20 min.
's Ochtends en 's avonds. Toch brengt
het diepgaande veranderingen teweeg:
-grotere creativiteit en helderheid van
geest;
-een betere gezondheid.
-meer harmonie in onszelf en in relatie
met anderen.

Wetenschappelijk onderzoek aan vele
universiteiten over de gehele wereld
heeft aangetoond dat lichaam en geest
tijdens de beoefening van de T.M.
techniek tot een diepe rust komen,
een rust die beduidend dieper is dan de
rust tijdens slaap. Hierdoor worden
spanningen en vermoeidheden opge-
lost, waardoor men zich spontaan
beter gaat voelen en meer energie
krijgt. Tijdens de lezing zal uitgebreid
gesproken wordenover de effecten van
regelmatige beoefening van de T.M.
techniek en zal nader worden ingegaan
op het wetenschappelijk onderzoek
dat gedaan is naar de invloed van deze
techniek. De lezing begint om 20.00
uur en is gratis toegankelijk. Na de
lezing zal het mogelijk zijn zich op te
geven voor een cursus Transcendente
Meditatie, die in een weekend gegeven
zal worden

ZANDVOORT - Brigadier
Barmentlo van de Verkeers-
politie kan weer tevreden zijn.
Van de 170 leerlingen van de 5e
klassen van de Zand voor tse
basisscholen zijn er maar een
paar afgewezen voor het Ver-
keerscxamen 1978. Het verza-
mel en startpunt voor de
candidaatjes was bij de remise
van Publieke Werken, waar ze
werden voorzien van borst- en
rugnummer. En toen maar
fietsen, langs een duidelijk
aangegeven route met vele
ingewikkelde situaties voor de
jonge weggebruikers.

Terwijl de leerlingen door een agent
één vooreen werden „weggeschoten",
vertelde de brigadier, dat hij in ai'°
klassen vijfmaal een theorie-les geei
„De rest van de verkeersopleiding
gebeurt door de onderwijzers. In
maart doen ze theorie-examen en nu
dus de praktijk. Ze zijn altijd erg
enthousiast en de meensten slagen ook
wel. Kennis van de verkeersregels is
hoofdzaak".
Eén meisje blijkt op doktersadvies niet
te mogen fietsen. Dat is sneu, maar
brigadier Barmentlo weet een op-
lossing. „Kom jij maar met me mee in
de auto. Dan moet jij zeggen hoe we

moeten rijden". We mogen ook mee
langs de route met de vele verkeers-
problemen en de vele verdekt
opgestelde agenten. Het is verre van
eenvoudig en we zouden zeker ook
een paar foutjes hebben gemaakt. De
leerlinge naast Barmentlo maakt er
één, een kleintje. Onderweg zien we
een meisje, dat verkeerd is gereden en
dan bij het rechtsafslaan haar
linkerhand uitsteekt, „Zenuwen",
lacht de brigadier. „Uiteindelijk zijn
ze ook nog maar een jaar of elf".
Bij het eindpunt is er voor iedereen
een flesje fris en binnenkort krijgen de
geslaagden hun felbegeerde diploma.
En op 13 juni is er feest in het
Cultureel Centrum, met films en een
verrassingspakket voor alle deel-
nemers. Voor de bestgeslaagden is er
dan ook nog een radiootje als
beloning.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn:
donderdag l juni 0.42-13.15 uur. ,
vrijdag 2 juni 1.46 uur-13.17 uur.
zaterdagSjuni 2.39uur-15.06uur.
zondag 4 juni 2.22uur-15.47uur.
maandag 5 juni 4.02 uur-16.27 uur.
dinsdag 6 juni 4.40 uur-19.05 uur.
woensdag 7 juni 5.16 uur-17.41 uur.
donderdag 8 juni 5.52 uur-18.14 uur.

Schoolhandbal trok veel kijkers
ZANDVOORT - Het school-
handbaltoernooi voor meisjes,
dat zaterdag op de velden binnen
het circuit door Zandvoort-
meeuwen werd georganiseerd is
een groot succes geworden. De
weersomstandigheden waren
ideaal, de belangstelling van
leerkrachten en ouders was
verrassend groot en er werd zeer
sportief gespeeld. De scheids-
rechters behoefden geen enkele
keer de gele kaart te trekken. Het
geheel had onder supervisie van
wedstrijdleider Pennings een vlot
verloop.
De dames van het Rode Kruis moesten
slechts enkele speelsters oplappen.
Eenmaal moest de hulp van een dokter
worden ingeroepen. Deze moest
worden opgehaald, aangezien er geen
telefoonaansluiting op de velden
aanwezig is, een feit, waarin snel
verbetering moet komen. De arts
achtte onderzoek in het ziekenhuis
noodzakelijk, maar ook dat duurde
extra lang, aangezien de gewaar-
schuwde politie de velden niet kon
vinden Achteraf bleek alles mee te
vallen; vermoeidheid was het euvel
Het toernooi bleef spennend tot de
laatste wedstrijd, waarin de Plesman-
school door en 2-1 zege op concurrent
Nicolaasschool winnaar werd. Aan-
staande zaterdag komen de jongens
binnen de lijnen met hetzelfde
programma, dat zal duren van 10.00
tot 15.50 uur. De school, die in totaal
-bij meisjes en jongens samen-
kampioen wordt, ontvangt de fraaie
wissel beker.
De volledige uitslagen en de eindstand
van het meisjes-toernooi luiden:
Mariaschool-Nicolaasschool 0-6;
Beatrixschool- annie Schafschool
0-4; Oranje Nassauschool-Plesman-
school 2-3 v. H. Goerdhartschool-
Mariaschool 3-1; Nicolaasschool-
Beatrixschool 5-0; Hannie Schaft-
school-Oranje Naussauschool 0-3;
Plesmanschool-v. H. Goedhartschool

0-0; Mariaschool-Beatrixschool 2-1;
Nicolaasschool-Hannic Schaftschool
1-1; Oranje Nassauschool-v. H. Goed-
hartschool 1-1; Beatrixschool-
Plesmanschool 0-4; MLariaschool-
Hannie schaftschool 1-3; Nicolaas-
school-Oranje Nassauschool 0-0;

De winnende Plesmanschool in actie tegen de Van Heuven Goedhartschool.

Beatrixschool-Hannie Schaftschool
0-3; Plesmanschool-Hannie Schaft-
school 1-1; Oranje Nassauschool-
Mariaschool 0-1; Nicolaasschool-v. H.
Goedhartschool 3-0; Mariaschool-
Plesmanschool 0-6; Beatrixschool-
Oranje Nassauschool 0-2; Hannie
Schaftschool-v. H. Goedhartschool
3-3; Nicolaasschool-Plesmanschoo)
1-2.

EINDSTAND:
1. Plesmanschool 6-10 (16-4); 2.
Nicolaasschool 6-8 (16-3); 3. Hannie
Schaftschool 6-7 (12-9); 4. van
Heuven Goedhartschool 6-7 (10-8); 5.
Oranje Nassauschool 6-6 (8-5); 6.
Mariaschool 6-4 (5-19); 7. Beatrix-
school 6-0 (1-20).

Auôi
GOOD

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65

Kerkconcert
ZANDVOORT - Op zondagavond 4
juni zal om 20.00 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk in Zandvoort een
concert worden gegeven door het
Harmonie Orkest uit Haarlem. Mede-
werking zal worden verleend door
Henk Amerom. organist van dexo
kerk. Uitgevoerd zullen worden
werkim van Bach, Reder, P. Schcl'fer.
Mendelsshon en Huggcns. De dirigent
isSimon Butler.
Belangstellenden zijn van haiti- wei-
kom. Toegangsprijs f ],--.

Vechtsporters op kamp
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen om acht uur zal bij de Agatha kleuterschool
.weer een groep enthousiaste gevechtssportbeoefenaars gereed staan voor vertrek
naar de Spaarneberg te Santpoort. Voor de derde maal organiseert de Acaderny
for Asian Figthing Arts dit jaarlijkse weekendkamp. Het weekendkamp is een
van de hoogtepunten in het verenigingsjaar en was de voorgaande jaren een groot
succes. Tijdens het weekendkamp wordt aandacht besteed aan een aantal
onderdelen van de gevechtssport, waaraan tijdens de gewone trainingen minder
aandacht besteed kan worden. De trainingen in deze onderdelen zullen
gehouden worden onder leiding van een van de vooraanstaandste meesters in
Nederland, namelijk Sensei Schulz 6e dan. Tevens zal behoorlijk aandacht
besteed worden aan de conditie. Hiervoor zullen onder andere enige beslopen
gehouden worden. De accommodatie en het verzorgend personeel zullen weer
borg staan voor het slagen van het weekendkamp..

Politie wieier- ronde op circuit
Het programma voor dit unieke
sportevenement ziet er als volgt uit:
11.00 uur: start ploegentijdrit over l
ronde. 13.00 uur: Prijsuitreiking
ploegentijdrit en start individuele
koers voor licentiehouders, 14.30 uur:
start individuele koers voor liefheb-
bers over 14 ronden, 17.00 uur:

• prijsuitreiking van beide koereen.

W.K. Voetbal
op grootbeeld
ZANDVOORT - De wereldkampioen-
schappen voetbal, die vanavond in
Argentinië van start gaan, zullen meer
dan drie weken lang de sport liefheb-
bers aan de beeldbuis kluisteren. Voor
de Zandvoortse voetbalenlhousiasten
is er nog een extra gelegenheid om het
vierjaarlijkse gebeuren van nog dich-
terbij te bekijken. In Hotcl-café-
restaurant Van Houten aan de
Zeestraat staal namelijk een panora-
misch filmdoek opgesteld, waarop alle
wedstrijden in grootbeeld worden
uitgezonden. Er is plaats voor tachtig
personen.

ZANDVOORT - Op dinsdag 6 juni
worden onder muspiciè'n van de
Zandvoortse Politie Sport Vereniging
de eerste officieuze Wielren-
kampioenschappen van de Neder-
landse Politie Sport Bond verreden.
De wedstrijden worden georganiseerd
op het circuit van Zandvoort.

Bridgenieuws
ZANDVOORT • Als resultaat van de
6e wedstrijd in de 5c competitie der
Zandvoortse Bridgeclub vinden de
volgen. . PS en degradaties
plaats:
A-lijn: 1. Mw. de Leeuw-Hr. Braun.
Degradatie naar de B-lijn: Mw.
Bcrghoff-Hr. v.d. Meij; Hr. De
Leeuw-Rcijpr.
B-lijn: Promotie naar de A-lijn: Ds.
Keur-Schutte; Fam. Jurriaans. De-
gradatie naar dp C-lijn: Ds. Menks-
Roest; Ds. Kerkman-Lenterman.
Olijn: Promotie naar de B-lijn: Fam.
Atps, Ds. Bos Schouten. Degradatie
naar do U-lijn: Ds. Barlepus-v.d.
Sommen; Fam. Baan.
D-lijn: Promotie naar de C-lijn: Fam.
Palstra; Hr. Loos-i dvens.
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voor uw welzijn,
óók in de gemeenteraad.
Voor uw keuze op lijst 3 en uw spontane
steun door raambiljetten, tuinborden, andere
propaganda en bijdragen: hartelijk dank.

CDA-afdelingsbestuur en
gemeenteraadsfraktie

"Laat horen die klokken
„4 in de toren"

Het carillon
voor
Zandvoort zal
er komen als

dat wilt, «. .

Op 3 juni houdt Sociëteit Duysterghast een grote
fancy-fair ten bate van het Zandvoortse carillon.

Vanaf 10.30 uur op het dan autovrije Gasthuisplein

X Exclusieve koopjes * Excentrieke-, nieuwe-,
oude-, antieke-, gebruikte-, maar steeds
prachtige spulletjes * Vanaf 15.00 uur openbare
veiling (zolang voorraad strekt) van zeer aparte en
ook interessante artikelen X Alles in de buitenlucht
* Kom. zie en koop. . .

De totale opbrengst is bestemd voor het
Zandvoortse carillon.

GEORGE VAN WIJK
RIJWIELSPECIAALZAAK

Zandvoorterpad 3-5a - OVERVEEN - Tel. 32 64 88
Prijslijit van Nishiki-fietson GAZELLE

Road-Special 739.- RALEIGH
Trim-Special 895,- B S A.
Heren-Tpurist 926,- UNION
Heren-Tourist 945.-
Mixte-Tourist. 925.-
Mixte-Tourist. 945.-
Qlynprc 1649.-

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

NISHIKI
MYJATA
LEWIS
JAN JANSSEN
GITANE

50 jaar - Duivenvoorden - 50 jaar
Tevens het oudste visrestaurant van Zandvoort.

Heropende j.l. dinsdag zijn geheel gemoderniseerde winkel
waarin u kunt vinden, alle visspecialiteiten van

kreeft tot schelvis toe.

G. Duivenvoorden,
Haltestraat 49, Zandvoort, telefoon 02507-2261.

Zijn er niet wat veel auto's en wat weinig automobielen?

Een interieurwaarin het begripcomfortalle ruimte heeft gekregen. Onberispe-
lijk weggedrag, 'n Geruisloze motor. Geavanceerde techniek. Finesse en vorm-
gcving, terwijl ook z'n economische prestaties er zijn mogen! De Audi 80.
Eén proefrit en u spreekt van een automobiel.

Audi 80
Het verschil tussen een auto en een automobiel

Garage H. Strijder
Burg. Van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02907 - 45 65

FROMAGERIE
KAAS- en

WIJNSPECIALISTEN
Kerkstraat 6A - Zandvoort

Tel.02507-61 41

WIELERKLEDING - RACE-MATERIAAL - SERVICE

MISHIKI
Theiightweightchampoftheworld!

DE LEUKSTE
VINDT U NU BÜ

GROTEKROCHT29 - ZANOVOORT
Tel.02507- 69 57

Ik geloof dat de beste definitie van de mens is: de
ondankbare tweevoeter.
Dostojewski (1821-1881)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
kent onder zijn klanten geen ondankbare

tweevoeters. Integendeel, iedereen is altijd
uitermate tevreden over de uurwerken, die daar

werden geleverd.
Dat klopt, want Waaning levert geen kitch, maar (

alleen het beste van 't beste!

Komt u eens kijken in zijn showroom, 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling mat elektronische
apparatuur.

^f^r'^^f^^-'^ O Or>O'<X t̂>«C»^>C»rf:

Wij danken de
stemmers op

Lijst 6
voor hun

vertrouwen

Installatie bureau
CfROENEIIEIN/VAN LOON

Ouder echtpaar
terug uit buitenland

zoekt
kleine meubeltjes
en snuisterijen.
Br. ond. nr. 2305

bur. v. d. bl.
" *, S f f f f*~- f f fff- • \ f f < " » • « •

Keukenhulp
gevraagd.

Strandpaviljoen 9,
Terminus.

cR'jen

GILDEMEESTER
KEILER GEISTER

PER FLES 2.98

CAMPARI
BITTER

CHAMPAGNE

JAGEN 77
DUITSE KRUIDENLIKEUR

VAN
3SS"
VOOR:

HIGHLANDER
SCHOTSE WHISKY

Kam. Onnesstraat 38
Potgieterstraat 32

ZANDVOORT

TEL 02507-5111-5845*

Lunchroom
Berkhout

Kerkstraat 17, Zandvoort,
telefoon 02507-3273.

Vraagt huishoudelijke
hulp voor 4a5

ochtenden per week.

NUB'JEKLEFLES

GRATIS
LONGORINKGLAS!

irandy NAPOLÉON
V.S.O.P,

VAN
J&9B
VOOR:

Km> JÜÜL
heeft alle dranken!
Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

AMSTERDAM Plein 40. «S m. 3 ISlotnmmrl:
Martini wan Geftenstraat 47 (winkclctntrum Oldorp):
WinMc«ntrum Delllandplem 182 IQvertoomseveldt;
Kasteleimraal 170 IBuitenveldenl:
Lambflrlus Zl|lplmn 3 (Gttutenvaldt:
Basen Lommerweq 1 (bi| deHaorlcmmenNog):
Liinbaansgracht 33 IJofdaanl:
Slolorkade 124 (bi| de Zt|litnat|;
Kampartoelivwlg 13 INoord);
Mutorkqda 10 (Noord bij de MMUwenlaan).
ZWANENBURG/HALFWEG: Dennenlaan17.
ZANOVOOHT. Burg. Engelbrftut'iat 21.
HOOFDDORP: Ktuisweg 6").

. PAPENDRECHT:Bredtrodepl«!i>6.

. SCHIEDAM:'«CcavelandsewoB 916.
• ROTTEROAM:Malheneiwr»eg21
• ROTTERDAM'GJ.MuldenlfMI 12.
• OVERSCHIE: Burg. Diumannl.in 115-117.
. HAROINXVELD/GIESSENDAM;

Ofan|«slraal/AleKandersita«l.
• BOLNES: Vechutrut la.

en nu ook:
• LANDSMEER: Tormeniilntaal 2a.

y
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Kaalvoetbaltoernooi
i aderde climax
4NDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi 1978, voor de eerste maal
organiseerd door Zandvoortmeeuwen, is een eclatant succes
worden. Dat kan op dit moment, met alleen nog de finales voor
boeg, ai worden gesteld. Gedurende twee maanden zijn er in

lorthal Pellikaan een kleine tweehonderd wedstrijden gespeeld
or 56 teams met in totaal 600 spelers. Een veelvoud aan
eschouwers heeft avond aan avond kunnen genieten van
rtverwarmend zaalvoetbal, van zeer primitief tot uitermate
raffineerd.

acht veteranrnteams kwamen al
t een beslissing. Daar werd de
idstand:
ndriks 7-14
roraDingkys 7-12

jysterghast 7-10
Dtel Keur 7-6
dtimers 7.5
ndvoortm. 10 7-4
•plus 7-3
dlandia 7-2.
de 2e divisie waren de finale-poules
zonder spannend. Aleichem Boys

Geerlings presteerden het om
ecies gelijk te eindigen, zodat
afschoppen de beslissing moesten
engen. Gastel! Page eindigde hier als
rde. in de andere poule eiste Reprox

finale plaats op, gevolgd door
oulin Rouge en Sandevoerde.

Hoogtepunten van het programma van
de afgelopen week waren zonder meer
de kruis-finales in de Ie divisie. Graetz
en AUrora Uingkys eindigden op 4-4,
een stand, die ook na de verlenging
nog op het scorebord stond. Bij de
penalties trok Graetz de flnaleplaats
luar zich toe.

Sporting en Enkabè-Janti stonden tot
in de laatste minuut op 3-3, maar door
een numerieke meerderheid kon
Enkabc-Janti in de allerlaatste sccon-
de op winst komen: 4-3. Resteren nog
de finales en de wedstrijden om de 3e
en 4e plaats in de Ie en 2e divisie. De
resultaten daarvan leest u in ons
volgende nummer.

Spe/moment uit een van de tweehonderd zaalvoetbalwedstrijclen.

Weekenddiensten
ARTSKN.
Huisartsenpraktijk Bouman, Mul,
Riddt-rbos.
Arts: U.J.J. Mol, l»l. 5091 en 5600.
Wrdcre inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson telefoon
2058, Dronth (elul'oon 3355,
l'Heringa telefoon 2181, Zwerver
teleloon'2'199.

Tandarts: telefoon 023-313233.

Wijkverpleging: Zr. K. Poldervaart-
Spaans, Distelstraat 21, Nieuw
Vennep, tel. 02526-6495.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.

Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.

Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-,
sluitend telefonisch de Vee-
artsendienst te Haarlem, telefoon
023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf, telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.

Brandweer: telefoon 2000.

Taxi: telefoon 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort. Noorderstraat 1.
telefoon 3459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Spreekuur op werk-
dagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 uur tot
8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschik-
baar V9or iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Haarlem.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereik-
baar dagelijks van 's avonds 7.00 uur
tot 's morgens 7.00 uur.

Centrum voor/ Vrijwillige Hulp-
verlening.
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag tot en met vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus
100 Zandvoort.

Te huur op goede stand nabij Centrum Dorp
voor permanente bewoning

mooie gestoffeerde en sfeervol
gemeubileerde studio's

bestaande uit: woonkamer, kitchenette met eetbar,
slaapkamer, badkamer met ligbad, toilet, centraal
verwarmd, telefoon en tv-aansluiting aanwezig.

Prijs f 800,- p,m. incl. service kosten.
Mak. Kantoor Cense, telefoon 2614.

BURGERLUKEj
STAND J '

ZANDVOORT
GEBORIïN (builen de gemeente):
Kim, d.v. P. Schekkerman en J.A.E.
Faber; Wendy Mariene, d.v. J.A.M,
van Gemert en A. Spitrieus; Willom
Frederik Gerard Jacob. /..v. W.J.G. van
der Heijden en C. van der Kruk.

GEHUWD:
P.t.. R lu ih PD C. Keur; P. Koning en

M.A. Drommel.

OVERLEDEN:
Herbert L. L. Grimm, 77 jr, gen. m. W.
Duinker; Louise H. Posthuma, 80 jr,
(Hui?.e Groot Bentveld) ongehuwd;
Jan C. Hessels, 95 jr, geh.gew.m. C.
H.M. Laloli; Antoine E.P. Sauve-
planne, 72 jr, gen.m. P. Hermann.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Johannes H. van Boekei, 72 jr, geh.m.
J. Bik; Elisabeth C. Eldering, 79 jr,
geh.gew.m. M.J.H. Looman.

Groots verjaardagsfeest in Bennebroek

Ambachtsheer Adriaan Pauw komt
na ruim drie eeuwen even terug
BENNEBROEK - Aan Adriaan Pauw, die in 1653 de eerste am-
bachtsheer van Bennebroek werd, is het (e danken dat het dorp dit jaar
zijn 325ste verjaardag kan gaan vieren. Het doet dit op luisterrijke wijze
met een uitgebreid en veelzijdig feestprogramma. Een hoogtepunt daarin
is ongetwijfeld de komst van de heer Adriaan Pauw zelve. Hij arriveert
zaterdag om half twee op de in zijn tijd gebruikelijke manier, namelijk
met de door een paard getrokken trekschuit, in Bennebroek, slaat dan
kennelijk ruim drie eeuwen evolutie over en verlaat in de namiddag zijn
vroegere ambachlsheerlijkheid per helikopter!
Hij heeft dan drukke uren achter de rug. Aan de Kastanjelaan bij de
Cjentenbrug stapt hij uit de trekschuit en in een authentieke Franse sjees,
ria door de voorzitter van het feestcomité de heer G.J. Korteling, hartelijk
(e zijn verwelkomd. Met de muziek van "Kunst na Arbeid" voorop gaat
het door de Bloemhof naar de herberg "De Oude Geleerde Man", waar
Heer Adriaan een heildronk wordt aangeboden. Bij het gemeentehuis
staat dan de jeugd al klaar om bij zijn verschijning het door Harry de
Groot gecomponeerde en door Guido Kleinstroom van drie coupletten
tekst voorziene Bennebroekse feestlied aan te heffen.

Maar ook zonder hem gaat het ver-
jaardagsfeest gewoon door. Met
een muziek- en drumbandfestival,
georganiseerd door "Kunst na Ar-
beid". Vier korpsen van buiten
Bennebroek nemen er aan deel na
een opmars uit verschillende delen
Tal?het dorp. Het zijn Adest Musi-
ca uit Hillegom, N.V.D.J. uit Haar-
lem, Soli uit Driehuis-Velsen en de
KLM-Harmonie.
Om kwart over vij f starten zes wijk-

ploegen voor een estafette van net
Anemonenplein naar het eindpunt
bij het scorebord met zes pauwen in
het gemeentehuis.

En tot besluit van deze eerste feest-
dag is er tot in de kleine uurtjes
amusementsmuziek in de feesttent
en het optreden van de plaatselijke
volksdansgroep Cocek Kolo. Om in
stijl te blijven is de toegangsprijs
gesteld op 325 cent.

Kerkdiensten
ZANDVOORT.
Hervormde kerk. Kerkplein: 10.30
uur: Ds. C. Mataheru. Bediening H.
Doop (Crêch aanwezig). '
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Gezamenlijk bezoek aan de kerk-
dienst.
Gereformeerde Kerk. Julianaweg
15:10.00 uur: Ds. W. Fijn van Draat
van Amstelveen. 19.00 uur: Ds. J.
Dijkstra van Bennebroek.

Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur Prof. Dr.
A. van Biemen van Bentveld (N.H.).
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 3 juni: 19.30 uur
Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 4 juni: 8.45 uur: stille
Eucharistieviering, 10.45 uur
Eucharistieviering met mede-
werking van het St. Caecilia-kerk-
koor(HocEini.s).

Nederlands Christelijke Gemeens-
chapsbond: tot medio september
geen samenkomsten in huize Pniël,
Zuiderstraat 3.
Nieuw Apostolische kerk: tot
nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur, woensdag 20 uur
diensten in gebouw Madoerastraat
l, Haarlem-Noord.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Vroedschap bijeen
In de raadszaal zal Heer Pauw zich
zeker thuisvoelen temidden van de
in zeventiende-eeuwse kledij gesto-
ken vroede vaderen, die in een bui-
tengewone raadsvergadering het
welzijn van Bennebroek in verleden
en heden gaan bespreken. De pu-
blieke tribune zal geheel bezet zijn
met genodigden, waartoe ook vijf-
tien oudste Bennebroekers zullen
behoren, die in het dorp geboren
zijn en er altijd hebben gewoond.
Met een proclamatie van het balkon
van het gemeentehuis af wordt de
feestweek officieel geopend. Onder
het geklapwiek van 300 postduiven
gaan A'driaan Pauw en de burge-
meester naar het terrein Midden-
dorp achter de Ned. Hervormde
Kerk om daar tegen kwart over drie
de grote feesttent te openen, waarna
daar honderden ballonnen de lucht
ingaan voor een door het Oranjeco-
mité georganiseerde wedstrijd. Al-
tij d'prijs voor degene die de ballon
heeft opgelaten welke het verst is
gekomen.
Voor de Heer Pauw zit het feest er
dan bijna op.' Voorafgegaan door
de KLM-Harmonie vertrekt hij in
een feestelijke stoet naar de een-
dagshelihaven Rottegat. Hij is zo
vriendelijk een omweg langs
"Meerleven" te maken opdat de
bewoners hun oud-ambachtsheer
ook te zien krijgen. Tegen kwart
voor vier strijkt een KLM-helikop-

ter neer waarmee Adriaan Pauw na
zijn "dagje Bennebroek" weer in
nevelen verdwijnt....

• In het midden van de zeventiende
eeuw liepen de Bennebroekse jonge-
tjes zó gekleed. In de afgelopen
maanden is er overal ijverig genaaid
aan historische kostuums om het
Bennebroek van omstreeks 1650
zo veel mogelijk te laten herleven.

BENNEBROEK
Als voorproef op het

feest in Bennebroek ter gelegenheid
van het 325-jarig beslaan van deze
gemeente is aan alle inwoners van
65 jaar en ouder en aan de zieken
van de Zonnebloem afgelopen zater-
dag een feestmiddag aangeboden.
Het ziekenhuis Vogelenzang had
daarvoor de grote ontspanningszaal
beschikbaar gesteld.

Ongeveer 400 mensen hebben die
middag kunnen genieten van de
operette "Die Lustige Witvve", op-
gevoerd door het operettegezelschap
"Kunst en Volharding" uit Lisse.

Dit amateurgezelschap, dat al 30
jaar bestaat, heeft de aanwezigen 2
uur lang laten genieten van muziek
én zang op eeri"wijze7o7c veel erithou-"
siasme te wegbracht.

Burgemeester de Widt van Benne-
broek opend de middag met een
welkomstwoord.

De voorzitter van het feestcomité,
de heer G. J. Korteling, sprak tot
slot enkele woorden van dank tot
het operettegezelschap en tot alleen,
die hebben meegewerkt aan de tot
standkoming van deze middag.

Politiek café
Bennebroek
BENNEBROEK. - In het kader
van de feestweek „325 JAAR
BENNEBROEK" wordt op
woensdagavond 31 mei, in de
grote feesttent te Bennebroek een
politiek café gehouden. Aanvang
21.30 uur.
De uitslagen van de op die dag
gehouden gemeenteraadsverkie-
zingen zullen op een viertal tcle-
visietoestellen te volgen zijn.
De burgemeester van Benne-
broek, J. de Widt, maakt de
lokale uitslag ter plaatse bekend.
Bennebroekse politieke kop-
stukken geven in:

„BENNEBROEKS&
KRINGEN"

commentaar op de uitslagen. ..
De feesttent zal voor die gelegen-
heid zijn omgebouwd tot een ge-
zellig politiek café waar men
kan genieten van 'n lekker glaasje
wijn, 'n biertje of een hartige
hap. Een barpianist zorgt voor
muzikale kleur.
De plaatselijke politieke par-
tijen organiseren het politiek café
in samenwerking met het feest-
comité.

VOGELS
Weer de grootste kollektie

voor binnen- en buitenvolière

Binnenweg 71 - Tel. 28 26 97
.Heemstede,

Toyota Naaimachines
Het Japanse wereldwonder van
eenvoudig tot en met de meest
moderne tegen heel scherp gestelde
prijzen en onze bekende garantie,
service en onderricht bij u thuis.

LEVI's LEVI's

YOUIMG FASHION
Grote Krocht 20 • Zandvoort

LEVI's LEVI's

Bedrukte katoen
90 cm breed, p.m. v.a 4,50

Japonnen, modellen
ie allôön mt. 36 89,-

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

VAN
LENT's

OCCASIONS
1977

OPEL KADETT Special, rood
OPEL KADETT CITY. rood
VAUXHALL CH E VETTE de Luxe, rood
FORD GRANADA 2300, autom., blauw

1976
OPEL COMMODORE 2500. met LPG-
install. amber gold
OPEL KADETT Special, Monza-blue
SIMCA1000 Special, metallic rood
ALFA ROMEO 2000 Berlina. blauw
OPEL KADETT CITY de Luxe, wit

1975
TRIUMPH DOLOMITE, bruin

1974
OPEL REKORD1900, geel

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15

Tel. 02597-53 46
Inruil mogelijk - Financiering GMAC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

EXCLUSIEVE
VERLICHTING

GESCHENK
ARTIKELEN

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7

Zandvoort, tel. 2974

nieuw en uniek
DAG en NACHT, mét SELF SERVICE KORTING óp
REKENING BENZINE TANKEN
Naam: <

Adres:

Plaats:

wenst vrijblijvende informatie en wil eventueel benzine tanken, middels
dit UNIEKE SYSTEEM; mét (aantal) auto's, die totaal

(minimaal) litersbenzine,
per jaar gebruiken

Hebt u interesse? Jal Vult u dan deze coupon in en stuur hem aan
het buro van dit blad onder advertentie nr. 390.
P.S. Het pompstation zal medio september 1978 worden geopend.

Het aantal deelnemers is in eerste instantie beperkt.

Wij zoeken op korte termijn een

part-time leidster (max. ZO uur p. week)

Tol het takenpakket behoren de beoordeling van de hulpaanvragen. de begeleiding
van de leef eenheden die hulp ontvangen, kontakten onderhouden met andere
instanties en het tot stand brengen van eventuele verwijzingen. De begeleiding van
gezinsverzorgsters/helpsters zowel individueel als groepsgewijs behoort eveneens tot de
werkzaamheden. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor beleidsadvisering
m algemene zin.

Vereiste opleiding:
Oe Akten N XII, N XIX, N XX, KO. diploma MBO. sociaal academie ol gelijkwaardige
opleiding. Ervaring in de gezinsverzorging strekt tot aanbeveling.
Rechtspositie en salariëring volgens COAM-regeling en CRM voorschriften.
Er bestaat een goede pensioenvoorziening en bi| noodzakelijke verhuizing wordt een
vergoeding in verhuiskosten verstrekt volgens het verplaatsingskostenbesluit.

Vanwege de uitgestrektheid van hm werkgebied is het bezit van een auto
noodzakelijk. Autofcostenvergoeding volgens ambtenarenregeling.

Telefonische informaties worden verstrekt door de direkteur van onze
stichting hr. J. M. Mensink, telefoon 02503-12041.
Sollicitaties gericht aan de direJcteur tien wij gaarne binnen 14 dagen
tegemoet.

stichting voor gezinsverzorging
en gezinshulp haartemmenneereux

K...,, .4, II l,

DEZE WEEK

GRATIS 10 DAHLIA'S
alteen bij

L. J. WARMERDAM

Vogelenzangseweg 64 - Vogelenzang.
Nu ook telefoon aan de kas, telefoon 02502-6194 (proberen maar).

Elke klant ontvangt bij ons t/m
zaterdag 3 juni GRATIS 10 DAHLIA'S

met spruit, dus een unieke kans.

Zolang de voorraad strekt.

lOok rijk gesorteerd in PERKPLANTEN
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Al onze meubelen herkent u
vanaf nu aan dit brandmerk.

Meubelfabriek Oistenvijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Gtotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oistenvijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koop.-'onden. -,. ,
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Eigenaren spannen rechtbankprocedure aan

Bewoners Kostverlorenpark
moeten uit de bunkers
ZANDVOORT - De mensen die gedurende de zomermaanden de
bunkers bewonen in het Kostverlorenpark, moeten weg. Per l
oktober 1978 moeten zij de bunkers, die door sommige gezinnen al
twintig soms zelfs dertig jaar bewoond worden gedurende de
zomermaanden hebben verlaten. Om dit te bereiken heeft één der
huidige eigenaren, de heer J.H. de Raad een rechtbankprocedure
tegen de vierendertig bewoners aanhangig gemaakt. De heer
Beerenhout die als woordvoerder van deze gemeenschap wordt
beschouwd, ontving, mede namens de drieëndertig overige niet met
name genoemde bewoners, een dagvaarding om vorige week
maandag voor de rechtbank te verschijnen.

zelfaangelegd en ook zorgen wij
ervoor dat de beerputten worden
geleegd, een vrij kostbare zaak.
Hiervoor storten wij geld in een
gezamenlijke kas". Verder blijkt dat
uit deze kas ook de nieuwe aanplant in
het Kostverlorenpark wordt verzorgd.
De nu zo geroemde plantengroei is
ontstaan dank zij de bunkerbewoners,
en niet ondanks de bunkerbewoners,
zoals ten onrechte wel eens wordt
gezegd.

bij de kant-

Gedagvaarde
niet voor
rechtbank
verschenen
Op aanraden van de advocaat mr. J.H.
van Wijk is de heer Berenhout echter
niet verschenen en kon de kantonrech-
ter weinig anders doen dan 19 juni vast
te stellen als datum voor het indienen
van een verweerschrift tegen de eisen
van de eigenaar.
„Logisch dat ik het advies gegeven heb
om niet te verschijnen", is het.
commentaar van de heer Van Wijk.
„De dagvaarding was uitgebracht op
naam van de heer Beerenhout, maar de
overigen werden niet met name
genoemd. Dat is onzin. Ik kan de
kantonrechter uitstel van behandeling
vragen en dat zal ik zeker doen, als de
dagvaarding ongewijzigd blijft. Ik
moet tijd hebben mij in deze zaak te
^erdiepen, dus het zal nog wel even
duren voor de zaak in'behandeling
komt".

Dagvaardiging
Waarom hebben de huidige eigenaren
deze zaak voor de rechter gebracht?.
Arichtekt P.C. den Ouden uit
Oegstgeest, de enige van de eigenaren
die voor commentaar bereikbaar was,
zegt: „Logisch, die mensen willen
geen huur betalen, dus moeten zij er
uit". De heer Beerenhout geeft echter
een heel andere lezing. „Natuurlijk
willen wij huur betalen. Wij betalen
momenteel f 400,-- per jaar, en zijn
bereid een huurverhoging van 5
procent als redelijk te beschouwen,
maar dat wordt niet geaccepteerd".
Het blijkt dat de heer Beerenhout toen
er voor het eerst sprake was van de
verkoop van het Kostverlorenpark
door Jonkheer Pieter Quarles van
Ufford, een bod namens de bewoners
op de grond heeft uitgebracht van
f375.000,-. De reactie van Quarles
van Ufford zou zijn geweest: „Daar
kan ik momenteel niet op ingaan,
omdat ik met de gemeente Zandvoort
in onderhandeling ben over het stuk
grond. Het zou van mij een rotstreek
zijn nu aan jullie een stuk te
verkopen". In het voorjaar van 1977
vernam Beerenhout dat niet de
gemeente maar een driemanschap nl.
de heren den Ouden, Prinsen (archi-
tekten) en de Raad (aannemer) de
grond hadden gekocht voor
f750.000,-.

Natuurgebied
De Gemeente Zandvoort die de grona
van het park Kostverloren graag
gekocht had voor sociale woning-
bouw, had geen toestemming van de
provincie verkregen tot de aankoop
over te gaan, omdat het terrein als
natuurgebied wordt aangemerkt.

Beerenhout vervolgt: „Ik ben toen
naar Quarles van Ufford gegaan om
hem te zeggen dat wij erg teleurgesteld
waren dat ons bod kennelijk niet
serieus genomen was. Ik kreeg toen als
antwoord „Maar als ik het jullie
verkocht zou hebben, was ik blijven
zitten met een onverkoopbaar deel

LANGS DE VLOEDLIJN

van het park". Op aanraden van
Quarles van Ufford heb ik mij toen in
verbinding gesteld met de heer de
Raad. Ik heb hem op de man
afgevraagd of hij van plan was op het
terrein huizen te bouwen. Zijn
antwoord was: „Wat vandaag de dag
niet mag, mag morgen wel". Omdat
momenteel het terrein als natuur-
gebied wordt aangemerkt, moesten
wij maar de 10 procent investerings-
kosten van de f750.000,- op tafel
brengen. Ben kostbare zaak, want
omgeslagen over de vierendertig
gezinnen zou dit inhouden dat wij
zo'n twee tot drieduizend gulden per

jaar moeten opbrengen. Bovendien
zijn wij „self-supporting", dat wil
zeggen wij hebben al die jaren gezorgd
voor de afra&eringen, het schoonhou-
den van het terrein, de toiletten

Camping

Een boom, die sommigen tot tranen
toe ontroert, is in dt> ogen van anderen
alleen maar een groent' Sta-in-di'-wt-g.
William Blake (1757-1827).

Volgens de heer Beerenhout is het
standpunt van de huidige'eigenaars
„Als je op een camping zit kost het
ook geld en meer dan vierhonderd
gulden pet jaar". Dat daarbij over het
hoofd wordt gezien dat men op een
camping over meer faciliteiten kan
beschikken, om maar eens te noemen:
bewaking van de eigendommen,
douchegelegenheden, veealal een

zwembad voor kleine kinderen,
winkel en kantine. Men had graag nog
een gesprek met de huidige eigenaars
gevoerd maar het antwoord op de
bezwaren tegen de te hoge huur was
een deurwaardersexploot gericht aan
de heer Beerenhout en de drieëndertig
overige, niet met name genoemde,
bewoners. Reden waarom zij de hulp
van mr. van Wijk hebben gevraagd hun

belangen en zienswijze
rechter te verdedigen.

Commentaar
Het commentaar van de heer den
Ouden is wat verwarrend. Op de
vraag waarom de huur werd
opgezegd is het antwoord „Die
mensen willen geen huur be-
talen. Laten ze maar eens op een
camping gaan zitten, daar moet
je zelf zorgen dat je een caravan
hebt en da', is-heel wat duurder".
Op de mededeling dat zij voor de
vier zomermaanden die zij er
vertoeven wel huur betalen en
dat het terrein toch niét met een
camping vergeleken kan worden
en of het soms de bedoeling is er
een officiële camping van te
maken is het wat kregelige
antwoord dat het terrein als
natuurgebied is aangemerkt en
dat het dat dan maar moet
worden ook. Ook wordt er
volgens de heer den Ouden geen
boswachter of andere deskun-
dige aangesteld, er gaat een hek
omheen en de natuur zorgt voor
zichzelf. Alleen.natuuronderzoe-
kers, kunnen op aanvraag, in het
park komen voor natuurstudies.

Op de vraag wanneer de
bewoners wel de gevraagde
verhoging van 10 procent van de
investeringskosten (f 75.000,-)

kunnen opbrengen zij dan wel
mogen blijven wonen, was het
antwoord
zaak".

,Dat verandert de

De heer Beerenhout voor de bunker 't
Zandpad waar hij een gastvrij
onderkomen heeft gevonden sinds zijn
bunker in het voorjaar door brand-
stichting werd beschadigd.

AXI SCHRIJVER]
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

Lezing en excursie Kostverlorenpark

Natuurvrienden boos op vijverdemper
ZANDVOORT - Jaap Kolpa en Dick Bol van de werkgroep tot behoud van het
Kostverlorenpark, tevens samenstellers van een Groenboek over dit
natuurgebied, gaan onverdroten voort met hun strijd. Vrijdagavond hadden ze
weer een kleine, selecte groep om zich verzameld. Aan de hand van een serie
kostelijke dia's belichtten ze de geschiedenis van het park, de biologische en
maatschappelijke waarden, de bedreigingen, de functies en het gewenste beheer.
Zo betoogden ze onder meer, dat de aanleg van de weg door het
Kostverlorenpark de dood voor flora en fauna zou betekenen.

Besloten werd de werkgroep om te
zetten in een stichting, de Stichting
Behoud Kostverlorenpark. Dit om een
nog sterker vuist te kunnen maken
tegen allen, die het voortbestaan van
het park bedreigen.

Zaterdag konden de belangstel-
lenden alles nog eens echt en van
dichtbij bekijken. Onder leiding
van de twee jonge natuurvorsers
was er een excursie door het
Kostverlorenpark. Tijdens de
wandeling wezen ze op alles, wat
daar groeit en bloeit en nogmaals
hielden ze een pleidooi voor de
huidige vorm en functie van het
park. Een boeiende excursie,
waar zo'n dertigtal natuurlief-
hebbers aanwezig waren.

Zowel tijdens de lezing als tijdens de

excursie bleken de natuurvrienden
bijzonder verbolgen over het dicht-
gooien van een vijvertje ten behoeve
van een van de binnenkort te bouwen
huizen. Een prachtig stukje natuur
zou hier verloren zijn gegaan en de
eenden-populatie moest in allerijl voor
de bulledozers in veiligheid worden
gebracht. „En dan te weten", zo
meldde een der aanwezigen, „Dat dit
is gepleegd door iemand, die meent
zich op een ander gebied zo te moeten
inzetten voor het milieu."

Commentaar van de vijverdemper:
„Wat moest ik dan? Als die vijver had
blijven bestaan, had ik straks uit mijn
achterdeur zo het water ingestapt. Als
ik mijn huis verder naar voren had
gebouwd, dan had de vijver in mijn
tuin gelegen en had ook niemand er
iets aan gehad. Vandaar".

WULLUM v. d. WURFF

,WURF-PRAET"
't Is jassie oit en jassie an. Gien wonder
dat 'n mens ziek wordt van zo'n
zeumer.

Waar eens de eendjes zwommen Bouwactiviteit aan de rand van Kostverloren.

Bezwaren tegen bouw
burgemeesterswoning
ZANDVOORT • Tegen de bouw van een nieuwe burgemeesterswoning bij
de ingang van het Kostverlorenpark is inmiddels een drietal
bezwaarschriften bij de gemeente binnengekomen. Zowel de bewoners van
het park als twee clubs voor natuurstudie -de ACJN en de NJN- tekenen
protest aan tegen de bouw, omdat „een prachtige bossage van hoogopgaand
struweel met een zeer rijke ondergroei" anders verloren zou gaan.

Natuurliefhebbers op excursie.

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

*
Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
A LA CARTE-KEUKEN

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Het argument, dat destijds werd
aangevoerd ten behoeve van het
ontwerp Kostverlorenpark II,-" de
grond is bij de bouw van het
bejaardenhuis toch al verniel"- gaat bij
dit plannetje lila niet op, vinden de
opposanten. Behalve het conserveren
van hoogopgaand struweel 'zien de
briefschrijvers nog een argument om
een woonstee voor Zandvoorts eerste
burger op die plek niet te gedogen. De
heer Machielsen zou geen goedkope
huurwoning achterlaten, zoals de
achttien anderen, die binnenkort de
zuidrand van het Kostverlorenpark
gaan behuizcn. Van doorstroming is in
dit geval dus geen sprake, vinden de
bezwaarschriftschrijvers.

In een radioprogramma van de KRO
verklaarde de burgemeester zondag-
avond, dat hij niet bijster was te

spreken over publicaties betreffende
de bouw van een woning voor zijn
gezin op de omstreden plaats. Een en
ander zou zijn geregeld vóór de
periode van zijn ambtsaanvaarding in
Zandvoort. De heer Machielsen wens-
te niet in de discussie te worden
betrokken en verklaarde, dat hij het
betreffende stuk grond niet had
gekocht.

Evenementen
ZANDVOORT - In de periode 17-21

juni zijn er de volgende evenementen:
Za. 17 juni: Antiek en Curiosamarkt,
op het Gasthuisplein van 15.00- 21.00
uur.
Zo. 18 juni: Promotie-Autoraces, op
Grcuit van Zandvoort, o.a. dragsters
en fun-cars uit Engeland, 13.00 uur.
Wo. 21 juni: Concert door Horace
Mann Glee Club, studentenkoor van
60 personen uit de staat New York
USA, Ned. Herv.Kerk, entree f 2,50,
aanvang 20.00 uur.
Wo. 21 juni: Kringkampioenschappen
Zwemmen, onder auspiciën van de
KNZB en m.m.v. waterpolover.
Zeeschuimers in zwembad De Duin-
pan, o.a. aanvallen op verschillende

_________________________ records, aanvang 18.00 uur.

Verrassend optreden,
van 'Bato Haarlem*
ZANDVOORT • In het kader van de viering van het jubileum
„Zandvoort 150 jaar badplaats" had het jeubileum-comité
dinsdagavond een optreden gepland van de bekende show en
drumband „Bato-Haarlem" waarvan de organisatie in handen was
gesteld van de plaatselijke V. V.V.
Het bijna tachtig personen tellende gezelschap werd bij het
eindstation van de bus verwelkomd door de V.V.V.-directeur de
heer Th. B. Hilbers. Onder de aanwezigen bevonden zich ook
burgemeester H. Machielsen, vergezeld van zijn echtgenote.

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Zandvoort
Telefoon 02507-3244 .

„Bato", dat zich de laatste tijd meer
en meer lijkt toe te leggen op het
show-elemcnt, waarbij echter de
muzikale verrichtingen zeker niet op
de achtergrond zijn geraakt, integen-
deel, is in onze regio een toonaan-
geiend korps. Gestoken in de keurige
uniformen en een perfecte discipline,
maakt hel ensemble een kranige
indruk.
Dit geldt zowel voor het bijzonder
goed bezette trommelkorps, de bc-
koorlijkt' en charmante Majorettcs, als
voor di- fraaie kopor-boxetting, dit- van
grote muzikaliteit blijk gaf.
Er werd een muzikale rondgang
gcmaskt door het dorp, waarbij „Het
huis in Kostverloren" was uitgekozen
voor eon show, die t>i>n wervelend
krnktcr kreeg en door de talrijke

bejaarden van het Huis, alsmede door
de omwonenden met kennelijke
belangstelling en groot enthousiasme
werd gadegeslagen.
Daarna vertrok men naar het Raad-
huisplein, waar het programma werd
afgerond met het spelen van enkele
marsen, waarbij het gehele ensemble
betrokken was.

Het werd al met al een gratrevol en
hoogst muzikaal gebeuren, waarvoor
V.V.V. dirt-ctcur Hilbers na afloop
zijn dank betuigde. Jammer was het
alleen, dat het weer niet meewerkte.
Het was koud en triest. Ineen heldere
warme avondzon zou dit optreden
stellig nog meer glans hebben
gekregen, rn ook een grotere belang-
stelling.



RANDSTAD PUBLICATIFS 5 DONDERDAG 15 JUNI 1978 PAGINA 2

gemeente
zandvooit

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 19 juni 1978
gedurende 14 dagen ter gemeentesecre-
tarie, bureau Volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening, voor ieder ter inzage ligt
een bouwplan tot uitbreiding van het
perceel Grote Krocht 17. Gedurende de
termijn van de terinzagelegging kan een
ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouw-

plan indienen.
Zandvoort, 12 juni 1978

De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

Bamboe gazonhark
met steel 5,75

Vaderdagaanbieding

4,50
J. H. VERMEIJS BV

Haltestraat 1. Zandvoort, tel. 5204

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

DeSchilderswachtBV
zoekt op zéér korte termijn voor
HAARLEM en OMSTREKEN

VAKBEKWAME
SCHILDERS

Voor inlicht.: P. G. Geusebroek
Tel. 02507 - 53 32 (na 17.00 uur)

TE KOOP

HOEKHUIS 2 ONDER
ÉÉN KAP

Hogeweg.
Bezichtiging natel, afspraak.
Aanvaarding plm. 2 maanden.

Inlichtingen Paradijsweg 1, tel. 02507-2266.

| Ton Ledegang
en

Lida Hoftiezer
hebben het voornemen D.V. te gaan
trouwen op vrijdag 16 juni om 14.00
uur in het gemeentehuis te Aalten.
Ds. B. Ledegang zal ons huwelijk
kerkelijk inzegenen om 19.00 uur in
de Geref. Zuiderkerk te Aalten.
Wij stellen u in de gelegenheid ons te
feliciteren van 20.00 uur tot 22.00 uur in
gebouw,,Irene". Hogestraat te Aalten.

Juni 1978
Van Galenstraat 60, Zandvoort
Rozenbos 10, Rheden
Toekomstig adres: Marco Polostraat 291 l,
1056 DN Amsterdam

. , VyiELERKLEDING - RACE-MATERIAAL - SERVICE

NISHIKI
|hq lightwéight champ of the world!

Fotolitho Drommel is een van de grote
zelfstandige fotolitho-innchtingen van
Nederland.
Onze 2e D C. 300 scanner is nu operationeel
De hoeveelheden werk die daardoor
geproduceerd worden zijn aanzienlijk
Voor onze afdeling Proefdrukken) zoeken wij
op korte termijn versterking van een

offset-
proefdrukker
een offset- of boekdrukker
die omgeschoold wil worden is ook welkom.

Tegenover onze niet geringe eisen staat een
goede honorering Bel voor het maken van een
afspraak onze heer Nederhof.

fotolitho drommel bv
flemingstrant K)0 znndvoort /(02507) 3046'

GEORGE VAN WIJK
. RIJWIELSPECIAALZAAK

Zandvoorterpad 3-5a - OVERVEEN - Tel. 32 64 88
t- : Prijslijsfyan Nishiki-fietSen GAZELLE l

Róad;SpectaU. •:..:.......-..."A ƒ:: m- RALEIGH l
Tnm-Special :.........-... .895.- B S A l
Hëren-Tourist ......:.' .VÏ. .'925,- UNION
Heren-Tourist ........ .,..945.- • ,
Mixte-Tourist . • ' . . . . - . . ' , . . . . • 925,-
Mixte-Tourist .945.-
Olvmpic ..., 1649.-

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

NISHIKI
MYJATA
LEWIS
JAN JANSSEN
GITANE

Fantastische keukenhulp ontdooien
in 5 minuten

MAGNETRONOVEN
VOOR KOKEN, VERWARMEN, ONTDOOIEN»..

Prijs 1390,-

DEUTEKOM
Keukenarchitectuur
Paradijsweg 11a, Zandvoort, telefoon 02507-2361.
Geopend van 10.00 tot 12.00 uur • Dinsdags gesloten.

TE KOOP:
3-delige KAPOKBEDSTELLEN
WASTAFEL met toebehoren

WOLLEN DEKENS
ELEKTRISCH KOOKAPPARAAT

VEREN HOOFDKUSSENS
Alles in zeer goede staat.

Te». 02507-27 17

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Aangeb. voor jonge
vrouw

kamer
voor permanente be-

woning met kook- en
douchegelegenheid

A400,-p.m.incl.
Thorbeckestraat 29,

tel. 2102.

ZOMERJURKJES
69,- en 89,-

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

WINDSURFING

as. zaterdag

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT Windglider

v.a...1445,
Or. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.

Dagelijks geopend van 730-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Financiering mogelijk voor nieuwe en

gebruikte auto's. Ook onder-*
delen
Welsuits
Sealmarine

*

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service

Zaterdags en zondags geopend.

: lesten mag!
DeVW-Derby

durft de klassestrijd• >*•>*. •

GARAGE STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565.

Voor uw hartelijke bewij-
zen van medeleven en deel-
ncming alsmede voor de
mooie bloemen die wij
van u mochten ontvangen,
bij het heengaan van onze
lieve moeder, dochter en

zuster
OLGA HELENA

WEIGLEIN
Betuigen wij u onze op-

rechte dank
Ares
Mike

Werncr
Zandvoort, juni 1978
v. Lennepweg51/3

Gevraagd

handige
jongeman

als hulp in de keuken
en voor de afwas.

Rest. Harocamo
Kerkstraat 27,
tel. 02507-2537.

Gevraagd

woonhuis of
flat

in Zandvoort»
Eventueel te ruilen metflat
in Alphen. Ligplaats jacht-

haven aanwezig.
Brieven onder nummer

Z306bur. v. d. blad.

Gevraagd

huishoudelijke
hulp

1 liefst 2 ochten-
den per week.

Int. tel. 6854.

Hoofddealer voor Haarlem
en omgeving

(uit voorraad leverbaar)
Roei-, vis- zeilboten, kano's, rubberboten,
zeilwagens, Yamaha b.b.-motoren, zeil-
kleding, beslag, touw, olielampen, klokken,

kompassen, verwarming, enz., enz.

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

Bruin worden en bruin blijven door

ZONNEBANK-
KUUR

Massage voor het onderhouden van uw
spieren.

Sauna voor uw ontspanning
SAUNA BOUWES PALACE

Burg. v. Fenemaplein, tel. 02507-3871.

Welke SCHOLIER
wil in zijn vrije tijd wat bijverdienen
'door bij ons lichte werkzaamheden

te verrichten.

Keurslagerij Koning
Schoolstraat 3, Zandvoort,

telefoon 2939 na 6.00 uur 3790.

Wij zoeken voor onze

BIERWINCKEL
te

ZANDVOORT
een

ENTHOUSIASTE
BEHEERDER

in het bezit van het Diploma Café- en
Aanverwante Bedrijven.

Sollicitaties gaarne schriftelijk richten aan:
BIERWINCKEL BV

Hoofdstraat 100- Hillegom

IFROMAGERIE
l KAAS- en WUIMSPECIALISTEN

Gedurende de zomer zijn wij
dagelijks - ook op zondag -

GEOPEND
van 's morgens 9 uur
tot 's avonds 10 uur.

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507-61 41

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE

Huur, verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven

Tel. 02507-3841-4696.
Zeestraat 30.2042 LC Zandvoort

Zandvoort Housing Service is een gezamen-
lijke aktiviteit van makelaardij o.g.
ing. G. A. Cense en adm. en beheer

Fa. Verhoog en Van Asperen.

NOORDHOLLANDS
PHILIHARMONISCH

ORKEST
Donderdag, 29 juni 1978 in de Her-

vormde Kerk te Zandvoort.
Aanvang 20.30 uur

Dirigent: André Vandernoot •
Solisten: Gijsbert Beths, viool;

Rykle van der Heide, hobo
Het programma vermeldt werken van Mozart,

Bach en Schubert.
Voorverkoop van kaarten ê f 7,50 p.p. (voor houders van
een C.J.P. of een Pas 65 f 3,75 p.p.) bij het V.V.V.-
kantoor, Schoolplein 1 (7947), Zwembad ,,De Duinpan",

Vondellaan 57 (tel. 2170) en Bloemerrmagazijn
W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout

(023-2416S1).

TE HUUR
GEVRAAGD:

Garage
Omg. Dr. Gerke-

straat.
Tel. 75 84,

na 18.00 uur.

WGNINGRUIL
Aangeb. Hobbemastraat,

huur78,-p.rrt.
Gevr. woning met 3 slaap-

kamers, huur tot 150,-
p.m. Liefst centrum dorp.
Brieven onder nr. 2307

bureau van dit blad.

Gevraagd:

toilet-
juffrouw

Tel. 02507-5780

Te koop:

witte bruidsjapon
mt. 40-42 en

roeiboot
v. d. PLOEG

Hobbemastraat 11

TE KOOP:

Spiegelkast
uit oma's tijd.

f200,-.
Tel. 23 81

donderdag tot 21.00 uur

Dr. FLIERINGA
afwezig tot 3 juli

Waarnemers:
Dr. Anderson

Dr. Drenth
Dr. Zwerver

Vakkundig trimmen, plukken, knippen en
scheren van uw hond
Tevens wassen, voet- en oorverzorging.
Advies vachtverzorging. Showklaar maken van
bouviers en z.g.n. bijwerk beurten.
O.a. gespecialiseerd in bouviers, poedels
enspaniels.

NEL ROODT
Blijvend gevestigd:
HAARLEMMERSTRAAT68, ZANDVOORT
TELEFOON 02507-2063.

SIMCA1100LX
DE COMFORTABELE AUTO WAAROP

ALLE EXTRA'S STANDAARD ZIJN.
De Simca 1100 LX heeft 'n fel-

trekkende L118 ccmotor, derde deur,
voorwielaandrijving, vier onaf-
hankelijk geveerde wielen en ruimte
voor vijf volwassenen.

Maar de LX biedt opmerkelijk
veel méér. Hoofdsteunen op de
goed gevormde en comfortabele
voorstoelen, Make-up spiegel
Achteruitkijkspiegel met dunstand.
Achteruitrijïampen. Mistlamp

achter. Elektrische ruitensproeiers.
Rembekrachtiger. Gescheiden
remsysteem. Remlekkageverklik-
kerlicht

En uiteraard is de achterruit-
verwarming niet vergetea Al deze
extra's zijn bij de Simca 1100 LX
standaard

Terwijl u toch voor zo'n com-
pleet uitgeruste auto veel minder
betaalt dan u zou vermoeden.

SIMCA 1100 LX E 11.995/
* (Inclusief BTW. Af importeur).

Kom eens kijken bij uw Chrysler/Sünca dealer:

Autobedrijf

1/7 VERSTEEGE
l W Mm* Zandvoort
ï Pakveldstraat 21, Tel. 02507-2345
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Zandvoortse Reddings Brigade paraat
Posten op zomerse dagen
f'Gewoon een gekkenhuis"
.ZANDVOORT - In tegenstelling tot
|.'de twee vorige weekeinden, was het
!;zondag betrekkelijk rustig in de
•reddingspost „Ernst Brokmeijer" in
! Zandvoort- Zuid. Een paar leden
•houden een oogje op de wat ruwe zee,
'terwijl anderen druk bezig zijn met net
; verbeteren van het interieur.
•„Nee, dan was het vorige week hier
Ceen gekkenhuis", verzekert secretaris
;Tom de Roode, „ontzettend veel
• kinderen hebben wij hier gehad,
! terwijl wij toch ook het nodige werk
; hadden met baders. Bovendien kwam
•.er nog een serie kleine ongelukjes
."waarbij wij eerste hulp hebben
[verleend. Er was bijvoorbeeld een
-echtpaar uit Eindhoven. Moet je je
voorstellen, eerst naar Zandvoort
rijden,anderhalf uur in een file zitten
jnet die hitte dan het gel uk hebben een
parkeerplaatsje te vinden. Terwijl ma
•nog snel iets uit de achterklap haalt,
islaat Pa die met een rotklap dicht.
[Resultaat gat in het hoofd".
•Met deze paar woorden schetst Tom
ieigenlijk het werk van de Zandvoortse
[Reddingsbrigade, die sinds 1922
•aktief de helpende hand biedt aan
Ibaders en zwemmers die in verdrin-
;kingsgevaar verkeren, maar ook
"diegenen helpt die in de nabijheid van
|en op, het strand tengevolge van een
ongeval hulp behoeven. Ten onrechte
wordt de Reddingsbrigade weieens
verward met de K.N.Z.H.R.M., die
uitsluitend op zee opereert en er is
voor schepen die in nood verkeren.
.Uiteraard bestaat er een nauwe
Samenwerking tussen beiden, zo dit al
noodzakelijk mocht blijken.

Pro Deo
•Er bestaat een hechte band tussen de
leden, die iedere zaterdag en zondag
van het seizoen, dat tegenwoordig
immers langer duurt dan vroeger, hun
vrije tijd offeren voor het welzijn van
de badgast. Een heel dure zin, want
„vrije tijd offeren" wordt wel een
beetje overdreven gevonden, en toch?
In wezen komt het er wel op neer,
want behalve een biertje of een cola op
een hete dag bestaat de beloning
meestal uit een vriendelijk „dank je
wel" en soms zelfs dat niet. Zo'n zestig
tot tachtig leden houden het strand in
de gaten vanaf Zandvoort-Noord de
post „Piet-Oud", de Rotonde, de post
•Ernst Brokmeijer en sinds vorig jaar
bok een mobiele post op het
naaktstrand.
De posten in Noord en Zuid dragen de
namen van in de oorlog omgekomen
leden van de Reddingsbrigade. Voor
de post op het naaktstrand heeft men
.nog geen naam.
Sinds 1976/77 wordt een subsidie van
de Gemeente ontvangen terwijl collec-
teren op mooie dagen op het strand
bittere noodzaak blijft.
„Tegenwoordig is al ons materiaal
gemechaniseerd, wij hebben boten
met motoren. Uiteraard zijn de kosten
daardoor veel hoger geworden. Vroe-
ger werkten wij met een speciaal bord
met pijl om de redders op zee
aanwijzingen te geven. Tegenwoordig
geschiedt dit met portofoons. Veel
veiliger, je blijft contact houden met
de post, maar vraag niet wat zo'n
apparaatje kost", aldus de secretaris

RONDVLUCHTEN
psr NLM CityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.

f.45,
f. 35,-

per persoon

kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:
tel. 020-495070
of 020-492781

NLMCityHopper
Friendlyandontime.

Burgerlijke stand
ZANDVOORT

GEBOREN: (buiten de gemeente)
Dennis John, z.v. J. Eshuis en H.F.
Meister.

ONDERTROUWD:
G.A. Vlug en I.LJ. Koper; I.N. Ribot
en R.H.H.J.M. Thunnissen.

GEHUWD:
A.J. de Swart en J.J.
Smit en K.J. van Loon.

Volkers; O.P.

terwijl hij verder uitlegt dat het een onderlinge
privilege is dat de Reddingsbrigade op de Roode.
mooie dagen op het strand mag
collecteren. Uiteraard treft dat onge-
lukkig, omdat juist op mooie dagen al
de beschikbare leden nodig zijn,
terwijl juist dan het meeste geld kan
worden ingezameld. Toch blijken de
leden inventief genoeg als het er om
gaat geld voor de brigade bij elkaar te
krijgen. Zo, worden alle vergeten
flessen van het strand gehaald en het
statiegeld geihd. Ook worden de
posten door de leden zelf opgeknapt
en uiteraard zijn ze bijzonder handig
in het repareren en aanleggen van de
radioinstallaties.

Jeugd
Behalve de donateurs, de werkende

.leden, en gewone leden kent de
reddingsbrigade een driehonderd
jeugdleden in de leeftijd van 8-14 jaar.
Gedurende de wintermaanden wordt
deze jeugd getraind in het reddend
zwemmen. Vereiste is wel dat zij al in
het bezit zijn.van de eerste twee
zwemdiplorna's; ook ontvangen zij les
in de eerste beginselen van E.H.B.O.
Wanneer zij zo'n jaar of 15 zijn mogen
zij ingeschakeld worden bij de
brigades die op het strand werkzaam
zijn.

„In de loop der jaren is er wel heleen
en ander veranderd", vertelt de
Roode, „Vroeger was het toch,
ondanks de hulp van de vrouwelijke
leden, meereen mannengemeenschap.
Tegenwoordig komen er al me r
vrouwen en kinderen naarde post. Het
bevordert de onderlinge verstand-
houding, en ook het feit dat wij
's winters éénmaal per maand in de
post „Piet Oud" op een zondag-
morgen samen koffiedrinken en de had.
2- 'te"- doorpraten is goed voor de

verstandhouding", aldus

Gevaar
Het blijkt dat de oostenwind het
gevaarlijkst is voor de liefhebbers van
zeilen, surfplanken, luchtbedden en
vlotten.

„Een van de mensen die ik niet gauw
zal vergeten is een Duitser die met een
zelfgemaakt vlot van vaten en planken
en met behulp van een groot laken de
zee opzeilde in gezelschap van twee
kleine kinderen. Toen wij hem zo'n
vier kilometer ver op zee inhaalden en
vroegen hoe hij ooit terug dacht te
komen met dat bouwsel en een
oostenwind, was het laconieke ant-
woord „zwemmend".„Met die kinde-
ren" vroegen wij. Nou het heeft nog
heel wat praten gekost, voordat die
man terug wilde gaan met ons. Zulke
zaken zijn voor ons onbegrijpelijk. De

Leden van de Reddingsbrigade maken
de boot zeeklaar.

zee blijft de zee en is, hoe kalm zij er
ook uitziet, een gevaarlijk element",
aldus een der aanwezige bestuurs-
leden.

Wanneer de zee straks wat warmer is,
en er staat een westenwind dan is het
lekker zwem weer, maar juist dan is het
gevaar groot, voor baders, want die
kunnen onderuit gehaald worden door
de onderstroom.
Terwijl oostenwind daarentegen,
meestal warm weer, het grootste
gevaar oplevert voor zeilers, zwem-
mersen luchtbeddrijvers.
Zandvoort hoopt op een warme zomer
met veel badgasten, gelukkig zijn er
voor de veiligheid van diezelfde gast de
leden van de reddingsbrigade in hun
fel-oranje shirts die een oogje in het
zeil houden.

OVERLEDEN:
Jacobina Meijer, 81 jr., geh. gew. m. J.
Beekhuizen.

OVERLEDEN (buiten de gemeente)
O!gaH.Weiglein,40jr.

Tentoonstelling
kindertekeningen
ZANDVOORT - Van 21 juni t/m 2 juli
kunt u in het Cultureel Centrum
kijken naar een tentoonstelling kin-
dertekeningen die te maken heeft met
de viering 150 jaar badplaats. De
kinderen is gevraagd een tekening te
maken, waarop iets- voorkomt van
Zandvoort nu of vroeger, een
dorpsgezicht bijvoorbeeld, een legen-
darische figuur, schepen, het strand
enz. Een aantal scholen heeft aan de
expositie meegedaan met een groeps-
werk. De toegang is vrij en het
Centrum is open van woensdagmiddag
tot en met zondagmiddag van 2 tot 5
uur. Loop er eens binnen, het is een
kostelijke tentoonstelling!

In drukbezochte kerkdienst
Afscheid ds. Biezeveld

„Dispereert niet, daer en is ter we relt niets dat ons kan hind'ren
noch deeren, wanneer God met ons is".

Duizend automobilisten te water

ZANDVOORT - Tussen 7.00 en
15.00 uur kwamen zaterdag
ongeveer duizend auto's, gesierd
met het AVRO-ralIy-embleem,
de parkeerpalats van zwembad
De Duinpan aan de Vondellaan

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65

oprijden. Het was de directie van
het bad gelukt De Duinpan als
stempelplaats te doen aanwijzen
in deze meest bekende rally.

Het bleef niet alleen bij stempelen. De
inzittenden moesten tijdens hun
oponthoud in dezwemaccommodatie
een vraag beantwoorden en een
opdracht uitvoeren. De vraag was, of
de golven in het golvenslagbad worden
veroorzaakt door luchtdruk, door
bewegende schoepen of door de
invloed van de maan. Voor de
opdracht moest een van de inzitten-
den uit de kleren. Er moest worden
geprobeerd met een autobinnenband
tegen de golven van het golvenzwem-
bad in te /.wemmen, een van de boven
het bad hangende loeiers te bereiken
en daaruit enig-gcluid te produceren.

ZANDVOORT - In het teken van de hierboven aan geh aaide uitspraak van J.Pzn.
Coen, de eerste gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands Indië', stond
de afscheidsdienst van Dominee Kune Biezeveld, die zondagmorgen jongstleden
in de Hervormde kerk aan het Kerkplein plaats had in een gemeenschappelijke
Hervormde/Gereformeerde dienst; die een treffend en soms emotievol karakter

t
Het moet voor deze geliefde en alom
gewaardeerde predikant die sinds
oktober 1974 in Zandvoort werkzaam
was, wel een bijzonder indrukwek-
kend gebeuren zijn geworden. Dit was
dan ook af en toe duidelijk aan haar
merkbaar. Hechte banden, in de loop
der jaren gelegd, moesten worden
losgeweekt, ja losgescheurd, en
scheuren doet pijn. Zij nam een op
haar uitgebracht beroep naar de kerk
van Voorthuizen aan, waar zij op 25
juni a.s. haar intrede zal doen. Maar
het afscheid van Zandvoort is haar niet
gemakkelijk gevallen. Er bleef de hang
naar het oude, vertrouwde, doch
daarnaast de drang naar het nieuwe en
onbekende.
De kerk was stampvol. Onder de
aanwezigen bevonden zich a f ge vaar-
digden van de kerk van Voorthuizen,
leden van diverse plaatselijke kerkge-
nootschappen, terwijl wij -namens het
Gemeentebestuur- opmerkten wét-
houder I.M. Au kern a, vergezeld van
zijn echtgenote.
Een grote groep kinderen, allen een
bloem meedragend, opende zingend
deze afscheidsdienst. Een welgekozen
en treffend begin.
Na de gebruikelijke indeling beklom
Ds. Biezeveld de kansel en las ter
inleiding van de dienst van het woord
als profeten-lezing Jesaja 49:8-50:3,
als epistellezing Philippenzen 4:4-9 en
als Evangelielezing Lukas 10, de
verzen 38-42 waarin tijdens een
bezoek van Jezus aan het huis van
Marth a en Maria de zorgzaamheid van
het aardse van Marthadoor Hem werd
achtergesteld bij het optreden van
Maria, die zich met de geestelijke
dingen bezighield. Dit werd ook het
thema waarop Ds. Biezeveld zich in
haar sobere en betrekkelijk korte
afscheidspredikatie richtte. Zij zette
uiteen dat hel moeilijk is om Christen
te zijn in het leven van alle dag, doch
Christus leert ons: Weest niet bezorgd

want Ik zorg voor U".
Na het beëindigen van de dienst werü
allereerst het woord gevoerd tot de
a (schei d nemende predikant door Ds.
P. van Hall, gereformeerd predikant te
Zandvoort. Deze sprak mede namens
de Lokale raad van kerken: „Om uw
mens zijn hebben wij u leren
waarderen en leren kennen" zei
spreker ondermeer, waarna hij h arte-

Enkele rally-rijders bezig een zwem-
kaart Ie verdienen.

Dat lukte meestal en als beloning
kreeg de autobemanning dan een
gczinskaart voor eenmaal zwemmen in
een van de Nederlandse Sport-
fondsenbaden.

Al met al kwamen er zo een
kleine vierduizend rally-rijders
binnen de hekken van De
Duinpan. Velen, zelfs uit de
regio wisten tot nu toe niet van
het bestaan van de vele mogelijk-
heden in het fraaie bad. Uit
reacties van deze bezoekers werd
wel duidelijk, dat het doel van
het initiatief zeker werd bereikt.
Een stuk promotion van de
bovenste plank.

lijk dank bracht voor al hetgeen Ds.
Biezeveld deed op het oecumisch
vlak". Van harte hopen wij", eindigde
spreker, „dat er een even goede
opvolger of opvolgster zal komen en
wij in Zandvoort feliciteren de kerk
van Voorthuizen van harte met zo'n
dominee!
In een geestige speech vertolkte de
heer Th.B.M. Hilbers namens het RK.
Parochiebestuur de dank aan Ds.
Biezeveld voor alle steun en medewer-
king, door haar in de afgelopen vier
jaar bewezen. „Wij hebben niet
dezelfde moeder, maar wel dezelfde
vader" zei spreker ondermeer en
vanuit dit standpunt hebt u steeds
gehandeld en geleefd". Vervolgens
overhandigde hij haar een afscheids-
cadeau.
De heer Stam sprak namens de
Hervormde kerkeraad. Hij wees er o.a.
op, dat er van Ds. Biezeveld een grote
kracht uitging omdat zij ondernemend
was in alles. Prachtig werk werd door
haar verricht in de lokale raad van
kerken en in Nieuw Noord en onder
haar bekwame leiding werd veel
nieuws en goeds tot stand gebracht.
Hij dankte haar voor al haar werk op
velerlei terrein en voor h aar volledige
inzet. „Jammer, dat u weg gaat", zei
spreker, „dat horen we alom in ons
dorp", moge uw vertrek staan in het
teken „Als God met ons is, wie zal dan
tegen zijn". Hij zegde toe, dat diverse
afscheidscadeaus namens de Her-
vormde gemeente nog zullen worden
aangeboden.
In haar slotwoord verklaarde Ds.
Biezeveld, dat men wel eens zegt, dat
Zandvoort een moeilijke gemeente is.
„Maar ik heb hier altijd met plezier
gewerkt en ben van de mensen hier
gaan houden. Daarom zullen niet alle
banden verbroken worden, want ik
blijf meeleven en zie „Zandvoort-
huizen" zitten. Moge het contact
bewaard blijven en ik dank u allen
voor alles, wat u mij aan steun en
meeleven gegeven hebt". Met een
spontaan applaus werd dit laatste
officiële afscheidswoord afgesloten.
De indrukwekkende dienst werd
omlijst door gemeente-zang, Herman
van Amerom bespeelde het kerkorgel,
af en toe mot begeleiding van de
trompettist Willcm Lekkerkerker.
Voorts werd medewerking verleend
door liet Hervormde en Gerefonneer-
de kerkkoor, die composities ten
gehore brachten van Vivaldi en Saint
Saëns, terwijl de heer A Luyendijk,
tenor bij het Hervormde kerkkoor, op
verrassende wijze een korte Aria uit
„The Mossiah" van Handel ten gehore
bracht.
Op overduidelijke wijze heeft Zand-
voort Ds. Biczenveld deze zondagmor-

Met oog en oor
de badplaats doo

: . ' - • • . ; ' • • • • • • ' - . ' • ' • • • . : ' • ? • ' • ' ; " J

Met pensioen
Het gebeurt nogal eens de laatste
tijd in onze ambtenaren-wereld, dat
er weer moet afvloeien wegens het
bereiken van de pensioen-gerechtig-
de leeftijd. Speciaal bij de politie en
bij de dienst van Publieke werken-
is net in 't laatste jaar raak. Ze
vallen af als rijpe appels aan de
boom, onze oud-gcdienden, waar-
van we er graag nog zoveel in actieve
dienst hadden gehouden, maar de
ouden gaan en de jongen komen, dat
is nu eenmaal 's werelds beloop. Ze
hebben het erop zitten en kunnen
terugzien op een welbesteed leven.
Woensdagmiddag 7 juni jl. was de
heer L. van der Mje van publieke
werken aan de beurt, die temidden
van zijn collega's en vele oud-colle-
ga's in hetgemeenschapshuisoffici-
eel afscheid nam wegens het
bereiken van de pensioengerechtig-
de leeftijd op l juni jl., na een
dienstperiode van negentien jaren.
Hij werkte bij de rioolwater-zuive-
rings installatie en velen van u zullen
zich hem nog wel herinneren, want
vóór hij in gemeentedienst kwam,
was hij werkzaam als filmoperateur
in theater Monopole. Hij werd
achtereenvolgens toegesproken
door de wethouder van P.W. de heer
J. Attema, door de directeur van
P.W. Ir. N. Wertheim, door de heer
A. Paap namens „de kwartjes pot",
C.J. Wester namens de personeels-
vereniging en door de heer J.
Bisenberger namens de Algemene
Bond van Ambtenaren. Zij allen
lieten zich in lovende woorden uit
over zijn vele verdiensten en hun
toespraken gingen vergezeld van de
gebruikelijke geschenken onder
couvert, cadeau-bonnen en bloemen
voor zijn echtgenote. Na de
afhandeling van dit officiële ge-
deelte volgde nog een gezellig
samenzijn. Moge ook deze oud-ge-
diende nog vele jaren van een
welverdiend pensioen genieten.

Torenklok
Het aanbrengen van het nieuwe
uurwerk in de toren van Zand voorts
oude dorpskerk aan het Kerkplein,
is zo goed als voltooid. De
wijzerplaten zijn aangebracht en het
is nog maar een kwestie van dagen of
we kunnen weer precies weten hoe
Iaat het is.- Het ziet er bijzonder
mooi uit. Het geeft de oude toren
een geheel ander aanzien «n de
wijzerplaten (zwart met goud
gekleurde wijzers en cijfers) zijn
zeer duidelijk. Deze torenklok
vernieuwing is zeker geen wegge -
gooid geld geweest. U moet er deze
dagen eens bijzonder op letten.-
Voor Zandvoort betekent het een
grote aanwinst.

Opgeknapt
Van opknappen gesproken ook het
Stationsplein heeft een mooie
opknapbeurt gekregen. Wanneer je
nu uit de trein komt doet het nieuw
aangelegde tegel plateau met daarop
de grote bloembakken weldadig
aan. Dat is wel even een ander
gezicht als die oude vervallen entree
vroeger. N.S. en dienst P.W. hebben
hier nauw samengewerkt. Het
resultaat mag er zijn. Het is een
vernieuwing, waarmee we Zand-
voort van harte mogen feliciteren.

Gasthuisplein
StPcds veelvuldiger worden de
klachten, dat op het Gasthuisplein
zoveel wordt geparkeerd. Het staat
er steeds vol met auto's en de
algehele verkeerssituatie is er, vooral
wat betreft de bewoners van het
Gasthuishofje levensgevaarlijk. Kan
hier niet iets aan gedaan worden?
Een algeheel parkeerverbod zeker in
de zomermaanden zou zeer aanbe-
velenswaardig zijn. Op dit mooie ,
rustige oude plein horen geen auto's
thuis en er is genoeg parkeerruimte
vlak in de buurt. Al die auto's
ontsieren het plein in hoge mate.
Misschien kan er op korte termi jn
eens de nodige aandacht aan worden
besteed.

Zeestraat
Het kan maar niet op met al die
vernieuwingen. Nu wordt een dezer
dagen de nieuwe verlichting in de
Zeestraat weerontstoken. Het is een
initiatief geweest van de heer
Duivenvoorden, eigenaar van hotel
Keur. Vóór zijn hotel zijn een
tweetal proef-lichtornamenten aan^
gebracht en deze blijken zozeer te
voldoen, dat ze in de geh.ele
Zeestraat zullen worden geplaatst.
Er is ook hier weer een enKeling
onderde neringdoenden, die er niet
aan mee wil doen. Een onbegrijpe-
lijk iets. Deze nieuwe verlichting is
bijzonder smaakvol en zal tot en
met de maand oktober blijven
hangen. Alleen zullen de ornamen-
ten worden omgedraaid en boven de
trottoirs komen te hangen inplaats
van boven de rijweg. Dit bleek
namelik te gevaarlijk voor hoge
vrachtwagens enbussen, maar dit
doet aan het totaal effect geen
afbreuk. Hulde Leo Duivenvoorden,
dat je ondanks de aanvankelijke
tegenwerking toch maar hebt
doorgezet.

Zomerconcert
Gaarne vestigen wij even de
aandacht op het zomerconcert dat
het Noordhollands Philharmonisch
orkest zal geven op donderdag 29
juni in de Hervormde kerk. Het
belooft een interessant en hoogst
muzikaal gebeuren te worden. De
dirigent is André Vandernoot en als
solisten treden op Gijsbert Beths
viool en Rykle van der Heide hobo.
Uitgevoerd worden de Posthoorn-
serenade van Mozart, het concert
voor viool, hobo en strijkorkest van
Joh. Seb. Bach en na de pauze (in
het kader van de Schuberther-
denking) de Symfonie No. 3 in d.gr.
Een bijzonder boeiend programma
dat wij elke muziekliefhebber van
harte kunnen aanbevelen. De toe-
gangsbewijzen a f 7,50 (houders van
een CJP of een Pas 65 f 3,75) zijn
o.a. verkrijgbaar bij het V.V..V.
kantoor aan het Schoolplein, tele-
foon 7947. Op de uitvoeringsavond
van 19.30 uur af aan de kerk.

Groot Bentveld
Voor de restauratie van het
landgoed „Groot Bentveld" dat ook
op de lijst staat van „Monumenten-
zorg" lijken grote plannen te
bestaan. Nu de bewoonster, mejuf-
frouw Postuma, onlangs op hoge
leeftijd is overleden wordt het
comité tot behoud van Groot
Bentveld zeer actief. Verschillende
besprekingen tot algehele restaura-
tie zullen in de zeer nabije toekomst
worden gehouden. Ik hoorde zelfs
verluiden dat men overweegt om op
het l a n d goed weer een slotgracht
met ophaalbrug aan te leggen om
het zodoende weer in oude luister te
herstellen. Wat ervan terecht zal
komen zal moeten worden afge-
wacht, maar in elk geval wordt eraan
gewerkt en dat is bijzonder
verheugend. Het erom liggend
natuurschoon zal zoveel mogelijk
worden gehandhaafd al overweegt
men wel omerenkelebungalowsop
te bouwen. De commercie zal hier
ook een woordje moeten gaan
meespreken. Maar aan de fraaie
omgeving zal geen geweld worden
aangedaan. En wat de poezen
betreft, die wijlen mejuffrouw
Postuma bezat en waarvan er velen
op internationale tentoonstellingen
werden bekroond, kan worden
gemeld, dat er van de ruim 20, die zij
indertijd bezat, thans nog maar een
stuk of vier over zijn. Deze zijn
thans toevertrouwd aan de zorg van
de huishoudster van wijlen mejuf-
frouw Postuma, waarvoor nog een
andere woonruimte moet worden
gezocht, want het huis zelf moet,
vóór men met de restauratie kan
beginnen, eerst geheel ontruimd
zijn, althans het hoofdgebouw.

gen duidelijk gemaakt hoezeer zij in
brede kring gewaardeerd word en
geliefd was. Het afscheid viel niet
alleen haar zwaar, maar met veel
inwoners van de badplaats was dat
eveneens het geval.

C. Kuyper Sr.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende weck zijn als volgt:
Donderdag 15 juni 11.0-1-23.37 uur.
Vrijdag I G j u n i 12.1-1 uur.
Zaterdag 17 juni 0.44-13.18 uur.
Zondag IS jun i l.-!3-14.17uur.
Maandag 19 juni 2.38-15.09 uur.
Dinsdag 20 juni 3.25-15.55 uur.
Woensdag 21 juni -4.13-16.42 uur.
Donderdag 22 jun i 5.00-17.33 uur

Nachtzwemmen
ZANDVOORT - In de prille ochtend-
uren van donderdag 8 jun i besloten zes
jongelui te gaan zwemmen in het bad
aan de Vondellaan. Aangezien het ba
echt niet om halfdrie 's morgens
officieel geopend is, werd hen door de
politie verzocht de zwempartij te
beëindigen. Aldus geschiedde.

Aanrijding
ZANDVOORT - Zondagmiddag vond
op do Bri-dcrodi'straut een aanri jding
plaats lussen oen personenauto en een
voetganger. De 81-jarige heer werd
mol een lichte hersenschudding
overgebrachl naar de Mariaslichting.
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m BOURBON WHISKY
STARS AND STRIPES

»**
17.95
14.85
M:
2 WEKEN LANG BIJ ELKE FLES BOVENDIEN:

WHISKYGLAS

i >n

DIMPLE
12YEARSOLD!

SCOTCH
WHISKY

FGIiR ROSES
BOURBON WHISKY

M95,
II-IU^-- *'

GANADIAN CLUB JJÏS l GLENFLAGLER
Bl̂ fc GEEN

7F"
MALT
WHISKY SCOTCH

.\WHKM

voor de mix, 2 weken lang

MAG DEWITT f 30 \ |S5^
WHISKY géén JMHT « -̂ •*PW

vharteud'

FM -~" l
[Eitryij

KOM KIJKEN NAAR ONS
Grk)TE ASSORTIMENT

xe

LET OP DE LAGE PRUZEN:
HARTEVELT JONGE JENEVER 11.75
CLARIJN JONGE JENEVER 12.45
BOLS JONGE DUBBELE GRAANJENEVER 12.45
BOKMA JONGE JENEVER 12.95
HENKES JONGE JENEVER 11.50

JOHAN DE WITT

JONGE
DUBBELE

GRAAN-
JENEVER

heeft alle dranken!
Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

• AMSTERDAM Pb.n 40 45 nr, 3 ISloi.rm»»),
Martini v»n G»H«mtr«*t 47 Iwinkilecmrum Oxlorpl,
Winhtlccnirum DaltUfxtpltin 182 (Ovarioomwvvid).
K»mUmuj»i 170 (Buit*nv«fdint.
L«mtMrtuiZi|1pl«>n3 (Gtuitnvttld)
601 tf> Lommfenw^fl 1 Ibrj d* H»jflemni»fV(»o)
L ijnb*iniflf*cht 33 (Joid»»n)
SlotirkwJ* 124 (bi| d» ZijtitrWlt.
Kimp«r1o«livwtfl 13 INoord).
Motorkada 10 (Noord bij d< M*«uw»niunt

-ZWANENBURG/HALFWEG Denn*nlMnl7
• ZANDVOOflT Burg Er l̂b-nntrMi ?•
'HOOFDDORP Krunw»s640-

• PAPENDRECHT BrMJcrodcpltm 6
•SCHIEDAM 'cCr»««1indHwtg916
• ROTTERDAM Math»n«sttrv"a 21
• ROTTERDAM G J MotdanUMt 12
•DVERSCHIE Burg B«umannlMn 115 117
• HARDINXVELD/GIESSENDAM

Or*n(Mt'li«1/AlH<ndBrltrjit
• 8OLNES Vcchtttrait la

en nu ook:
•LANDSMEER Torm«itilllrMI 2.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
ReinwardtstraatZO -Tel. 02507-43 65

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEORIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • MOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

STOOKTECHNISCH
ELLMANN ONDERHOUDSBEDRIIF

Voor al uw schoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

Massief eikehouten
mimi-set

198,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23,
telefoon 7751,

Zandvoort

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14. Zandvoort, tel. 02507-2462.

De Notedop

heeft voor tuin en
bloembakken:'

geraniums in vele kleuren
hangende en staande

2,50 per stuk

Petunia's in 8 kleuren
per stuk 0,70,

per 10 stuks 6,50

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratum enz.

Ook voor de kamer
groeneen bloeiende

planten

De Notedop
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

wooH-Koop-vooRDea-conraiM

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in- en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND.
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 2S9874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
023-288)51

«<••

Dagelijks geopend van 9 00 tol
17 OOuur Opmaandagvan

1300 toUTOO uur
Vrijdagavond koopavondvan

19 00tot21 OOuur
Gratis ruime parkeermogelijkheid

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT

vraagt voor spoedige indiensttreding

MONTEUR
om in onze moderne werkplaats de chef te assisteren.

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT
Kamerling Onnesstraat 15,
Zandvoort-Noord, telefoon 02507-5346.

Uw adres voor:

Helioform schoenen

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5a. zijstraat Haltestraat - Zandvoort

E/run
woningbouwvereniging
eendracht maakt macht
Het bestuur van de Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
wil in contact treden met een

administrateur
Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een man met:

- middelbare schoolopleiding aangevuld met M.B. A.;
- goede contactuele eigenschappen, redactionele vaardigheid en

leidinggevende kwaliteiten;
- bekendheid op het gebied van de volkshuisvesting en woning-

exploitatie strekt tot aanbeveling.

Zijn taak zal ondermeer omvatten:
- de verantwoordelijkheid voor alle voorkomende boekhoudkundige

en administratieve werkzaamheden;
- het zelfstandig verzorgen van de financiële administratie en het

opmaken van begroting en jaarstukken;
- het voeren van de salaris-administratie;
- controle op de mutaties in de huuradministratie.

Wij bieden:
- een salariëring op basis vart de C.A.O. voor personeel in dienst van

woningcorporaties; '•
- 8% vakantietoeslag; -
- een minimum vakantie van 22 werkdagen per jaar;
- een bijdrage in de studiekosten.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Met reeds gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunt u richten aan
het kantooradres van de vereniging Thomsonstraat 1 of postbus 505
te Zandvoort.

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602, na 18.00 uur 02507-6089

Sunlover Rolgordijnen
in elke gewenste maat.

Bespaar 30% door zelf te plaatsen!

Sportief
In 'tthlrf

Durf jong te kiezen ais de zon schijnt.
Shirts in luchtige pttotentook.

S P E C I A A L Z A A K VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

Kf*K»TR,20 TCL:8IM

Initallane bureau
GROENESTIIM B.V

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
^ZANDVOORT

| TEL.02507 5845
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Geslaagd sportweekend
op "Nieuw Unicum" Ongerustheid over

ziekenvervoer

ZANDVOORT • Het vijfde sportweekend van Sportclub Unicum '73, dat
zaterdag en zondag in en om de woon- en leefgemeenschap aan de
Zandvoortselaan werd gehouden, is weer een sportief hoogtepunt geworden.
Twee dagen lang waren er allerlei activiteiten, waaraan door de meeste van de
250 eigen leden en vele gast-sporters werd deelgenomen.
Na een inleiding van coördinator Dick Gerritse werd de officiële opening van het
veelzijdige sportfestijn verricht door Burgemeester Machielsen, die de
deelnemers veel succes wenste en met name zijn waardering uitsprak voor het
feit, dat er nu ook activiteiten voor de jeugd en de al wat ouderen op touw waren
gezet. De pijl, die de eerste burger daarna over de boogschietbaan joeg, kwam
wel niet te bestemder plaatse, maar dat mocht de pret niet drukken.

De boogschutters in volle concen-
tratie.

Er waren op beide dagen vele
hoogtepunten, waarbij validen en
mindervaliden hun krachten konden
meten. Vooral de boogschutters,
tafeltennissers en rolstoel rijders trok-
ken veel kijkers. Ook de finales tennis
en badminton waren van hoog gehalte.

Verder was er een spectaculaire
wielerwedstrijd van De Kampioen en
een ongelooflijke biljartdemonstratie
door de gehandicapte Ben Leek. Deze
Noordhollandse kampioen, die beide
handen mist, toverde de meest gave en •
hoge series op het groene laken.
Een markt op De Brink en oud-Hol-
landse kinderspelen .gaven een extra
tintje aan dit geslaagde weekend, waar
het bestuur, vlijtig geassisteerd door
de Salwega-padvinders uit Utrecht,
terecht trots op kan zijn. De uitslag bij
de verschillende onderdelen was als
volgt:
Badminton: dames-enkel: 1. Ria
Verhagen; 2. Wil Huyboom;. Dames-
dubbel: 1. mevr. Hersman-mevr.
Linterman; 2. Wil Huyboom-EHy
Burggrave. Mixed-dubbel: 1. Wil
Huyboom-Ab Valkenburg; 2. Ria en
Jan Verhagen. Heren-enkel: 1. Ed
Valkenburg; 2. Jan Verhagen. Heren-
dubbel: 1. Z. Mailinger-Ed Valken-
burg; 2. Ab Valkenburg-Jan Verhagen.
Tafeltennis: 1. P. Binsbergen; 2. E. van
Solingen; 3. H. van Meeteren; 4. M.
Doing; 5. P. Waterdrinker; 6. J.
Hoogeboom.
Rolstoelrace: 1. Van Os; 2. Snoo; 3.
Valks; 4. Haussart.
Rolstoelslalom: 1. Rita Soeroejoesing;

2. Hugo Reerink; 3. Dick Gerritse;
Tijdrit: 1. Erik Koper, 0.59; 2.

Boneschansker, 1.16.1; 3. Peter v.
Sluisdam, 1.17.4; 4. Anneke Blom,
1.18.5; 5. Fred Maselaman. 1.19.1; 6.
Martin Spirieus, 1.25.5; 7. Ronald

Jonker, 1.26.0.
Tennis: enkel: 1. Boneschanskerk; 2.
Laan: 3. Peper, dubbel: 1. fam.
Boneschansker; 2. v.d. Burg-Attinga;
3. Laan-Grimmen.
Boogschieten, heren: 1. Wenzel, 552
p.; 2. De Graaf, Unicum, 541; 3.
Vonk, 522. Dames: 1. Reijkers, 506;
2. De Graaf, Unicum, 502; 3. v.d.
Putten, Unicum, 444.
Junioren: 1. Kompas, 546; 2. Reijers,
526; 3. Timmerman 502.

Bestuursleden v.d. Burch, Gerritse en
v.d. Putten als toeschouwers op de
nieuwe kunststof baan.

Zondag 28 mei jl. in de namiddag. Een
vrouw van middelbare leeftijd valt
flauw in de Kerkstraat, l a 2 minuten
later, is de ziekenauto van Rob v.d.
Waal ter plekke. En binnen 5 minuten
de politie. Passerende arts, van buiten
het dorp, mag van de politie de
beschikbare apparatuur niet ge-
bruiken. Arts is in de veronderstelling,
dat de vrouw een hartaanval heeft
gehad. Vanaf het moment dat politie
aanwezig is, duurt i. het ca. 25 minuten
voordat GG en GD uit Haarlem
arriveerd. Hoe de vrouw haar toestand
is, is niet bekend, U, als verantwoorde-
lijke, vindt dit probleem waar-
schijnlijk niet belangrijk genoeg om nu
eens openlijk te verklaren waarom wij,
als Zandvoorters nog steeds met deze

belachelijke situatie zitten. Wij stellen
niet ter discussie of Rob v.d. Waal dit
ziekenvervoer zou moeten gaan
behartigen, maar het bli jf t een
belachelijke zaak dat, als er 100.000
toeristen in het dorp zijn, erop zondag
wel een ziekenauto aanwezig is, terwijl
16.000 Zandvoorters de rest van het
jaar afhankelijk zijn van een stel
bureucraten. Gaarne z.s.m. een ant-
woord.

Hoogachtend,
Thomas en Wilma Bellekom.

Enkele dagen geleden was ik getuige
van een ongeval dat mij weer
herinnerde aan een ongeluk wat ik
enige weken geleden toen ik op het
strand lag te zonnen meemaakte toen
een jongen vermoedelijk door de kou
in het water was bevangen. Hij werd
naar boven naar een paviljoen
gedragen waar een dokter werd
gebeld. Deze moet nu nog komen.
Toen werd de politie gebeld die op
haar beurt weer een ambulance
bestelde, dit alles duurde zo'n beetje
ee h .fuur, aangezien, zoals ik
later hoorde, deze ambulance uit
Haarlem moest komen! Ik woon
sinds enige tijd in Zandvoort maar hou
mijn hart vast als hier eens wat ernstigs
gebeurd. Voor een badplaats als
Zandvoort lijkt mij een eigen ambu-
lance toch beslist geen overbodige
luxe, met slechts twee toevoerwegen,
urenlange file's en soms meer dan
honderdduizend badgasten! Voor
een aanzienlijk kleiner bedrag dan wat
de gemeenteraad aan subsidie en
garantstelling voor een clubhuis van
een zeilvereniging ten gerieve van een
paar honderd zeilers over heeft kan

, men al een ambulance kopen!
A. L. Evens

Afgelopen zondag wandelde ik met
mijn zus in de Kerkstraat en was
getuige van een ongeval waarvan de
afloop mij deed besluiten dit inge-
zonden stuk te schrijven. Een vrouw
viel ineens op de grond, volgens een
toevallig passerende arts was er iets
met haar hart. Na enkele minuten
kwam er een politiewagen. Vlak
daarop kwam de ambulance al, mede
op verzoek van de arts haalde de
ambulancebemanning o.a. hartappara-
tuur uit de ambulance om de vrouw te
onderzoeken Doch Werd Door De
Agent Teruggestuurd Omdat Er Een
Ambulance Uit Haarlem Onderweg
Was! ! ! ! Deze ambulance mocht
dus deze vrouw niet meenemen en
zelfs de in zo'n geval levenreddende

apparatuur niet gebruiken! Mijn zus,
die ook verpleegster is, heeft even
staan vaten met het personeel van de
ambulance en hoorde dat zoiets in
Zandvoort normaal is. Deze ambu-
lance is voorzien van zeer goede
apparatuur, heeft een door Gedepu-
teerde Staten afgegeven vergunning
voor ambulancevervoer maar mag
niets doen omdat de Gemeente
Zandvoort Geen behoefte heeft aan
een ambulance omdat die vanuit
Haarlem altijd binnen twaalf minuten
aanwezig is, Waarschijnlijk was het
vandaag Zondagsdienst want het
duurde ruim twee maal twaalf
minuten. Een bedenkelijke zaak waar
ook deze arts zeer verbaasd over
was! ! !

M. v.d. Linden
Zaanenlaan 85

Haarlem.

Schrijf avond
ZANDVOORT - In de openbare
bibliotheek aan de Princesseweg
wordt opnieuw door Amnesty Inter-
national Zandvoort een schrijfavond
georganiseerd. Aanvang 19.30 uur.
Belangstellenden zijn welkom.

Zeeschuimers
zwommen sterk
ZANDVOORT - Zondag moest de
wedstrijdploeg van De Zeeschuimers
naar Beverwijk voor het zwemmen van
een internationale zeskamp op uitno-
diging van de jubilerende vereniging
„Oeza" uit Heemskerk. Hieraan werd
tevens deelgenomen door: Whitestar
uit Deinse (België), V.Z.V.-Velsen,
AZU, Uitgeest, Aquafit, Castricum en
natuurlijk de jubilaris Oeza-Heems-
kerk. Halverwege deze wedstrijden
bleek l al, dat de Zeeschuimers zeer
goed te voorschijn kwamen, na 12
nummers lagen zij met een ruime
voorsprong op de 2e plaats, met 164
punten. Mede dankzij een norm goed
gezwommen 4x100 m. wisselestafette
dames door Baquita Koning (rugslag),
Carry Wessendorp (vlinderslag) Tonja
v.d. Heuvel (schoolslag) en Ellie Bol
(vrije slag) wisten zij deze 2e plaats te
behouden en zij eindigden met 304
punten en 9 eerste, 4 tweede en 5
derde prijzen. Een enorm succes! Een
bijzondere mooie beker alsmede een
vaan konden als beloning mee naar
Zandvoort worden genomen. Voor dit
prachtige succes zorgden: Jan Hessels
lx zilver en lx brons; Annette ter
Heyden: 2x goud; Tonja v.d. Heuvel,
lx goud en lx zilver; Amand Hekkers, 2>
goud;FernandoHeeromalxzilver; Ellic
Bol, lx goud; Paul Nihot, lx brons;
Carry Wessendorp, lx goud, lx zilver
en lx brons; Roy Warmerdam, lx
goud; Baquita Koning, lx brons,
4x100 m. wissel-estafette dames:
(Baquita Koning, Tonja v.d. Heuvel,
Carry Wessendorp en Ellie Bol), goud;
4x100 m. wissel-estafette heren: (Roy
Warmerda, Martin Herfst, Paul Nihot
en Amand Hekkers), brons.

Kleine schouwburg-
concertzaal
onhaalbare kaart
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis had de Contactcom-
rnissie voor Culturele Belangen maandagavond jl. de jaarlijkse
bijeenkomst uitgeschreven met de besturen van de verenigingen,
werkzaam op cultureel gebied. Hierbij waren mede aanwezig
burgemeester H. Machielsen en de wethouder van Culturele zaken,
de heer I.M. Aukema. De vergadering stond onder leiding van de
voorzitter van de Contactcommissie, de heer H. Hildering, die de
vele aanwezigen weikomen heette.

Honderd deelnemers bij
Zwemkampioenschappen

ZANDVOORT - Zaterdag werden in de feestelijk versierde Duinpan de Open
Zwemkampioenschappen van Zandvoort gehouden, waaraan door circa
honderd ingezetenen werd deelgenomen. Na een korte toespraak door de
vice-voorzitter van de Raad van Beheer van het zwembad, de heer J.G.
Anderson, werd in een gezellige sfeer begonnen met de vele series. Dankzij de
7ZPCDe Zeeschuimers, diede organisatie verzorgde, liep alles bijzonder vlot en
innen anderhalf uur waren de kampioenen 1978 bekend.

Hoofdschotel van de besprekingen
Vormde behandeling van het probleem
„gebrek aan uitvoeringsruimte" nu
het verenigingsgebouw „De Krocht"
na een driejarige overeenkomst met
het gemeente- en Parochiebestuur in
juli a.s. afloopt. Dan dreigt de enige
zaal-accomodatie in Zandvoort verlo-
ren te gaan en daarvoor bleek men
algemeen zeer beducht te zijn. Maar er
bleek nog steeds in dit opzicht weinig
definitief nieuws te melden. Alles
hangt af van hetgeen diverse bespre-
kingen, die in de zeer nabije toekomst
op het programma staan met Gemeen-
tebestuur, Parochiebestuur en Party
Centrum zullen verlopen. Algemeen
was men van oordeel, dat er nu
eindelijk eens iets deflnitiefs moet
gebeuren en dat er zeer veel aan het
Verenigingsgebouw „De Krocht" zal
moeten worden verbeterd en opge-
knapt, omdat het in de huidige vorm
niet langer kan worden gehandhaafd.
Wethouder Aukema gaf een uitvoerige
en heldere uiteenzetting van de
huidige stand van zaken, doch morst
toegeven, dal momenteel nog niets
vast staat. Alles hangt af van de loop
van de komende besprekingen. Hel
gemeentebestuur heeft een open oog
voor do noden van do verenigingen bij
de huidige stand van zaken, doch
hoopU>, dat in do komende vakantie-
periode definitieve beslissingen zullen
wordi-n genomen, terwijl tevens /.al

moeten worden afgewacht, hoe de
gemeenteraad zich in dit opzicht zal
opstellen.
Een nieuwe kleine schouwburg-
concertzaal was naar zijn mening voor
Zandvoort als kleine gemeente, een
absoluut onhaalbare kaart! Het
exploitatie-verlies zou veel en veel te
groot worden. Op duidelijke wijze
zette de wethouder dit nader uiteen.
Tenslotte sprak hij, evenals de
burgemeester, de hoop en het
vertrouwen uit, dal uiteindelijk hier
toch wel een oplossing zou worden
gevonden mede omdat de diverse erbij
betrokken partijen, niet on welwillend
blijken te zijn.
De samenwerking en het overleg
tussen aktiviteiten organisaties bij het
uitvoeren van plannen <>n aktiviteiten
werd door de heer Burger nader
toegelicht. Op de voorgrond stond
daarbij de planning en Coördinatie
tussen het Cultureel Centrum en de

Openbare bibliotheek. De invoering
van een evenementen-kalender werd
door het raadslid de heer P. Joustra
warm aanbevolen. Ook op dit terrein
zullen binnenkort besprekkingen
plaats vinden en hebben or enkele
reeds plaats gehad, die mogelijk tot
definitieve resultaten zullen leiden.
De hoer IJs. de Jong xette de plannon
uiteen voor hot komende seizoen van
het bejaard en koor „Voor Ankt-r".
Een opgave van de aktivitoiton van het
koor zal t./..t. worden verstrekt.

De winnaars mochten op het ere-plat-
form plaatsnemen en kregen door
Duinpan-directcur J.C. Mollerus een
medaille in hun bezit. Als extra
attentie werd door de directie aan de
oudste vrouwelijke deelneemster een
bloemetje overhandigd. Deze eer viel
tebeurt aan mevrouw H. Camek. De
pechprijs, eveneens een bloemetje,
was voor de heer M. J. Methorst, d ie op
de ochtend van de wedstrijddag zijn
pols k neusde en d aardoor niet te water
kon. De pechvogel overhandigde zijn
bloemen aan de voorzitter van De
Zeeschuimers voor het vele werk, dat
haar vereniging voor deze kampioen-
schappen had gedaan.
De uitslagen op de verschillende
nummers waren als volgt:
Jongens onder 8 jaar 25 m. vrije slag:
Ie Robert ter Heyden 0.33; 2e. Alan
Werleman 0.38.6; 3e XanderWeteling
0.51.5.
Meisjes onder 8 jaar 25 m. vrije slag: Ie
Daphne Twcebeeke 0.28; 2e Nancy
Magielse 0.29.3; 3e Mariskav.d. Berg
0.29.7.
Jongens onder 10 jaar 25 m. vrije slag:
Ie Menno Trouw 0.18.5; 2e Wilfred
Koper 0.19.9; 3e Marcel Klinkhamer
0.23.6. Meisjes onder 10 jaar 25 m.
vrije slag: Ie Emmy Koning 0.18.9; 2e
Lot Schaeffor 0.22.9; 3e Coby Hessi'ls
0.26.4.
Jongens onder 12 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Riek Keur, 0.39.4; 2e Stephen
Weigert 0.41.2; 3e Jaromir Soika
0.42.5.

Meisjes onder 12 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Pinel Kerkman 0.38.6; 2e Petra
Cooper, 0.41.-; 3e Brenda Trouw
0.41.2.

Jongens onder 14 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Kees van Duyn, 0.36.9; 2e Lode
Schaeffer 0.37.1; 3e Robert Arens
0.37.8.
Meisjes onder 14 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Rita Rikkelman 0.44-; 2c Trudy

Rinheiro 0.44.4; 3e Annemary Honig
0.45.-.
Jongensonder 16 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Rob Stuurman 0.34.2; 2e Martin
Hellingman 0.34.4.

Meisjes onder 16 jaar 50 m. vrije slag:
Ie Theo Porsch 0.35.4; 2e Monique
Honders 0.42.20 Heren 16-40 jaar 50
m. vrije slag: Ie Ren-e Castien 0.29.1;

2e Hans Huyer, 0.30.-; 3e Fred Castien
0.30.1. Dames 16-40 jaar 50 m. vrije
slag: Ie Anneke Herfst 0.36.5; heren
boven 40 jaar: Ie de hr. M. Pinheiro
0.53.-; dames boven 40 jaar: Ie mw.
N.AmekO.56.-.

Start van één van de vele series.

Gratis naar het circuit

Promotie-race op
zaterdag en zondag
ZANDVOORT - Het komend weekend worden er voor de tweede maal
Promotie-races op het Zandvoortse circuit gehouden. Vorig jaar was het
evenement georganiseerd in het kader van de Grote Prijs van Zandvoorten trok
toen, onder zeer slechte weersomstandigheden, 40.000 bezoekers. De
organisatoren verwachten dit jaar een bezoekersaantal van 60.000, wat gezien
het boeiende programma zeker niet te optimistisch mag heten.
Een viertal sponsors die nauw bij de autorensport betrokken zijn, staan garant
voor de kosten van deze promotie-races en distribueren via hun organisaties
400.000 vrijkaarten voor dit race-evenement.
De sponsors zijn Marlboro, General Motors, Michelin Banden NV en Pon's
Automobielhandel b.v.

Voorprogramma
Voorafgaande aan de eerste race
tijdens deze Promotieraces op zondag
18 juni, is er voor het publiek een zeer
uitgebreid voorprogramma opgesteld.
Allereerst is er een disco-show,
aanvang 09.30 uur, met de bekende
presentator Tom Blom. Daarna vanaf
10.30 uur een opeenvolging van
evenementen, o.a. Muzikale Show met
G.M.-vendelzwaaiers, oplating
V.W.-hetelucht-ballon, Parachute-
springen, Stuntvliegen met de
Marlboro Pitts-dubbeldekker, een
wielerwedstrijd voorautocoureursom
de Telesport-trophy, etc.
Vanaf 13.00 uur vinden er op het
rechte stuk voor de Hoofdtribune
demonststraties plaats met Oragsters
en Funcars.
Het is voor de tweede keer dat
Dragsters en Funcars demonstraties
geven op het Circuit van Zandvoort.
Vooral van de Dragsters is veel
spektakel te verwachten, immers deze
sprint-monsters zijn speciaal gebouwd
om in een heel korte tijd enorme
snelheden te kunnen halen. Buiten de
snelheden die Dragsters kunnen
ontwikkelen, is het alleen al spectacu-
lair om ze te zien staan. Enorme V-12
motoren, vliegtuigbanden, vaak 6 a 8
m. lang, vóór autoped-wieltjes met een
ingenieus besturings-systeem. De
Dragster demonstraties worden ver-
zorgd door de Brit Dennis Priddel, de
man die uitblinkt in deze vorm van
snelheids-sport

De races
Zaterdag 17 juni worden er in het
kader van deze Promotie-races 3 races
verreden, t.w. VW 1300, Produktie
Toerwagens - 1600 cc en Renault 5
Alpine.
Op zondag 18 ju ni staan 5 races op het
programma, te beginnen na de
Dragsters/Funcars demonstratie met
deVWGolfGTI.
De Golfs GTI hebben hun bestaans-
recht als merken-race meer dan
bewezen. Een goede race-promotie,
een race vol spanning en sensatie "en
een gevecht bumper aan bumper, zij
aan zij om de ereplaatsen. Autosport is
optima forma, waarbij het publiek kan
genieten. Opmerkelijk is dat de
nieuwelingen in het V.W.-gebeuren
voortaan meerijden en eerlijke ge-
vechten uitvechten met die coureurs
in de Golfs, die al meer ervaring
hebben in het autoracen op Zand-
voort. Als speciale gast-coureur in
deze Golf VW-'race is Jan Lammers, de
man die op dit moment, rijdend voor
het Racing Team Holland, hoge ogen
gooit in het Europees Kampioenschap
Formule 3.
Als tweede race tijdens deze Promotie-
races komt de klasse Ford 1600 in de
baan. Hier zal waarschijnlijk het
maximale aantal auto's (32) aan de
start komen.
Dan is de baan voor de Productie
Toerwagens boven 1600 cc, onder-
verdeeld in 1600-2500 cc en boven
2500 cc.
In de kleine klasse komt er zeker weer
strijd tussen de vier Ford Escords van
Derr, Houthuysen, Schinkel en Koks.
Verder in deze groep Alfa's en enkele
VauxhalPs. In de grote klasse de
imposante Camaro's, Commodores en
BMW's.

De Ford 2000 komt als vierde race in
de baan. In deze qua vormgeving en
uiterlijk spectaculaire klasse zullen
coureurs als Deen, Giaxa de Salvi,
gebroeders Vermeulen, Kluit en v.d.
Heuvel weer borg staan voor de nodige
sensatie.

Vee 1300; 10.30-10.50 uur: Training
Produktie Toerwagens - 1600 cc;
11.00-11.20 uur: Training Renault 5
Alpine; 11.30-11.50 uur: Training
Formule Ford 1600; 12.00-12.20 uur:
Training Produktie Toerwagens en
1600 cc; 12.50-13.10 UUT: Training
Formule Ford 2000; 13.20-13.40 uur:
Training VW Golf GTI; 13.50-14.10
uur: Training Toerwagens/GT's Groep
2/5, alle klassen; 14.25 uur: Race
Formule Vee 1300; 15.00 uur: Race
Produktie Toerwagens - 1600 cc;
15.40 uur: Race Renault 5 Alpine;
16.15 uur: event. „proefstomen"
dragster/funcar.
ZONDAG 18 JUNI:
09.30-10.30 uur: Disco-show met
Tom Blom; 10.30-12.45 uur: Voor-
programma met o.a.: Muzikale show
met G.M.-vendelzwaaiers, Oplaten
VW-heteluchtballon, Parachute-
springen, Stuntvliegen met de
Marlboro Pitts-dubbeldekker, Wieier-
koers voor autocoureurs om de
Telesport-trophy enz. enz.; 13.00 uur:
Demonstraties dragster/funcar; 13.40
uur: Race VW Golf GTI; 14.20 uur:
Race Formule Ford 1600; 15.00 uur:
Race Produktie Toerwagens en 1600
cc; 15.40 uur: Demonstraties
dragster/funcar; 16.10 uur: Race
Formule Ford 2000; 16.45 uur: Race
Toerwagens/GT's Groep 2/5 alle
klassen.

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman,Mol, Rid-
derbos.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 5091 en
5600. Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, telefoon 2058;
Drenth, telefoon 3355; Flieringa,
telefoon 2181; Zwerver, telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A.E. Boschma,,
Unnaeusstraat 7, flat 4, telefoon-
4277.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,.
RB.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-"
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendient te
Haarlem, telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening: geeft advies, hulp en informa-
tie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

KerkdienstenDe laatste race is voor de Toer-
wagens/GTI - 1300 cc en GT's 2/5
1300-1600, 1600-2000 en boven
2000 cc, een grote groep met o.a. de Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.30
Porsches van Bourgoignie, van uur: ds. c. Mataheru (crèche aan-
Oorschoten Suykerbuyk. wezig).

Het volledige programma voor zater-
dag en zondag ziet er als volgt uit:
ZATERDAG 17 JUNI:
10.00-10.20 uur: Training Formule

Jeugdhuis ach ter de kerk 10.30 uur:
jeugdkapel onder leiding van de heer
N.H. van Wijk.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15
10.00 uur : ds. A.A. van der Leer van
Driehuis; 19.00 uur: ds. A.Heuzeveld
van Haarlem-Oost.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: geen dienst.
Rooms Katholieke Kerk
Paro c hiókerk St. Agatha, Grote
Krocht
Zaterdng 17 juni 19.30 uur: eucha-
ristieviering met orgel en samenzang.
Zondag 18 jun i 8.45 uut: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur: eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kcrkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur:
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haark'm-Noord.
Nederlands Christelijk Gemeen-
schapsbond: tot medio september
geen diensten in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.
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FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307.

Eenhandige
grasschaar

met één vast blad,
in 3 standen
verstelbaar,
20,20,
vaderdagprij's — 18,90

J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

T (KINOER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3.

Zandvoort.
telefoon 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

TE KOOP:

VW Variant
in prima stsat.

Vraagprijs f 400,-
Lorentzstraat437,

tel. 02507-7181.

Toyota Naaimachines
Het Japanse wereldwonder.

Vele nuttige steken en zig-zag breedte zelfs 7 mm.
Met 3jaar gratis onbeperkt les en service bij het

oudste zelfstandige Naaimachinebedrijf in
deze omgeving:

JANGEYLVOETJR.
Haarlem • Ooelstraat 35 - Tel. 023 - 311712

Normale inruilen financiering mogetijk.

Jongen i is jaar
gevraagd

voor de afwas
voor juli en/of augustus.
's Avonds van 19.00-0.300

uur, tel. 2102.

Harocamo
Kerkstraat 14.

Snackbar-Rest.
Harocamo

vraagt

meisje
±. 21 jaar voor de

bediening.
Wisseldiensten.

Kerkstraat 14, Zand-
voort, tel. 2102.

VAN

OCCASIONS
1977

Opel Kadett Special, kl. blauw, 11000 km
Opel Kadett Special, kl. rood. 40.000 km
Vauxhall Ch e vette de Luxe,

kl. rood, 30.000 km
Toyota 1000 Combi, kl. rood. 14.000 km

1976
Opel Kadett City de Luxe

kl. wit, 30.000 km
Opel Kadett Special, kl. beige, 30.000 km
Opel Ascona 16, kleur ambergold
Simca Rallye l, kleur wit
Simca 1000 Special, kleur met. rood

1975
Triumph Dolomite, kleur bruin

1974
Opel Ascona 16N, kleur met. gold

LENT - OPEL

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15

Tel. 02507-53 46
Inruil mogelijk - Financiering GMAC

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

HEMA&PA
5-Delige holglas telescoophengel, 4.70 mtr.

Strakke glasvezel (ca. 250 gr.). Met topoog en
snoerhouder, 32,75

NU29

Poloshirts van 100% katoen.
Meshknit (luchtig gebreid)
In 'n heleboel kleuren.

Maten 42 t/m 56.16,75

14

Mini-telescoop
hengelset met molen en
accessoires 44,75

4 Uur Jang favoriete programma's
opnemen en weer prima weergeven
met deze 4 Hema cassettes met
reinigingstape (C-60).

Levenslange (jawel!) garantie.
4 Stuks normaal 8,75

NU 4 STUKS

Denkt u aan Vader
op 18 juni ?
Ook bij houdt
van bloemen !

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloemwerken

S8888S8B5

Bloemen
zijn altijd welkom

Ruime sortering bij:

Voor mode van
vandaag en morgen

naar

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Vrije tijds hemden van 100%
katoen of pol./katoen.

Keuze uit verschillende uit-
voeringen en kleuren. 41475

Luxe hobbylamp met
snoerschakelaar.

In bruin en zwart. In diverse
standen verstelbaar.
Max. 75 Watt, 29,75

Sportief en handig zo'n heren
polstas van echt leer met veel vakken.
Kan vader al z'n spullen in doen.

In diverse kleuren en modellen.
Normaal 29,75

Kanvas,
satijn en twill jeans in de modekleuren.

Maten 44 t/m 56 34,75

Aanbiedingen geldig
t/m 17 juni.

MS>lfc 'S/4
HEMA

25
18JUNI-VADERDAG..

'Erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Op 12 juni openden wij

Mercados - Jaarmarkt
door Marcel en Helen Meyer

STUNT
GALERY

KOOIJMANS

FORDOTO
-sfe.
\'J*

 f f

-•? • L

FORD GRANADA - benz. en diesel

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpirt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

• * ff •

UV Memoblok
*~- "t

Emmerset.

Rotan stoel

LD Clownpop

1JÜ Asbak hout ...

LU Driewieler..

LJ Opblaasbad..

E? Snorkelset

Het ligt in de menselijke natuur om verstandig
te denken en idioot te handelen.

Anatole France
(1844-1924)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel.2307
heeft dat nooit gemerkt, want de mensen die
bij hem kopen, denken verstandig en handelen

ook zo.
Dat kan ook niet anders, want zij kopen het

beste wat er op uurwerkgebied bestaat.
En wat een keuze!

Denkt u er eens om voor a.s. zondag (vaderdag!)
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis l
Eigen reparatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

LEVI's LEVI's

YOUNG FASHION
Grote Krocht 20 • Zandvoort

LEVI's LEVI's

VI'

<v.,#-

Snorke.se,.. , >,p

Haltestraat 61 A, Zandvoort
OPENINGS - ATTRACTIE
KWARTETSPEL GRATIS

Bij aankoop van f 10,- zolang de voorraad strekt.

Voor een leuk en
blijvend Vaderdagkado

ZONNEBRILLEN
Zeiss - Rodenstock - Ray-Ban - Poloroid -
Orma.
Barometers, thermometers, hygrometers,
leesglazen, briletui's.
OPTIEK-STAALWAREN

A. G. SLINGER
Gedipl. opticien.
GROTE KROCHT20a - TELEFOON 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

Vaderdag aanbiedingen

35,50WIELERSHIRT
(acryl)v.a

WIELERSHIRT
(30% wol) Versteege
geel, blauw, spec. prijs.
WIELERBROEK
(met zeem) v.a

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons'
antiekreparatie,
geboortetege!"
beschilderde wandbordon
met o.a. uw familiawan »n

W, DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

WIELERSCHOENEN
(stalen zool) leer
spec. prijs

WIELRENSOKJES v.a. .

WIELREN ZWEETHEMD
v.a.

WIELREN HANO-
SCHOENENv.a. .

45,00
29,95

49,00
6,00
9,95

14,00
en nog veel meer.

Kleding en race onderdelen, petjes.
Tot complete racefietsen.

O.a. Koga - Miyata - Peugeot -
Gazelle - Raleigh - Union -

Bridgetone.

UOPRfl VERSTEEGE
22 samenwerkende Haltestraat 18
fietsenmakers in n.h. Tel. 02507-4499 ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden • Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden,
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Drogisten)-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

on zoutloos.
Haltestraat S, Zandvoort.

telefoon 02507-6123.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
Tel. 02507-6123

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

GOED HEREN-ONDERGOED HEEFT EEN
MERK. HOLLANDIA.
Hollandia staat garant voor kwaliteitsondergoed.
Dus 100% katoen, 'n perfekte pasvorm, blijvend
elastisch en absoluut kleurecht.

Verkrijgbaar bij:

KROON
Haltestraat 55 • Zandvoort
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IN> GEZONDEN

Ergernis bij VVV
t belangstelling heb ik kennis
omen van uw commentaar in uw
riek Oog en Oor, op het optreden
de Marching Band University of

nnecticut van zondag 4 juni jl. Mijn
angstelling is echter overgeslagen
irgernis, omdat u zaken noemt, die
smaal niet waar zijn en waardoor u
echt doet aan bepaalde personen,
geen voor mij aanleiding is u het
;ende te melden: De komst van dit
est was mogelijk geworden door
:e contacten met drumband Bato
Haarlem en binnen onze viering
„Zandvoort 150 jaar badplaats"
welkome aanvulling. Uw opmer-

j „ruim een uur te Iaat door de
kte" was niet waar. Het orkest
am ongeveer een half uur later en
oorzaak was het noodweer op hun

van Amsterdam naar Zandvoort.
de geweldige regenbuien op dat

ment heeft Zandvoort alleen maar
ionkere wolken gezien.
n officiële ontvangst op het

dhuis kon er blijkbaar niet af",
nheer de redacteur, dat was
emaal niet de bedoeling, de
;elui waren vroeg in België op pad
aan, een grote mars en aubade in
ssel en daarna naar Amsterdam en
dvoort. Ik heb de mensen begroet,

echter jammer is, dat u niet
wezig was toen het gezelschap

l stond voor afmars en ons
tuurslid, de heer V. van Bergen via
megafoon de jongelui toesprak,
ien zijn persoonlijke ervaring van
Amerikaanse universiteitswereld
hij midden in de roos geschoten,

;een wel tot uiting kwam in deyell
150 kelen aan het einde van zijn
roeting.
hele optreden was van te voren
de politie doorgenomen en de

te was ook bij de dienstdoende
fdagent Van Schagen zeer goed
end (ter geruststelling, het was
L een dienstmotor waar hij op
I), waarom de opmerking, „hij wist
n eentje ook niet waar hij het

ken moest"?
ons genoegen was burgemeester
bielsen al voor de komst van de
d aanwezig, hij was ook op de
onde maar hij was ook op hft
as van Castell Flage, om vandaar
strandoptreden te volgen, „z'n

• drukken" was er dus niet bij! En
'eet heel toevallig, dat het raadslid
leer R. van As, de hele dag had
erkt, om kwart over zeven thuis
m, direct met z'n vrouw naar het
> toekwam, nog even snel een
enbezoek aflegde en op de
ondereen van de velen. was. die
onder heeft genoten.
Is wanneer moeten raadsleden
ef zijn bij evenementen? De heer
stra is als raadslid een zeer
aardeerd lid van ons Algemeen
tuur en binnen de evenementen-
nmissie een stuwende kracht bij de
cnoptochten. Wanneer hij tijd
ft, doet hij graag mee met diverse
eurtenissen. Als zeer betrokkene
geïnteresseerde liep hij geheel

willig voor de stoet uit en stak waar
ig de helpende hand uit.
chrijft „waar men heen moest, wist
tbaar geen mens". Ach kom, twee
anden geleden heb ik de route
.gesteld en er is nooit een moment
gedachte geweest om op het
thuisplein met 150 muzikanten
show te gaan houden. Het plein is
gezellig maar niet voor dat doel.
even op: uw blad was zo

ndelijk om een door ons beschik-
r gestelde foto te publiceren. Het is
ter uw redactie, die het onder-
rif t maakte en daarbij de opmer-
g, dat men op het Gasthuisplein
show zou geven „noodgedwongen
rren moede naar de Rotonde" was
helemaal niet het geval.
eet bij aankomst op de Rotonde
is de leider van de band voor een
telling in de halve ronde boven de
itiepost. Het plein is wel groot
nheer de redacteur, maar de
wazigheid van het beeld én de

lantaarnpalen waren de juiste redenen,
waarom er op die plaats geen show
gegeven kon worden en dit laatste
vernam ik van een der leiders.
Waar u helemaal gelijk in heeft, is de
opmerking dat het optreden bij Castell
Page „een succesvolle aangelegenheid
is geworden" mag ik daarbij dan nog
even de opmerking maken, dat de heer
J. Wijsmulier van dit strandrestaurant
aan mij al vele weken geleden
spontaan aanbood, het gezelschap te
ontvangen en ze dan een drankje te
offeren, begrijpt u dat ik moeite heb
met uw opmerking „een zuiver
particulier opgezet gebeuren". Het
geheel is door de VVV voorbereid en
met onze instemming ook uitgevoerd.
U schrijft nogal denigrerend „die
amerikanen zullen wel een grootse
indruk van Hollands eerste badplaats
hebben". U had moeten zien mijnheer
de redacteur, hoe men in de rij stond
vlak vóór het vertrek om van mij de
poster in ontvangst te nemen waarop
te samen met de afdruk „Zandvoort
150 jaar badplaats" het optreden van
de band in Zandvoort vermeld stond.
U weet niet (maar bij deze dan) dat
een deel van de jongelui de volgende
dag terug zijn gekomen, om zich op
het strand te vermaken. Men was vol
lof voor de hele zaak.
Ik vond uw commentaar niet r echt-
vaardig en vandaar deze reactie. Mag ik
u bij deze uitnodigen om op woensdag
21 juni a.s. het volgende Amerikaanse
bezoek in Zandvoort te ontvangen.
Wij begroeten dan „The Horacemann
glee club" een studentenkoor uit de
staat New York.

Met vriendelijke groeten
Th. B. Hilbers,

dir. VVV Zandvoort

Zomerconcert
HAARLEM/ZANDVÖORT - Op za-
terdag 17 juni a.s. geeft het Haarlems
Jeugd Orkest haar jaarlijks zomer-
concert. Het Haarlems Jeugd Orkest
heeft in het afgelopen seizoen een
stijgende lijn laten zien. Onder leiding
van dirigent Sam ten Velden heeft het
orkest een aantrekkelijk repertoire in
studie genomen. Er is hard en
enthousiast gestudeerd, zodat er van
het komende zomerconcert plezierige
resultaten verwacht worden. Het
zomerconcert vindt plaats in de
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplcin te
Haarlem en zal beginnen om 20.15
uur.
Plaatsen voor dit concert dat vo r een
ieder toegankelijk is, kosten f6,--,
CJP/Pas 65 f3,-- en zijn vanaf
maandag 12 juni te koop op het Buro
van de Stichting Jeugd en Muziek
Haarlem, Kultureel Centrum De
Egelantier, Gasthuisvest 47, Haarlem,
tel. 023-321826.

Beëdigd als
makelaar
ZANDVOORT - Het makelaars-
bestand in de badplaats heeft er een
charmante collega bij gekregen. Voor
de Amsterdamse Rechtbank werd
gisteren mevrouw D.A. Cense-tcn
Haken beëdigd als makelaar. Vier jaar
geleden behaalde Ans Cense al het
diploma van de Nederlandse Federatie
van Makelaars. Daarna heeft ze
uitgebreid praktijk kunnen opdoen in
de makelaardij van echtgenoot ing.
G.A. Cense. Haar „proeve van
bekwaamheid" legde ze af in april jl.
en de Kamer van Koophandel vond die
dermate goed, dat zij werd voor-
gedragen voor beëdiging. Dat heuge-
lijk feit vond dan gistermiddag in de
hoofdstad plaats. Het betekent niet,
dat Zandvoort er nog een makelaars-
kantoor bij krijgt. Wel, dat het
bekende kantoor aan de kostvertoren-
straat een beëindigde kracht aan haar
staf heeft kunnen toevoegen.

Nieuw college in
de maak
ZANDVOORT - De verkiezingskoorts
is gezakt, de borden met de
vlammende affiches zijn weer opge-
borgen, Zandvoort is geleidelijk
teruggekeerd tot de orde van de dag.
Dat met de wetenschap, dat de
krachtsverhoudingen in de gemeente-
raad even anders zullen komen te
liggen als de nieuw-gestructureerde
fracties in september hun intrede
doen. Blijft over de vraag, hoe het
college van Burgemeester en Wethou-
ders er dan uit zal zien.
Momenteel wordt burgemeester Ma-
chielsen geflankeerd door de wét-
houders: J. Attema (VVD), I.M.
Aukema (PvdA) en K.C. v.d. Mije
(CDA). De kans, dat dat zo zal blijven,
wordt in de dorpspolitieke wandel-
gangen vrij groot geacht. Alle drie in
het college vertegenwoordigde par-
tijen verklaarden desgevraagd de
bezetting van een wethouderszetel op
prijs te stellen.

De Partij van de Arbeid liet in een
ledenvergadering weten, dat ze zwaar
tilt aan het behoud van de portefeuille
van Onderwijs en Financiën, die
momenteel door wethouder Aukema
wordt beheert. Ook Aukema als
persoon wil men graag laten zitten,
maar daar mag de formatie niet op
stuk lopen, vond men. Wil de PvdA
een aantal eisen voor het college-
programma etaleren, zoals over toeris-
tenbelasting, circuit, woningbouw en
Kostverlorenpark. Namens de socia-
listische fractie zullen Aukema en
Toonen aan de besprekingen over
college-vorming en -programma deel-
nemen.
Fractie-voorzitter R.A. van As van het
CDA deelde mee, dat zijn partij er ook
weer hoopt te zijn, als het nieuwe
college zal zijn geformeerd. Dat hijzelf
candidaat zou zijn, ontkende de
CDA-woordvoerder. De christen-
democraten zullen wethouder v.d.

Mije weer naar voren schuiven. „Deze
week komt de fractie bijeen en dan
gaan we over het college-programma
praten", aldus Van As.
Bij de liberalen schijnt de minste
eenstemmigheid te zijn over porte-
feuille-beheer en bemanning van de
zetels. „Wij hebben drie candidaten
voor wethouder", aldus een VVD-
woordvoerder. „Overigens is ook de
combinatie van portefeuilles flexibel.
Daarmee kan ook nog geschoven
worden. Met onze zes zetels ambiëren
we Financiën, dat wel. Maar vrijdag
gaan we er eens over praten". Daarmee
doelde de liberaal op de eerste
oreienterende bespreking tussen de
nieuwe raadsfracties, die
morgenavond in het raadhuis plaats-
vindt.

Verkeerskennis
ZANDVOORT - De verkeerspolitie
heeft ook dit jaar weer gezorgd voor
een feestelijk slot aan de verkeers-
examens. Er was ook reden voor feest,
want vrijwel alle 170 kandidaatjes
kregen onlangs op school het begeerde
diploma uit handen van brigadier
Barmentlo, die de opleiding had
verzorgd. Voor de twee besten per klas
was er als beloning een voetbal-radio.
Ze kwamen in bezit van Susanne
Koper en Brigitta Loos (Hannie
Schaftschool), Michel Machielsen en
Est h er ter Weeme (Nicolaasschool),
René Blom en Sanne Toenbreker
(Mariaschool), Kim de Bruin en
Jaromir Sojka (Beatrixschooi), Ruud
van Essen en Stephan de Grebber (v.
Heuven Goedliartschool), Huib
Deinum, Yvonne Wolthuis, Patricia
Boom (Oranje Nassauschool). In het
Cultureel Centrum werden films
gedraaid en kregen alle 5e Wassers een
pakket stripboeken, alles belangeloos
ter beschikking gesteld door de heer
Strater van de Ned. Jeugd Centrale.

aramis

DROGISTERIJ— PARFUMERIE

BOUWMAN
ORANJESTRAAT?

VADERDAG
Superaanbieding after shave

ORIËNTAL SPICE
ORIËNTAL SPICE
YARDLEY BALCK LABEL
BRUT
BRUT spray

13,75
9,95
9,95

15,50
16,50

BRUT Set after ShaVe scheerschuin en scheerapp. voor slechts 32,00

BRUT KOORDZEEPnieuw 17,50
Verder alle merken After Shave - Haarlotion - Tabac - Old Spice - Mennen - Fresh U p.

.van 17,75

.van 13,75

.van 13,75

.van 19,50

.van 21,50

JOOP VAN DEVENTER
Schagchelstraat 21 - Haarlem - tel. 321238

voor
rijwielen

bromfietsen - onderdelen

Vouwbedden
190 lang, 70 cm breed

139.-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F. M. v. Dewsen

Schoolstraat,
telefoon 2507.

WOMNGRUIL:
AANGEBODEN:

Zonnige 4-kamerflat met
grote douche-ruimte, keu-
kerren box", voor- en ach-
terbalkon. in Sloter-

meer, achter Hotel
Slotania, 3 min. v. d.

markt.
GEVRAAGD:

3-kamerwoning in Zand-
voort of omg.

Liefst benedenhuis.
Tel. 020 -13 27 67 of

02507-5403.

Wij zoeken een vrouwe-
lijke

seizoenhulp
die ook genegen is te
helpen bij de bediening.

Vijfdaagse werkweek.

Hotel Faber
Kostverlorenstraat 15

tel. 2825.

G. KOL
Schuitengat flat 7.

telefoon 3212.
Auto • Brand - Leven
Alle venekeringen

Matras met schapen-
wollen afdekking, 16 cm

dek, 80 bij 190 cm
139,

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23,

telefoon 7751
Zandvoort

Gevraagd:

nette KELNER of
SERVEERSTER

Restaurant „Flipper"
Passage 38-40, tel. 02507-4981.

Unieke introductie-aanbieding:
Bij aankoop van een Aramis 900

produkt betaalt u slechts / 19,50 voor de exclusieve
Aramis 900 toilettas met inhoudt t.w.:

- 1 after-shave 60 ml
- 1 after-shave soother 60 ml
- 1 hair conditioner 60 ml
Vergelijkbare winkelwaarde ± ƒ 70,-

Aramis 900
Voor mannen die feilloos weten wat bij hen

hoort. Nu ook verkrijgbaar bij

Parfumerie Hildering
Kerkstraat 23 Zandvoort

Tel. 02507-2107

Zolang de voorraad strekt.

Kruisvereniging
Zandvoort

De Algemene Ledenvergadering van de
Kruisvereniging Zandvoort wordt ge-
houden op woensdag 28 juni 1978 in het
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1
te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de Alg. Najaarsleden-

vergadering dd. 3-11-77.
3. Mededelingen.
4. Contributieverhoging.
5. Wat verder ter tafel komt.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

er nog een goede boekhoudkundige kracht die op part-time basis (zo'n 20 uur per
eek) op 'n leuk kantoor, afwisselend, goed betaald vakwerk wil komen verrichten...?
raag met spoed brieven onder nummer A15 van dit blad.

Wij zoeken een vrouwe-
lijke

seizoenhulp
die ook genegen is te
helpen bij de bediening.

Vijfdaagse werkweek.
Hotel Faber

Kostverlorenstraat 15,
tel. 2825.

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

raasacsacccc

Cor Severijnse
Voor al uw
stoffering,

vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15.
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5. tel. 3796.

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

MANEGE RÜCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark

Zandvoort - Tel. 02507 - 28 85
CLUBLESSEN: di., wo., do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen f 130,-.
JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00 uur,
10 lessen r" 110,-.
Voor BEGINNERS en GEVORDERDEN:
Strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit ca. 1 '/£ uur f 22,50.

Eigen parkeerterrein.
Origineel ingerichte saloon.

Prachtig terras + kinderboerderij.
Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.

Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 - 71 66

. HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, '~J\
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

VAN LEIMT OPEL
ZANDVOORT

vraagt

SCHOON-
MAKER/STER

orn 1 a 2x per week ons kantoor en showroom bij to
houden. Werktijd in overleg.

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT
Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort-
Noord, tel. 02507-5346.

OPCI.
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HaWi
keukeneldorado

ipiinstraat 4 - amsterdam

rlakbij de Bos & Lommerweg

GA MET UW INRUIL
PRIJS OP VAKANTIE

keukeneldorado

U ppijnMraat 4 • amsterdam
vlakbij de Bos & Lommerweg

keuKeneldoraclo

lippijnstraat 4 - amsterdam

|De hele maand juni/juli profiteert u van onze
lak beet... die fantastische Lente-aanbiedingen

KUNSTSTOF KEUKEN
270 cm breed.
Kompleet met apparatuur en aanrechtblad.
Van 3752,- nu voor
Leverbaar in diverse opstellingen.

EIKEN KEUKEN softline
van 330 cm met kunststof blad,
inbouw oven op manshoogte
verzonken kookeiland, elektrische

'. wasemkap van 100 cm breed
van ƒ 14.954.- nu voor
(showroommodel).

/ 7892

EIKEN KEUKEN
270 cm breed.
Kompleet met apparatuur en aan-
rechtblad van 4970,- nu voor 3550,-
Leverbaar in diverse opstellingen.

EIKEN KEUKEN softline topaas

Hoekopstelling van 210 x 215 cm.
Corian massief kunststofblad, inb. koelkast, elektr.
kookplaat, enkele spoelbak uitgebreid met opstelling
van 100 cm en werkkast 60 cm breed.
Totaal van 9750,- nu voor 6945,-
(showroommodel).

( Kom gerust eens langs, ook voor u hebben wij de juiste KEUKEN/BADKAMER j
* --̂ •̂̂ •̂ ••̂ ^ ï̂

Sanitair en badkamers

HaWi
keukeneldorado

Zó vindt u ons
Ruime parkeergelegenheid

Telefoon 861541

14 - amsterdam
[Financiering mogelijk.l

Dagelijks geopend
's maandags t/m zaterd
van 8.30 tot 17.30 uur

Donderdags koopavond keukeneldorado

lippijnstraat 4 - amsterdam

Iw huis verwarmen is duut;
Bespaar op stookkosten

door isolatie!
Maar dan pok zodanig dat u uw stookkosten drastisch drukt

Vraag vrijblijvend inlichtingen overde meestideale na-isolatie die er bestaat
Rockwool spouwmuur-isolatie.

Vul de bon in.

ROCKWOOL
spouwmuur-isolatie:

steengoeie investering.

Bon
isolatie bV industrieweg 21, beverwijk

Neemt u kontakt met mij op voor nadere inlichtingen of het uit-
brengen van een vrijblijvende oTferte.

VOGELS
Weer de grootste kollektie

voor binnen- en buitenvollère

Binnenweg 71 - Tel. 28 26 97
Heemstede

NIEUW! LEUKE. LEERZAME HOBBY:
ZELF KAAS EN BOTER MAKEN !

Maar nok zm room, (mm*, ygrfut hramh. «u... O» katriól
(een nramHalriak) wamt des rit om wn * uortan mh, 'f.
zsffs van mefcpoeda, uw eigen anê roduktin t* raken, bent in
zin oudhoL wrpekWnffZlbwvarmpjes (Detftsfahuw), 2 U. + 1 f.
kflmfcwh, 2 ÜmiiXNintai, wronpehn|der. fl. stranBoi. kns- M
yaghurtzuurssl en een boekje (80 peg.), ev. il 4 tabn, wrMrin afes
itatt over meft. wei. bartonen, soorten kies. boraidng, en... Er D ook
een bouwpekket van een oufiobnh kenpenje.

VEEL WAARDE VOOR WEINIG GELD.
Inden b| u nog niet te koop den

RADEMAKER • Postte 61 - 3640 AB Ntijdracht at HL 02976 - 213 o»
ZGIvoorkiformetie.

LEUK VOOR U ZELF - UNIEK ALS GESCHENK

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501
ORGELS-PIANO'S
klein muziekinstrumenten

Inkoop - Vernoop - Verhuur

Naam
Adres
Plaats
Telefoon

ian Lubro Isolatie bv Antwoordnr. 34, Beverwijk, tel. (02510) 29120

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV • i J M U l D EN
Tel. 02550 -1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkadel

De Anna's Hoeve
Antiek

Eiken en grenen
kasten, eethoeken,

bureaus en nog
vele kleinere
meubelen.

Aalsmeerderweg 755
Rijsenhout.

Verkoop: vrijdag-
zaterdag-maandag.

ADERDAGSTUNT
met een winkelwaarde van 1 22,-, die wij u praktisch kado gaan

op, wij hebben beslag kunnen leggen op een partij

LAUWHAMERS
, want een ieder die ons

lC til w lXwU/\AVLU t K w betaald mag bij ons deze prachtige hamer meenemen

wAlles zolang de voorraad strekt

Bouwmarkt
GEBO BV
OPHELIALAAN 162, AALSMEER. TEL. 02977-24436.

In stijlvolle, vrolijke dessins
Gebloemd, eflen ol met si re-
pen. Van Kleine stoelparasol
tot parasols met een diameter
van 250 cm. Uiteraard ook
parasolvoeten en onderdelen.
Wacht met langer, nu de keus
het grootst is. U kunt de zon
een slag voor zijn!

HOBBYMARKT
J. J. VAN DER ZWAARD

Zljdstiaot 71-73
AALSMEER

Tel. 02977-2 43 29
P.S. Ook vrijdagavond geopand!

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

DE NIEUWE
TOYOTA STARLET:

TOYOTA " LOUWMAN &
GARANTIE RARQUI

.•;.-~:: GARANTIE

EEN EN AL LUXE
EN KOMFORT

De Starlet Super-de-Luxe. Komfortabeier, luxueuzer en praktischer kan het niet.
Ruimte in overvloed, uitgekiende stoelen en van een kompleetheid die menige
duurdere wagen niet kan bieden.Zo hebt u bij voorbeeld een druktoetsradio.een
elektrische klok,automatischedriepuntsveiligheidsgordels.waarschuwingslichten
voor niet goed gesloten portieren en voor handrem/remwerking. En wat de
doelmatigheid betreft: wat handig dat de achterbank twee rugleuningen heeft,
die onafhankelijk van elkaar kunnen worden neergeklapt. Zo kunt u de bagage-
ruimte naar behoefte vergroten.
En natuurlijk geeft hij u bovendien de kwaliteit en probleemloosheid van Toyota;
vandaar ook die twee jaar garantie ongeacht het aantal kilometers.

Starlet Vijf uitvoeringen, van 10.999.-tot 12.350."

Afgebeeld: de Starlet Super-de-Luxe. 1P!̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ k̂llV1 ̂ L.

TOYOTA
MAAKT UW KEUS WEL HEEL EENVOUDIG

GARAGE BIESHEUVEL
Aalsmeerderdijk 484, Rijsenhout. tel. 02977-24463

Priizenincl BTW af depot Spi|kemsse Wijzigingen in pri|5 en uitvoering voorbehouden
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VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Bikini's 30,-
Ook grote maten

Volop bad- en strand-
kleding

Binnenweg 123 - Heemstede - Tel. 28 29 00

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7in voor-

raad zowel gedessi-
neerdals uni.

Heren en juniormode
Hoofdstraat 178 Hillegom
tel 02520 15119 Donder

dag koopavond

Voor ontstoppen,
vernieuwen of repareren

van uw riolering
(doorspuiten met hoge-druk-wagentje) is:

FIRMA P. C. v. d. WIEL
Zichtweg 74, Nieuw Vennep,

telefoon 02526-2911, b.g g. 6067

Kengen-Antiek
eender grootste collecties

antieke boeren-
meubelen

_ en Mokken_
Ópen van 10.00-17.00 uur
donderdag koopavond.

Rijksstraatweg 75,
Sassenheim,

telefoon 02522-14682.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit ,

gezien hebt, want dooi
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig m
Nederland

levens veel antieke
kasten, kisten anz
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE i
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel 02977 24429 .

gratis
geöernon-

streerö
door'

De luchtige en
: duchtige

mooi-maaier

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen m meer
dan 20 soorten tuinmachines o a. cirkalmaaiers.
kooimaaiers. electromaaiers, tuintrekkors.
litmaaiers, tuinfrezen. kettingzagen.
motorgrasharken of verticuteerharken en nog veel
meerl

U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel. 02503-16068/16501
.ORGELS, r-PIANO'S
klein muziekinstrumenten

Inkqop - VerKoop - Verhuur

ir
i >
i '
l

interieurbouw
de favaugeplein 31

zarpdvoort tel. 45 56

showroom : passage 14

alIrtllllTIO keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Wij zijn dagelijks geopend van: 11.00 tot 15.30 uur, wo. van 10.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak, zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur.

Assistente
Export Documentation

Te koop-

„VALK" ZEILBOOT
650x2mtr. i z.g st.
met trailer, dektent

en 2 tuigen.
Tel 02290 18097

De afdeling Export Documentation in
ons bedrijf verzorgt de documenten die

' voor elke exportzending noodzakelijk
zijn, zoals facturen, wissels enz.

' Voor deze afdeling zoeken wij een assis-
tente die een goede kennis heeft van de

, engelse en de nederlandse taal, goed kan
1 typen, bij voorkeur met opleiding MAVO.

Wij bieden een prettige werksfeer in een
aangename omgeving en een goed salaris.

Desgewenst kan gebruik worden gemaakt
van ons eigen vervoer van/naar Amster-
dam.

Sollicitaties onder vermelding van num-
mer 51 - RP aan Personnel Department,
Reed International Trading B.V., P.O.
Box 121,1170 AC Badhoevedorp. Inlich-
tingen kunnen telefonisch worden verkre-
gen bij de heer T.G. Muts, tel. 02968 -
5951, tst. 118.

Massief eiken
huis- en

salontafels
in elk gewenst model.

Wij maken ze voor u.

Öct |)t00clljiui<
Aléén

Schogelstraot27,
Haarlem,

tel. 023-327019.

Omdat het in juni nog
wel eens wil regenen, houden

wij een daverend
regenmantel feest.

llD£

k

•Pu

Maar
de prijzen- zijn zonnig!!

^^•^^

aJutcAy^
vanaf

Barteljorisstraat 24 - Haarlen
Telefoon 023-316816

De rustpunten in uw
Wij hebben ze in vele uitvoeringen.
De onverwoestbare engelse park-
bank, van teak-hout. Het meranti
boerenbankje. De rustiek eiken bank
of de terrasbank van slagvast kunst-
stof... ze staan er voor u. En de
schommelbanken natuurlijk, waarop
u zacht neuriënd uw keuze kunt
maken.

p.s. ook vrijdagavond geopendi
HOBBYMARKT

J. J. van der ZWAARD
Zijdstraat 71-73

AALSMEER
tel. 02977-24329

REORGANISATIE UITVERKOOP
met toestemming van Kamer van Koophandel

Modehuis Wilon ruimt op

VK

\

Profiteer van enorme koopjes!
Binnenweg 200A, Heemstede, tel. 023-280802

Reed International Trading BV

Renault 14.

i
N

PI
Te
ian

De ruimite gezinsauto m de kom.
ptKiK'jsse Kompakte buitenmaten. Grote_
j-.neiruimte Veel comfort /ys "~

Wegklapbareachte'bank^ -/'"-
en 5e deur. Zuinige, stille ^~ *~~
motor dwars . -"̂
voorn Veiiig-.*si-i£:'ss-"'

tn • reukei-
ro'ies voor
en d<.hte-

Schild bumpers. RenauitM enReruult
M TL-1218 te, 57 DIN pk. H3 km/u.

*RENAULT
Gratis: haal bi)

ons't kleur-
rijke Renault-

boek boorde-
vol informatie

__. over auto-
njden en alle Renaultmodellen

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 • Zandvoort - Tel. 02507-2323/2424'

Ib.g.g. 3360) - Off. Renault-dealer.

Reed International Trading is de interna-
tionale handelsdivisio van Reed Group
Limited deel uitmakend van Reed Inter
national Limited De organisatie telt ruim
1.000 medewerkers, heeft 34 overzee

vestigingen en vele agenten. De handels-
activiteiten over de gehele wereld worden
geleid vanuit het hoofdkantoor in Bad-
hoevedorp met ca. 90 medewerkers.

D RADIATEUREIM SERVICE

SCHUITEN
BLEKERSVAARTWEG 3
HEEMSTEDE 023-280291

AUTOSPUITINRICHTING

„REE"
Blekersvaar tweg 5. Heemstede

T E L E F O O N p H:

AUTOPLAATWERKERIJ

SIEMERINK EN ZN.
Blekersvaart 6,
Heemstede,

telefoon 023-285047
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Al onze meubelen herkent u
vanaf nu aan dit brandmerk.

Meubelfabriek Oisterwijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (L), Reinald|traat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden. <



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

RANDSTAD PUBLICATIES
van:

zandvoor
38E JAARGANG NO. 25 ED. 5 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7166 - OPLAGE 3500 EX.

• Zunclvoorts Nieuwsblad

• Heem.iteeclsc Courant

• Hnoldclorps Venncper Nieuwsblad

« Z \ \unenbu i t; 'Halfwegse Courant

• Bndhoc'U' Slotcn&e Courant

« Aalsmeerder Courant

• Uithoornse Courant/Ons Weekblad

• Strcekbiacl/De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmoi'r: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28-111.

DONDERDAG 22 JUN1 1978

Felle discussies over
circuit rapport
ZANDVOORT - De rel over het Circuit van Zandvoort is weer hoog
opgelaaid. Voor- en tegenstanders van de racebaan hebben weer
aanleiding gevonden elkaar met een keur van argumenten om de
oren te slaan. De lont voor dit vuurtje werd vorige week
aangestokedoor de verschijning van het lang verwachte rapport van
de Interdepartementale Commissie Geluidshinder. Het rapport,
geconstrueerd in opdracht van de vorige Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, komt in-drie lijvige delen tot
een nogal negatief oordeel over het circuit.
Voor het anti-circuit-comité was dit aanleiding om juichend
ee„openbare persconferentie" te beleggen, voor de uitgenodigde
voorstanders van het circuit een fraaie gelegenheid om duchtig tegen
de in het rapport aangedragen cijfers en feiten aan te schoppen. Het
kon niet anders, dat moest uitlopen op een uren durende verhitte
discussie, waaruit regelmatig emotioneel opgeladen lieden
wegliepen. Een weinig verheffende vertoning.

Bedrij fs-
le ven:
•••nrr* • • •"Wij zijn
witheet"

De conclusie in het rapport, dat het
circuit niet van structurele betekenis is
voor de omzetten van de Zandvoortse
horeca en middenstand, heeft de
meeste reacties losgeweekt. Bij slui-
ting van de race-piste zou de totale
omzet in de badplaats - 100 miljoen
gulden - slechts l 1/2 miljoen
achteruit - gaan. Het zou slechts 16
arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven en
13 op het circuit kosten. Met name
circuit-directeur Johan Beerepoot en
de hoteliers Bouwes en Duivenvoorde
trokken fel van leer tegen de door
ambtenaren van het mimisterie ver-
zamelde en door anti-circuit-spreek-

buis dr. van Santen nog eens
onderstreepte cijfers. Commentaar
van Leo Duivenvoorde daarop: „Ik
ben witheet. Die cijfers zijn volslagen
waanzin. Zeker 15 tot 20 procent van
de omzetten zijn aan het circuit te
danken. Dat hebben we jaren geleden
al becijferd. Het bedraagt zeker 7 tot 8
miljoen. Ik snap niet, dat men die veel
te lage cijfers heeft durven publiceren.
Als voorzitter van de Handelsver-
eniging vertegenwoordig ik meer dan
200 ondernemers in de sector van het
toerisme en het was logisch geweest,
als de commissie onze visie had
gevraagd. Kijk het afgelopen weekend
maar eens. Zandvoort was afgeladen
•vol, dank zij het circuit. In Noordwijk
2n Schei't-ningen vvaren .nog bedcten-
vrij. Als we onze attracties weghalen,
blijft er niets van Zandvoort over."

Varianten
De geluidstechnische gegevens voor
het rapport werden geleverd door de
Technisch Physische Dienst TNO-TH,
die vijf mogelijkheden noemt om de
geluidshinder van het circuit te
miniseren; opheffen, niets doen met
daartussen de drie varianten géén
Grand Prix meer, goede geluid-

dempers en een drie meter hoog
geluidwerend scherm tussen circuit en
huizen. De vijf mogelijkhedezijn
uitgebreid op hun akoestische en
financieel-economische merites on-
derzocht.
Bij sluiting van het circuit zou de
gemeente de CENAV een schadever-
goeding van 2 1/2 miljoen gulden
moeten betalen. Verder zou het een
verlies aan netto-inkomsten voor de
gemeente van f350.000,- per jaar
betekenen. Het niet meer houden van
de Grand Prix zou een te wankele basis
scheppen voor de exploitatie van de
CENAV, die voor tweederde op die
grote race drijft. Het aanbrengen van
een scherm tussen Bos Uiten Tunnel
West, gecombineerd met gevel-
isolatie, zou op niet minder dan 5
miljoen komen.
Het voorschrijven van deugdelijke
geluiddempers zou een andere en
waarschijnlijk de meest voor de hand
liggende oplossing kunnen zijn. Johan
Beerepoot daarover: ,,Er wordt
uiteraard al hard aan gewerkt om
geluidsdempers binnenkort voor alle
auto's op de circuits verplicht te
stellen. De nationale coureurs willen
daar zeker aan meewerken. Het ligt
internationaal iets moeilijker, omdat
men daar kennelijk geen problemen
heeft met geluidshinder. Maar ook
daar is de zaak in beweging. Wij als
circuitdirecteuren zijn er druk mee

..bezig." .... „„ ,;̂  . ^

Onderschat
De financieel-economische aspecten
van het rapport geven ook de
circuitdirecteur weinig reden tot
applaus. „De samenstellers geven zelf
toe, dat ze nogal wat vooronderstel-
lingen hebben moeten plegen bij hun
berekeningen over de inbreng van
circuitbezoekers. Die zijn volgens mij
veel te laag. Zelf was ik lid van de
begeleidingscommissie, die onder lei-

ding stond van Dr. Cooier, inspecteur
voor Volksgezondheid en milieuhy-
giëne in Noord-Holland. Herhaaldelijk
heb ik mijn bezwaren Legen de cijfers
naar voren gebracht, maar het heeft
weinig geholpen. Men heeft het belang
van het circuit voor Zandvoort in
sterke mate onderschat."
Tijdens de persconferentie lieten ook
hotel-eigenaar Nico Bouwes en oud-
VVV- en circuit-directeur Hans
Hugenholtz zich weinig positief over
de gepubliceerde cijfers uit.

Bedrieger
Het zware geschut van de anti-circuit-
club kwam uit dé mond van Dr. Joop
van Santen en Coen Bleijs. De geladen
doctor noemde het circuit „uit
overspel geboren en de schuldige
staatssecretaris Hazekamp heette zelfs
„een leugenaar en bedrieger met
facsistoide neigingen." Coen Bleijs
was blij met het rapport en sprak
andermaal van geluidsterreur. „Zelfs
mensen, die in het zwembad onder
water zwemmen, hebben last van het
circuit," wist de anti-man, die via de

begeleidingscommissie ook zijn steen-
tje aan het rapport heeft bijgedragen.

Zoals gezegd, men kwam er niet
uit. Integendeel, voor- en
tegenstanders van het circuit
groeiden dank zij hun plastische

betogen verder dan ooit uit
elkaar. De komende weken zal er
zeker aanleiding zijn om op de
circuitmaterie terug té komen,
vooral nu ook het college van B.
en W. vrijwel gelijktijdig met het
rapport een omvangrijk raads-
voorstel over de race-problema-

Directeur Beerepoot: „Belang
circuit sterk onderschat".

tie, voor de eerstvolgende raads-
vergadering van 27 juni aan-
staande op de agenda heeft
geplaatst (zie binnenpag.).

Aktiegroepen moeten niet moeilijk doen

Groot Bentveld ingediend
BENTVELD - Deplannen voorde
restauratie van het huis „Groot
Bentveld" zijn klaar. Wet meer
is, de schetsen hiertoe zijn door

(Adv. Iniuv. Mcdcil l

Walaromwy
brandmerken.

Om u de zekerheid te geven dat u het
échte geloogde, massieve eiken van de

Meubelfabriek Oisterwijk krijgt.

Meubelfabriek Oisterwijk
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ma t/m za 9-18 uur.

Hel duizendjarig Groot Bentveld,
(foto uit de brochure uitgegeven door
Stichting tot Behoud en Instand-
houding Groot Bentveld).

LANGS DE VLOEDLIJN

Kom o /on on /end uw stralen in mijn
tierte; donker is 't en ' tverdreigt nog
eens te falen /o't uw held'ro klaarheid
mist.

Guido Gezelle
(1830-1899)

de huidige eigenaar, het bouw
en aannemingsbedrijf J.M.
Bakker te Nieuw Vennep, inge-
diend bij de Rijksdienst voor
Monumenten zorg en voorgelegd
aan de Gemeente Zandvoort en
het bestuur van de Stichting tot
Behoud van Instandhouding van
„Groot Bentveld". Het ligt in de
bedoeling de buitenkant van het
gebouw te restaureren in de oude
stijl, terwijl men het van binnen
wil opdelen in zes tot misschien
zeven wooneenheden. Ook aan
de stallen zal aandacht worden
besteed, zodat eventueel, de
toekomstige bewoners hier een
paard kunnen onderbrengen.
Het verval van het kapitale landhuis
l i jkt dus een halt te worden
toegeroepen; immers de tot nu toe
ontvangen reacties van zowel de
Sti»*nng als andere belanghebbenden
zijn enthousiast. Een woordvoerder
van de Afdeling Publieke Werken van
de Gemeente zegt: „Het standpunt
van de Gemeente is altijd geweest het
behoud en de restauratie van de oude
hofstede. In nauwe samenwerking met
de Rijksdienst van Monumentenzorg
en de Provinciale Planologische Dienst
is besloten het terrein te verkavelen
om zodoende het benodigde kapitaal
bijeen te brengen voor de restauratie.
Wij zijn misschien hier al /.o'n tien jaar
mee bezig. Het i t e>>n moeilijke zaak en
de Gemeente laat zich leiden door de
Rijksdienst Monumentenzorg die een
belangrijk adviescollege is."
Tot dusver is e r in maart 1977 doorde
raad een besluit genomen waarin men
in principe akkoord gaat met het
ontwerpplan van de Afdeling Publieke
Werken om 21 woningen op het
terrein van „Groot Bentveld" te
bouwen.

Millioenen
De restauratie van het oude landhuis ,
men spreekt zelfs van het duizend-
jarige, zal enkele miljoenen gaan

kosten. Hangende de bestemmings-
planprocedure etv. immers wil men
het landgoed verkavelen en er
landhuizen op bouwen moet men
eerst de nodige vergunningen hebben),
wil het aannemingsbedrijf, na goed-
keuring van de restauratieschetsen,
beginnen met het herstel van het
landhuis, maar... dan moeten actie-
groepen die tegen de verkaveling zijn
niet lastig worden, anders ,Wat
anders? ? ? ? " Het antwoord van de
heer Van Haaften die voor het
aannemingsbedrijf de zaak „Groot
Bentveld" behartigt is: „Nou kijk, wij
hebben onze plannen aangepast aan
het ontweroplan van de Gemeente
Zandvoort. Wij gaan uk van 21 kavels,
acht aan de Noordzijde en dertien aan
de Zuidzijde van het terrein. Ook wij
hebben een open oog voor de
schoonheid van het terrein, in dien
zin, dat wij niet van plan zijn bomen
om te hakken. Wij willen tegemoet-
komen aan de wensen van b.v. de
Stichting „Groot Bentveld" die geen
afscheidingshekken om de kavels wil
zien. Wij willen dit wel in de
koopcontracten op laten nemen,
desnoods met een beste clausule dat
de kopers niets ondernemen om
afbreuk te doen aan de omgeving;
maar wij moeten wel redelijk blijven.
Neem nu bijvoorbeeld de Zuidzijde
van het terrein aan de Zuidlaan.
Do plaats waarop u ij wil len bouwen is
nu verwaarloosd, er zijn betonresten
en vergane kassen, hier kan alleen
opgeknapt worden. De Stichting staat
laagbouw voor. Wel ik kan zeggen dat
ook wij de dakgoot niet hoger dan drie

meter vanaf de grond zullen hebben.
Ik zie niet in waarom er moeilijkheden
zuilen komen, maar gaat men moeilijk
doen.... dan zullen wij in dit geval
genoodzaakt zijn schadeclaims te
leggen bij degenen die bezwaar
maken".
Stichting
Juist bij de secretaresse van de
Stichting tot Behoud en Instand-
houding van „Groot Bentveld" me-
vrouw M.C. Mouwen, is deze laatste
mededeling niet goed gevallen. Zij
zegt: „Ik kan wel stellen dat de laatste
bespreking die hier op donderdag-
middag is geweest een vrij harde
bespreking was. Ook ik vind de
plannen voor de restauratie bijzonder
fraai, mits men ook aan ons verzoek
wil voldoen en een cirkel van 100
meter rond het landhuis vrij laat. Hoe
wij staan tegenover het ontwerpplan
van Publieke werken van de Gemeente
Zandvoort is genoegzaam bekend. Wij
zijn tegen hoogbouw en zijn uitgegaan
van betaalbare woningen. Woningen
dus in de middenklasse. Zoals wij nu
hebben begrepen worden er vrij grote
landhuizen gebouwd die waarschijn-
lijk aan de omgeving afbreuk zullen
doen. Overigens moet men niet gaan
dreigen, dat komt heel onplezierig
over." Ook heeft het de secretaresse
van de Stichting bevreemd dat men op
de laatste bespreking slechts de
restauratieschetsen van het landhuis
heeft kunnen inzien, terwijl er toch
ook een ontwerpplan van de firma
Bakker moet zijn over de verkaveling
en de te bouwen huizen.

TAXS SCHRIJVER!
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
JSrote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11,
Zandvoort-Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop
van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Hypotheken
Assurantiën

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

*

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

BOUW- EN BErONBfcDRIJr-

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals hu-I uitliouwpn van uw kamer
ol keuken, open haarden en ander
metsolwerk
Timmerwerk
zoals ramen en duuren eikehouten
tufnls. tuinmeubelen
Telefoon 02507-6091-3086.
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Gelukkig dat
er bloemen zijn.

'Erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

^s2S&ë2&&^sze&Zëë3ë&&&&ë3S3S3^

KOOIJMAIM'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Veilinggebouw
Oe Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uut
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa. WATERORINKER
Sousterrain

Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212.

Auto - Brand • Leven
Alle verzekeringen

DE LEUKSTE
V I N D T U NU BÜ

S BIbn
GROTE KROCHT29-

ZANDVOORT
TEL. 02507 - 69 57

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gediplomeerde
pedkure van hel

Elisabeth Gasthuis.
Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

|f 1.000,- beloning
voor het vinden van de ring die door mij
op 24 april tussen de paviljoens 5 en 6 op

het strand werd verloren.

Deze ring met briljanten heeft voor mij grote
persoonlijke waarde.

Vinders worden verzocht te schrijven
naar nr. Z 308 bureau van dit blad.

Met het op en ondergaan van de zon vliedt het jaar
elke dag verder heen.

Bhartrihari(7e eeuw na Chr.l

Dat merken we speciaal, nu de langste dag al weer achter
ons ligt.
Met een precisie-uurwerk van

HORLÖGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 -Tel. 23 07
kunt u de tijd nauwgezet in de gaten houden en ...
u kunt er altijd van op aan ! Zowel in lange als in korte
dagen. Schaf er een aan. Het betekent een aankoop
voor uw leven.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis !

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

De Notedop

heeft voor tuin en
bloembakken:

geraniums in vele kleuren
hangende en staande

2,50 per stuk

Petunia's in 8 kleuren
per stuk 0,70,

per 10 stuks 6,50

alle soorten begonia's,
afrikanen, ageratum enz.

Ook voor de kamer
groene en bloeiende

planten

De Notedop
Zandvoortsetaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

BOUWES HOTELS ZANDVOORT
vraagt voor het zomerseizoen:

CAFÉ-RESTAURANT KELNERS
en/of SERVEERSTERS

Tel.02507-21 44

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUIZEN:
bedden, ledikanten, dekens

tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!
Ook verhuur van leuke en

praktische huisbars.
DORPSPLEIN 2, TEL. 2164
if 3713. Privé na 6 uur 6658

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507 - 56 02, na 18.00 uur 02507 - 60 89

SUNLOVER ROLGORDIJNEN
VERTICALE ZONWERING • LUXAFLEX • ZONNESCHERMEN

in elke gewenste maat.
Bespaar 30% door zelf te plaatsen !

COIFFURE RITA
(v/h v. Dorth), Tolweg 20, Zandvoort, tel. 02507-2231.

Wij KNIPPEN en FÖHNEN volgens de laatste mode.
Ook voor PERMANENT en VERVEN kunt u goed

bij ons terecht.

U wordt VAKKUNDIG door
MARJA en MARJO geholpen.

MOKMALE PK UZEN.
Geopend donderdau. vrijdag en /aterdag van 8.30 tot 18.00 uut ,

\olgens afspraak.

Fa. Groen-Mastenbroek
Naarden

Energiestraat 13A - Industriepark
Tel. 02159 - 4 53 02, na 18.00 uur 4 03 76

Wees milieubewust!!

Bent u op gas overgegaan en hebt u nog
een restant olie in uw tank, doe dan ver-
standig en laat dit er uit halen tegen een

vergoeding van f 150,- per 1000 liter.
Verder geen kosten.

DIT OM VERVUILING VAN HET
GRONDWATER TEGEN TE GAAN.

Telefonische afspraken worden
snel uitgevoerd.

Cor Severijnse
Vooral uw

stoffering,
vitrage en gordijnwerk

Doelstraat 14-15,
Haarlem

Tel. 023-312595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

ZANDVOORT HOUSING
SERVICE

Huur, verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven

Tel. 02507-3841-4696.
Zeestraat 30,2042 LC Zandvoort

Zandvoort Housing Service is een gezamen-
lijke aktiviteit van makelaardij o.g.

ing. G. A. Cense en adm. en beheer
Fa. Verhoog en Van Asperen.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT NOVILON TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in- en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de
fabriek.

extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

l

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 -71 66

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Geef uw benen
de ruimte in de

Volvo 343

.De Volvo 343. compact van buiten, royaal van binnen. Zit- en been-
ruimte worden u volop geboden. De comfortabele, naar het lichaam
gevormde, stoelen zijn in veel standen verstelbaar. Ervaar zelf de
ruimte en het comfort dat de Volvo 343 u biedt. Maak een afspraak
voor een proefrit.

Automobielbedrijf
H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

T(KINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3.

Zandvoort.
tel. 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-1 8.00 uur.

Schildersbedrijf
C. J. Paap

Binnen- buitenwerk
Behang -glas -
verfverkoop

Hofdijkstraat 24
Zandvoort

Tel. 02507-2206.

MATRASSEN
schapewollen afdekking

15 cm dik, 80 bij 190
139,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023 - 289B74/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
023-288151

Dagelijks geopend van 9 00 tot
17 00 uur Op maandag van

13 00 tot 17 00 uur.
Vrijdagavond koopavond van

1900tot21 00 uur
Gratis ruime parkeermogelljkheld

Deutekom
keuken architectuur
Paradijsweg 11A, Zandvoort.
teleoon 02507-2361

Geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdags gesloten.

Het isvdndanqde tt,*uj mnnihjk
eei aanbüuwkeukpM ie vindt'f

KEUKEN
Jinternational

ROSE KEUKENS Keukens
mei een apart design en

reeds vele 100000 pprlekte vakkundige ver.vorhn.g
i|Vnui<)kl heeft en waarop u 5 |aar garantie krijgt

Op on?e sUinti lonen wt|
een mierpssüntp keus uil

het HOSE programma
Breng ons een bezoek

'J vindi ons vdn tol
op Mand MC»

keren
nof hltiMs niet Inl rit

atlediiiitjM'1 keukens bt liuoit
hiel verheuijl ons <lii.itnny

bi|/nnnVi tl de ROSl Kf UKfNS
Ir kunnen prcsi-ntcrci

in Duilbl'Mid <'i 'M van <1c met J
rjeteMonuriei'idf' nif 'rketi hi|
nns tiet /ei'i CM lu-.n'V»1 incrl

dat uilskmeiuj tiij (jesele(
leerde deolerb VPrkri|i;|).|rir t1

Overigens Ue uncjPMpldP
keukens worden op de stand

'TiPl een extra kuMiug verkin ht
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College beantwoordt vragen

Circuit dinsdag
in raadsvergadering

Het gemeentebestuur heeft zijn visie over het circuit verpakt in een 21 pagina's
tellend raadsvoorstel, dat komende dinsdag aan de orde zal komen. Daarin
behandelt het college een serie brieven van het anti-circuit-comité en doet
meteen een aantal vragen van raadsleden over de race-materie af.
Burgemeester en Wethouders achten het nuttig eerst een opsomming te geven
van de contractuele en wettelijke voorschriften over de beperking van de
geluidshinder en de veiligheid van de bezoekers. Men brengt in herinnering dat
de raad in februari 1973 besloot een eerder genomen principebesluit tot
opheffing van het circuit in te trekken en het circuit voor 15 jaar te verhuren aan
de Cenav BV.
Het aantal wedstrijddagen is beperkt tot 20 en het totaal aantal dagen, waarop
geluid geproduceerd mag worden tot 100. Verder zijn er bepalingen over het
aantal dagen per week en het aantal uren per dag, waarop geraced mag worden.

De klacht van het anti-circuit-comité,
dat de organisatoren van bepaalde
races zich niet aan de contractueel
vastgestelde rustpauzes zouden heb-
ben gehouden wijst het college
van de hand. Ook van hinderlijk
luidsprekcrlawaai is volgens B. en W.
geen sprake, aangezien daarover in
1977 slechts één klacht bij de
korpschef is binnengekomen. De
instelling van een klachten-commissie
ziet men niet zitten, omdat een
dergelijke commissie geen maat-
regelen kan nemen en bovendien de
meeste l J?chten betrekking hadden op
toegestaan gebruik van de racebaan.
Voorts is het gemeentebestuur van
mening, dat binnenkomende klachten
b&vredigend worden behandeld. Na
(jen technische verhandeling over
geluiddempers komt men dan aan het
motief van het comité om verdergaan
de geluidwerende maatregelen op
grond van „het steeds teruglopend
aantal bezoekers, waardoor ter wille
van een klein aantal race-enthousias-
ten een groot aantal strandgasten en
toeristen, die vertoeven in de rond
Zandvoort gelegen recreatiegebieden
worden geterroriseerd".

Geen chaos
Men rekent de opposanten dan voor,
dat de vermakelijkheidsbelasting is
opgelopen van bijna f 373.000 in
1973 tot bijna f684.000,-- in 1977.
;,Toename van deze belasting bete-
kent toename van de recette", aldus
het college. Deze valt voor een deel te
verklaren uit verhoging van de
toegangsprijzen, maar voor het overige
mpet een toename van het bezoek de
oorzaak zijn. Ook uit het aantal
bezoekers - in 1976 155675 en in
1977 199946, valt geen vermindering
van de belangstelling voor het circuit
te constateren." Op vragen van de
raadsleden Flieringa, Anderson,
Weber en Roselaar heeft het college
ook een antwoord Waar, vooreen deel
verwijzend naar de voorgaande
tekst. Voor het hoofdstukje „ver-
keerschaos tijdens de Grand Prix"
heeft men de korpschef laten
verklaren, dat de 29.000 auto's, die na
dat evenement in 1977 het dorp
verlieten, geenszins een record vormen
en bij druk strandbezoek vaak wordt
overschreden. „De klagers doen het
vermoeden rijzen, dat de oorzaak van
de klacht meer gelegen is in antipathie
tegenover het circuitgebeuren dan in
een constatering van veel grotere
moeilijkheden dan in het verleden",
aldus het hoofd van de Zandvoortse
politie, die verder nog verklaart, dat de
afvoer zeer gespreid verliep. Na
twintig uur verlieten nog 6000 auto's
de gemeente via de Zandvoortselaan.
Wel wijst de korpschef op het

chaotisch wild parkeren doorcircuit-
bezockers.

Ambulance
Na een verklaring over het aantal door
het college verleende ontheffingen van
contractbepalingen, meldt de korps-
chef, dat het tijdens de laatste Grand
Prix niet onmogelijk geweest is een
patiënt per ambulance binnen redelij-
ke tijd buiten de gemeente te brengen.
Er zijn dan ambulances en een
helicopter voor gewonden vervoer
aanwezig. Verder kan een sluip wegget-
je door de duinen bij calamiteiten
dienst doen. Ook het aan te leggen
fietspad zal door ambulance-auto's
gebruikt kunnen worden.
Burgemeester en Wethouders behan-
delen dan op- en aanmerkingen
omtrent de TV-helicopter tijdens de
Grand Prix, achtergelaten rommel in
het circuitgebied, de tweede formule
I-race en een rampenplan.

Proces
Tenslotte stelt het gemeentebestuur
het proces aan de orde, dat door een
aantal inwoners tegen de gemeente en
de Cenav BV is aangespannen. Hierbij
werd de Rechtbank verzocht het
oordeel uit te spreken, dat primair de
gemeente een van de haar ten dienste
staande middelen tot beëindiging van
de circuit-exploitatie behoort te
gebruiken en tevens, dat de Cenav, die
voortzetting verboden zal worden.
Subsidiair werd geëist, dat de
gedaagden voorzieningen aan de
woningen van eisers dienen te treffen,
die het waargenomen geluid van het
circuit tot maximaal 45 dB zou
beperken. Dit op straffe van een
dwangsom van f 100,- per overtre-
ding.
Op 2 maart 1976 heeft de Arrondis-
sements-Rechtbank te Haarlem de
vorderingen afgewezen, waarna de
tegenpartij op 31 maart appèl
aantekende bij het Gerechtshof te
Amsterdam. Op 27 april 1976 besloot
de raad tot het voeren van verweer in
hoger beroep. De tegenpartij diende
op9juni 1977 de memorie van grieven

. bij het Gerechtshof in en op 30 maart
jl. hebben de gemeente en Cenav van
antwoord gediend. „Wanneer de
pleidooien gehouden zullen worden
staat nog niet vast", aldus het college.

Samenvatting
Na een verhandeling over de mate van
de geluidshinder, de ontwerpwet
geluidshinder en het onderzoek
reductie geluidshinder circuit komen
burgemeester en wethouders dan tot
de volgende samenvatting van de
circuitproblematiek:
1. De door het anti-circuit comité

naar voren gebrachte klachten

over niet-naleving der geluid-
beperkende contractsbopalingen
door Cenav zijn op een enkele
minder belangrijke uitzondering
na, t.w. het rijden met Renault 5
en VW Golf TI zonder demper,
ongegrond. De hinder vloeit
hoofdzakelijk voort uit recht-
matig gebruik van het circuit en
vormt de consequentie van het
destijds genomen raadsbesluit tot
verhuurvan het circuit.

2. Ingaande 1979 mogen races en
trainingen met auto's zoals Re-
nault 5 en VW Golf TIslechts met
standaard geluiddemper worden
verreden.

3. De instelling van een klachten-
commissie heeft geen nut. Klach-
ten kunnen schriftelijk bij ons
college of tijdens kantooruren
telefonisch aan hel raadhuis,
worden medegedeeld.

4. De steekproefsgewijze controle
door de milieucontroleurs op het
bijhouden van het logboek van het
circuitgebruik zal geihtensivoerd
worden.

5. De pogingen van Cenav in
internationaal verband te streven
naar verdergaande geluidbeper-
kende maatregelen voor racf-
auto's en motoven dienen to
worden ondersteund.

6. Van oen verkeerschaos tijden-» de
GrandPrix 1977 wasgeeiiijiret cd;
politie heeft al datgene gedaan,
wat redelijkerwijze van haar
verlangd kon worden om de
verkeersstroom in goede banen te
leiden.

7. Tegen ,.wild parkeren" op dagen
als de Grand Prix is geen kruid
gewassen.

8. In overleg me t Cenav en N.O.S.
ware te strcvurt naar een beperking
van de geluidshinder afkomstig
van een helikopter, waarmede
TV-opnamen worden gemaakt.

9. De Cenav dient te worden
aangeschreven voortaan de rom-
mcl, die na reces in het duin
worden achtergelaten sneller op te
ruimen.

10. Bevorderd dient te worden, dat zo
spoedig mogelijk een „rampen-
plan" wordt opgesteld voor het
geval tijdens een Grand Prix of
soortgelijk evenement een talami--
teit plaats vindt.

11. Overigens dienen de resultaten van
het „onderzoek reductie geluids-
hindcr circuit", ingesteld door de
minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne te worden afge-
wacht, evenals de uitspraak in
hoger beroep in het proces dat
door een aantal inwoners dezer
gemeente tegen de gemeente en
Cenav is aangespannen.

„Wij stellen u voor met deze
conclusies in te stemmen", aldus het
college aan de raad.

GRATIS POLIOVACCINATIE
Voor de Zandvoortse ingezetenen
beneden de 26 jaar is er
gelegenheid om zich in te laten
enten tegen polio op donderdag
29 juni en op donderdag 6 juli bij
de G.G. en G.D. Zijl weg 2 te
Haarlem, van 9.00-10.00 uur.

Attema op schopstoel
Problemen bij collegevorming
ZANDVOORT • Al tijdens de eerste bespreking tussen deleden van
de pasgekozen gemeenteraad om te komen tot een nieuw college
zijn er ernstige problemen in de raadszaal ontstaan. Oorzaak was de
verdeeldheid in de fractie van de VVD, waaruit twee candidaten
riaar voren kwamen voor de bezetting van een wethouderszetel. Het
nieuwe raadslid Piet Keur werd gelanceerd door Pieter Joustra
namens de fractiemeerderheid, zittende wethouder Jelle Attema
.Werd naar voren geschoven door mevrouw Hugeholtz.

In de door VVD-bestuurslid Jaap
Methorst vakkundig geleide verga-
(lering kregen de raadsleden, sommige
fracties gcassiteerd door bestuurs-
leidon, eerst de gelegenheid hun zegje
te doen over programmapunten, die
zij door het nieuwe college verwezen-
lijkt wilden zien. Dat leverde in deze
fase nog weinig schermutselingen op,
Wenmin als de geventileerde menin-
Ren over hi.'t karakter van het'college.
Het bommstjes barstte, toen de drie
firote fracties met hun wethouderscan-
tlidaat op de proppen kwamen. De
ftirtij van de Arbeid en het Christen
fiemocartisch Appèl kwamen niet met

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.

verrassingen. Ide Aukema en Kor-
stiaan van der Mije mogen het, wat
hun achterban betreft, weer vier jaar
doen.
Even stil werd het na de uitspraak van
VVD-frakctieleider Pieter Joustra:
„Wij stellen de heer Keur candidaat".
CDA-woordvoerder Richard van As
tekende daartegen vrijwel onmid-
dellijk protest tegen aan. Do kersverse
liberale candidaat zou nog steeds als
nummer vier voor het CDA op de lijst
van de nog lopende zittingsperiode
staan. En pen dergelijke snelle switch
naar de status liberaal wethouder vond
de cchristcn-democraat toch al te gek.
De surprises voor de niel-ingewijden
waren nog niet uitgeput. Jongvrouwe
Hugenholtz-van Rheineck Leyssius
maakte de serie compleet met de
melding, dat zij vierkant achter de
candidatuur van Jelle Attema blijft
staan. Zij repte zelfs van „kiezers-
bedrog" in geval men iemand anders
dan de lijsttrekker als wethouders op
het tapijt brengt. Of dat inderdaad In-t
geval is -ook het CDA doet dat
overigens- liet men in In-t midden. Wel
liet mi>n de liberalen duide l i jk weten
weinig content tr zijn mol twee
candidaton uit die kring. „Do VVD
moot haar huiswerk overmaken en
met één candidaat terugkomen",
aldusPvdArnCDA.

Jelle Atti'ma.
Of dat tijdens de volgende bospre-
kingen, vanavond en morgenavond in
het raadhuis, al hot geval zal zijn, ligt
niet voor de hand. In ieder geval zal
men «ich zotten aan hot opgestelde
prioriteitenlijstje en oen eventuele
herindeling van de taken van de
wethouders. „Wolk mannetje op wolk
stoeltje komt zien wi> dan wel", vond
Flieringa.
De commissie, die do wethouderlijke
zaken op een rij t je gaat zetten, bestaat
uit twee leden van iodoro fractie,
eventueel bestuursleden. Hot /i jn: Ido
Aukema on Gort Toom1 n van do PvdA.
Richard van As on Poter Ingworson van
hot CDA. Piotor Joustra on Andró
(iïelen van do VVD, Piot l'ïieringa on
Jan Termos van Inspraak Nu, Ton van
tërp en oen nog aan te wijzen
bestuurslid van D'66.

Haal
het Mi

supermarkt

Met oog en oor
de badplaats door
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Artsen: Huisar tsenprakt i jk Bonman.
Mol, Ridderhos.
Arts: F.N. Jlidricrbos, br.imaucg 5,
tel. 2633.
Verdere i n l i c h t i n g e n omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 2058;
Drenth, tel. 3355: Klit-ringa, tel. 2181;
/werver, tol. 2199.
Tandarts: lel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zuster T.J.M, de
Roode-van der Horst. Noordorbtraat
30, tel. 6358.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkol. Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst, tel. 023-243340. Week-
einde van vrijdag 19.00 uur tot
maan dag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, tel. 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf, tel. 7641.
Politie: tel. 3043.
Brandweer, tel. 2000.
Taxi: tel. 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, tel. 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maanda'gavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat ervoor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. telefonische Hulpdienst Haar-
lem, tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening, geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373, in Zandvoort
van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Zwaar letsel
ZANDVOORT, J - Op vrijdagmorgen

omstreeks kwart voor elf vond op de
Burg. Engelbertsstraat een ernstige
aanrijding plaats. Een 76-jarigp in-
woonster van Zandvoort werd b i j het
oversteken geschept door con perso-
nenauto. De vrouw werd met zwaar
lichamelijk letsel, in coma, naar hel
Diaconessenhuis in Heemstede ver-
voerd. Bij onderzoek bleek zij een
zware hersenschudding en een gebro-
ken heup te hebben.

ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein, 10.30
uur: ds. C. Mataheru, (crèche
aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk, 10.30 uur:
Jeugdkapel onder leiding van de heer
C. Spaans. (Bezoek van Jeugdkapel
Haarlem-Centrum).
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: ds. J. Tiersma van
Santpoort, (m.m.v. de kinder-cantorij
uit Haarlem-Oost.); 19.00 uur: ds.
H.D. de Wit van Lisse.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden.
Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 24
juni, 19.30 uur: Eucharistieviering
met orgel en samenzang.
Zondag 25 juni, 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
jeugdkoor „St. Agatha" (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging, zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond, tot medio september
geen diensten in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur, dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

WULLUM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T "
De langste dag hadde we d'r gistere
alweer opzitte. Nou moet u 'es oplette
hoe gauw we weer an de kortste toe
benne.

Week van het paard
De „week van het paard", die in
het kader van de viering „Zand-
voort 150 jaar badpllaats" wordt
georganiseerd van zaterdag 21
juni tot en met zaterdag l j u l i en
waarover in vorige nummers van
Zandvoorts Nieuwsblad reeds
uitvoerig werd bericht, belooft
een welkome aanvul l ing te wor-
den van het amusements-pakket
en bij welslagen (wie zou daaraan
nog twijfelen? ) te kunnen uit-
grot'ien tot een jaarlijks weer-
kerende gebeurtenis van de eerste
orde. Ik wil er op verzoek van de
organisatoren nog graag eens even
de aandacht op vestigen. Vooral
de kortebaandraverij, maandag 26
juni des middags om 2 uur op het
circuit, heeft mijn en veler hoge
belangstelling. Ik meen dat deze
draverij thans voor de derde maal
plaatsvindt en elk jaar was de
belangstelling ervoor groeiende.
Het idee, om op het circuit een
vaste renbaan voor paarden te
krijgen, is niet nieuw. Reeds jaren
geleden sprak ik erover met wijlen
de heer Van den Berg, de
oud-directeur van het Amster-
damst' stadion en destijds een
verwoed promotor voor het
invoeren van de paardesport in
Zandvoort. Het bleek toen echter
nog geen haalbare kaart te zijn,
maar nu wordt m.i. deze kans op
verwezenlijking steeds groter. De
accommodatie ervoor is ideaal.
Een baan ervoor, in welke vorm
dan ook, is volgens insiders
zonder al te hoge kosten aan te
leggen. Een start vóór de tribune
op het circuit, dan de Tarzan-
bocht ronden en via de Gerlach-
bocht achter de pits bij de
onderkant van de Hunserug weer
de rechte baan op, zou volgens
deze mensen die het weten
kunnen, op eenvoudige wijze te
realiseren zijn. Niet op de baan
zelf, maar ernaast in de vorm van
een grasbaan of i.d., zodat de
autoracebaan er geen hinder van
ondervindt. Wellicht dat in de
nabije toekomst, nu er een
groeiende belangstelling voor de
paardesport is ontstaan, in dit
opzicht (naar men mij vertelde)
reeds lang bestaande plannen
kunnen worden gerealiseerd. Het
zou een enorme trekpleister
kunnen worden.

Succes in Canada

Monique Bisenberger, thans 14
jaar oud, is in 1970 met haar
ouders en broertje van toen 11
jaar, kleindochter van Joop
Bisenberger en Jopie Bisenberger-
Kromhout naar Burlington in
Ontario (Canada) geëmigreerd.
Zij woonden in Zandvoort aan de
Hogeweg en velen onder u zullen
zich het gezin nog wel herinneren.
Behalve sport is ook tekenen haar
hobby, maar de sport bl i j f t toch
op de eerste plaats, zelfs zó, dat zij
in de atletiek, en met name de

gymnastiek, tot opvallende pre-
staties is gekomen. Men zond mij

enige kranteknipsels waarvan één
met een vette kop: „Bisenberger
first every where". Zij is nu
uitgekozen om uit te komen in de
wedstrijden om de provinciale
kampioenschappen, die gehouden
worden in Burlington-Oakvil le en
men verwacht heel veel van haar.
Wellicht komt zij nog tot grootse
prestaties. Wij wachten maar af.
Het is in elk geval leuk, dergeljke
successen van een oud plaats-
genote te mogen vernemen. Van
harte wensen wij haar veel goede
en opvallende resultaten! Na-
mens zeer velen in Zandvoort.

Gebeurtenis
De openlucht-uitvoering die de
Zandvoortse toneelvereniging „Wim
Hildering" in de laatste week van
augustus hoopt te geven als bijdrage
aan de feestviering rondom „Zand-
voort 150 jaar badplaats" belooft
een zeer belangrijk gebeuren te
worden en een der hoogtepunten
van de herdenking van dit jubileum.
Zo u weet, zal men dan een
opvoering brengen van het toneel-
spel van Herman Heijermans: „Op
hoop van zegen', geheel in het kader
en de kleding van de tijd, waarin de
auteur het stuk schreef. (Heijermans
leefde van 1864 tot 1924). Hij
schreef di spel van de zee omstreeks
de eeuwwisseling, Met man en
macht is men bezig om er een
bijzondere opvoering van te maken
onder leiding van de regisseuse der
vereniging Alie Bol. Zij vertelde mij,
dat voor alle rollen zeer geschikte
leden gevonden zijn, ten volle voor
hun taak berekend. Zo zal o.a. de
zeer moeilijke rol van Kniertje
worden uitgebeeld door Rie Kok, zo
u weet een doorgewinterde toneel-
speelster en een der oudste leden
van de vereniging. Er zijn nu reeds
aanvragen om toegangsbewijzen uit
het gehele land. Bij zeer slecht weer
is reeds een uitwijkmogelijkheid
gevonden om het spel in een zaal uit
te voeren, doch daarvan hoopt men
geen gebruik behoeven te maken.
Het gaat een zeer dure aangelegen-
heid worden want requisieten, (in
oude stijl) en verlichting en alles wat
er nog bijkomt voor deze buitenge-
wone openlucht-uitvoering, vragen
zeer veel geld.
Men repeteert thans elke week in
„Sociëteit Duysterghast" en zeer
binnenkort, zal dat tweemaal per
week worden. Het bestuur van de
Sociëteit heeft voor dit doel gratis
haar zaal beschikbaar gesteld. Het
repeteren in een Gemeentelijke
lokaliteit, ook niet i-n het Cultureel
.Centrum, bleek geen haalbare kaart
te zijn, daar het teveel geld zou
hebben gaan kosten. Voor hè nobele
gebaar van Duysterghast is men dan
ook uitermate dankbaar. „Op hoop
van zegen" zal een stuk blijken te
zijn dat Zandvoort wel zal liggen,
zowel de toeschouwers als de
speelsters en spelers. Het is tenslotte
een spel van de zee, waaraan
Zandvoort is groot gebracht en dan
voelt men zich ten volle in zijn
element, hetgeen straks wel zal
blijken. Wij wensen onze actieve
vereniging bij voorbaat veel succes.

K.sr.

Gasthuisplein-Gezelligheid Vuil verbranden ?

Toestemming vragen
ZANDVOORT - Het komt nog al
eens voor, dat particulieren tuinafval,
kartonnen do/.en, e.d. verbranden om
het probleem van ruimtegebrek op te
lossen. Dit mag niet, tenzij men de
brandweer van tevoren even waar-
schuwt. Deze l icht dan ook de politie
in. Waarom dat allemaal? Als iemand
rookwolken ziet, denkt hij gauw aan
brand. Alarmering van brandweer en
politie volgt dan snel, waarna beide
diensten uitrukken. De praktijk leert
dat zij vaak voor niets uitrukken,
omdat er slechts wat vuil wordt
verbrand. Korton, nodeloze ui t ruk
van de hulpver lening door tijdig te
melden wat u van plan bent te gaan
doen.

J

ZANDVOORT - Opnieuw was het Gasthuisplein het centrum van gezelligheid. Ditmaal op
zaterdagmiddag tijdens de antiek- en curiosamarkt die van 's middags tot 's avonds werd gehouden. Veel
curiosa, maar ook aardig klein antiek werd te koop aangeboden. Aangelokt doof het mooie weer kwamen
v e e l kijkers, en kopers naar het, plein, om te zien of er iets van hun gading bij was.
Ook was er een kleine stand van de „schuitenbouwers" die posters en tegeltjes verkochten voor hun
fonds. „Koop liever een poster daar is de winst groter op", adviseerde een ingewijde een koper die dit dan
ook Drompt deed • ,

th Frons eethuisje pal in 'l centrum
M.undchjkb nieuwe "spécialités aIjcjne"

Geopend vandd700uur Reservering gewenst
l Op maandag en dinsdag gesloten)

VndjjIscweg 28. Blncmcndiul
YelcloonD2J-2S-W39



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 22 JUN11978 PAGINA t

PLAVUIZEN
JANSEN
&DINGS

PLAVUIZEN

tv T U Küpfer antiek

20x20v.a. 26.50 p/m2

TEGULA20x20va

DOLOMITE 20x20 39,50 m2

BAUXIET 20 x 20 39,50 p/m2

PIRRIT20x2039,50p/m2
SPHINX OPEN HAARDEN

DIVERSE UITVOERINGEN
Hoekmodel, E5 cm
incl. rooster, kap.

GEHEEL
COMPLEET

ONZE PRIJS

55̂
Keuken en Tegelstudio
Haarlemmermeer

Kerkstraat 3, Nieuw-Vennep, telefoon 02526-4785

VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Kerken-Antiek
een der grootste collecties1

antieke boeren-
meubelen
en klokken

Open van 10.00-17.00 uur
donderdag koopavond.

Rijksstraatweg 75,
Sassenheim,

telefoon 02522-14682.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

spier in gs
Heren en [uniorrnodc

Hontasir,iat 178 Hilieqnm
lei 02520 15119 Donder

daq koooavonc

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
'• welke u nog nooit
gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

Hollandse toonkamers
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429

Schaf de veiligste ladder aan!
Voor eens en altijd!

ALTREX ZWARE ALUMINIUM LADDERS
2 x 12 sport, tweedelige uitvoering
geschikt voor intensief gebruik
Normale verkoopprijs 349,-,
let op: nu voor
3 jaar garantie

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt

Bouwmarkt GEBO bv
Ophelialaan 162. Aalsmeer, tel. 02977-24436.

ff

AVONDOPLEIDING
Bloemschikken en

•binden"
voor het vestigingsdiploma

Bloemist-Winkelier
Telefonische inlichtingen:

02977-21808.

Tuinmeubelen kiezen op onze perma-
nente show. Da s nu al van de zomer
genieten. U vindt er alle bekende mer-
ken. Maar ook het kornplete toebeho-
ren Zoals fraaie kussens parasols
tumtafe kleden Eigenlijk alles voor uw
tumkomfort U bent van harte welkom'

P » ook vrijdagavond goopend!

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard

Zijditraat 71-73. Aaltmaer
isleloon 02977 24323

GEVRAAGD:

Free-lance

MEUBEL-
MAKER

VAKANTIE-
HULP

voor korte perioden.
Tel. 02977 - 2 06 77.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boetiek

Zijdstraat 63-65
telefoon 02977-24429

Aalsmeer

AHREND BV
vraagt voor haar modern distributie-

centrum te Zwanenburg:

administratieve en commercieel
administratieve

medewerkers/sters

voor orderbewaking en behandeling alsmede
telefonische kontakten met afnemers en

leveranciers.

Tevens vragen wij voor ons magazijn nog
enkele medewerkers/stars voor het order ver-
zamelen en inpakken van kantoorartikelen.
Voor sollicitatie en nadere inlichtingen kunt u

zich wenden tot:

AHREND BV
Weerenweg 21 te Zwanenburg, t.a.v. dhr.

T. v. d. Heuvel, tel. 02907-4741.

Leonard Lang
Bedrijfswagendiyisie
zoekt een bedrijfs-

wagenverkoper
van formaat

De Beclrijfswagendivisie van Leonard Lang (e
Apeldoorn is importeur van Fiat bedrijfswagens
Vanuit de vestiging in Amsterdam, Daniel
Goedkoopbtradt 5. Industrieterrein Overamstel.
wordt de verkoop, hel onderhoud en de service voor
het rayon Amsterdam verzorgd. Voor hel
ri|kgeschakeerde leveringsprogramma Fial
bedrijfswagens, zoeken wij een ervai en verkoper voor
het rayon Amsterdam.

Gegadigden dienen te beschikken over ruime
ervaring in een soortgelijke functie. Goede
kontaktuele eigenschappen vereist; rijbewijs C.E.
strekt tot aanbeveling. Voor bekwame en
enthousiaste mensen zijn wij bereid een prima salaris
te betalen, de sekondaire arbeidsvoorwaarden zijn
geheel in overeenstemming met wat u van een
modern bedrijf kunt verwachten.

Leonard Lang BV.
Bedrijfswagen Divisie

EufOpaweg2l2./)pe/ctoofn TetetoonOSS-773535

Na gebleken geschiktheid zijn
promotiekansen binnen ons concern
in ruime mate aanwezig.

Wij nodigen geïnteresseerden graag uil.
schriftelijk te solliciteren bij de Fiat bedrijfswagen
importeur Leonard Lang b.v., Europaweg 212,
7336 AR Apeldoorn. U kunt uw brief richten aan de
afdeling personeelszaken t.a.v. de heer R. T. G.
Beeisch.
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Zandvoorter bewijst klasse tijdens promotier aces

NET GEEN
H ATTRICK VOOR
JAN LAMMERS

ZANDVOORT- Een hattrick voor Jan
Lammere zat er zondag nel niet in. De
•n de formule 3 dit jaar zo succesvolle
Zandvoortse autocoureur kon er na
afloop niet rauwig om zijn. Hij had
ook geen tijd om er lang bij stil te
staan. Nog geen uur nadat hij uit zijn
rood wit blauwe raccpak was gestapt
zat hij alweer in het vliegtuig op weg
naar het Engelse Goodwood om er de
volgende dag een nieuwe March te
testen. Jan Lammers kan terugblikken
op een zeer geslaagd thuisoptreden.
Hij had dan ook een fors aandeel in het
welslagen van de racepromotiedag.
Vier maal was hij op de eerste startrij
verschenen met als resultaat twee
overwinningen, een tweede en een
derde plaats. En telkens weer hadden
de vijfenveertigduizend toeschouwers
kunnen genieten van zijn formidabele
rijstijl en nimmer afzwakkende vecht-
lust.
„Normaal ram ik niet'^o" merkte het
racetalent op na afloop van de formule
Ford 2000 race. Het had zijn derde
zege in successie kunnen worden maar
op de streep was hij slechts enkele

centimeters te kort gekomen. Het
verschil met de wagen van Rob
Lceuwenburg was 7.0 miniem dat de
speaker zich niet aan een uitslag
durfde wagen. „Ik weet het niet",
klonk het door de luidsprekers toen
Lammers en Leeuwenburg naast
elkaar onder de zwart-wit geblokte
vlag doorschoten. Leeuwenburg één,
was minuten later de officiële uitslag.
Lammers misgunde hem de zege niet.

„Hij heeft er hard en goed voor
gevochten". Net geen derde over-
winning voor Lammers dus, die een
hattrick op „zijn promotiedag" nog
tijdens zijn laatste optreden had zien
zitten, want zo verklaarde hij: „Drie
maal winnen was op zich niet zo'n
probleem geweest. Ik had de finish
namelijk nog niet verwacht. Nog twee
ronden gaf de wedstrijdleider mij
door. Althans zo heb ik het begrepen.

IK was dan ook zeer verbaasd, toen we
bij de volgende doorkomst werden
afgevlagd. Ik had me juist van laten
afzakken om in de slotfase uit de
slipstream van Leeuwenburg te kun-
ncn komen." Wat maakte het eigenlijk
uit. Belangrijkste was, dat Lammors

3. Dennis Priddle zorgde
met zijn „dragster" voor spectaculaire
intermezzi.

het, thuisfront had kunnen tonen, dat
hij het racen tot in de perfectie
beheerst. Zo kwam er in de formule
Ford 1600 klasse niemand aan te pas.
Lammers was ongrijpbaar voor de
tevergeefs op hem jagende Thierry
Boutsen. Insiders waren verrukt over
de wijze waarop de Zandvoorter zijn
Royale door de Tarzanbocht stuurde.
Geen moment liet hij daar het
gaspedaal los. „.Gewoon" aan het eind
van het rechte stuk inzetten en zonder
horten en stoten driftend de hoek om.
Dat is pas pure klasse. Van zijn klasse
was ook Dieter Manzel onder de
indruk. De Duitser hoefde er geen spijt
van te hebben dat hij een Opel GTE in
de voorgaande race ter beschikking
had gesteld. In deze wagen bleef
Lammers de gehele concurrentie de
baas en die concurrentie bestond toch
uit Chevrolets, Camaro's, Alfa
Romeo's en BMW's. „Ach" merkte
Jan na afloop op, „die wagen was
gewoon gifsnel". Belangrijker nog dan
de zege vond Jan overigens het feit dat
hij de vele toeschouwers in deze race
op hun tenen had doen staan, tijdens
het gevecht met zijn oud-leermeester
Rob Slotemaker.
Van dit gevecht heeft men tweemaal
kunnen genieten, want een crash in de
achtste ronde noodzaakte de wed-
slrijdleiding de race te staken. Eric
Post was op de wagen van Fred
Frankenhout geknald en de ravage was
zo groot dat verder rijden onmogelijk
was. Beide rijders bleven ongedeerd.

Na de herstart nam Lammers opnieuw
de leiding. Oponthoud veroorzaakte
ook stuntman Dennis Priddle. Zijn
„raket op vier wielen" functioneerde
bij het afremmen niet zoals het
behoort. Met als gevolg dat de dragster
door drie hekken van de Tarzanbocht
knalde. De „piloot" bleef ongedeerd
en zou even later laconiek opmerken,
dat bij het afremmen van een snelheid
van driehonderdvijftig kilometer de
remparachute er niet goed uit was
gekomen. Voorafgaand aan de races
werd een wielerkoers voor coureurs
gehouden. Lammers was niet ingegaan
op de uitnodiging om hieraan deel te
nemen. Hij wilde zich concentreren op
de races. „Een goede beslissing hè? "

lachte hij na afloop. „Anders had ik
deze resultaten nooit gehad," Het is
alweer een bewijs dat de Zandvoorter
zijn vak zeer serieus opvat. De
volgende dag zat hij alweer op

Raadsagenda
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 27 juni aanstaande houdt de gemeenteraad in
het raadhuis de maandelijkse openbare raadsvergadering.
De agenda vermeldt de volgende onderwerpen.
1. Notulen
2. Ingekomen stukken:

1. Brief voorzitter van het hoofdstembureau.
2. Brief voorzitter Centraal Stembureau.
3. Brief flatcomité 4e flat Keesomstraat.
4. Brief mevr. C.B. de Vreng.
5. Pre-advies nota functioneren Gem. Soc. Dienst van de PvdA.

3. Onderzoek geloofsbrieven en beslissing omtrent de toelating van de nieuw
benoemde raadsleden.

4. Begrotingswijzigingen.
5. Onderwijsaangelegenheden.
6. Grondtransacties.
7. Bestemmingsplannen.
8. Pre-advies B. en W. m.b.t. klachten van het anti-circuit-comité over

geluidshinder afkomstig van het circuit.
9. Verhoging garantie geldlening kunstijsbaan.
10. Verlenging kasgelden zwembad.
U. Voorlopige vaststelling gemeente- en bedrijfsrekeningen.
12. Wijzigingen diverse rechtspositieregelingen.
13. Salariëring van het gemeentepersoneel.
14. Wijziging brandbeveiligingsverordening.
15. Makenc.v. installatie gemeentewoning Koningstraat 93.
16. Opheffing onbewoonbaarverklaring Diaconiehuisstraat 6.
17. Huuraanpassing per l april 1977.
18. Benoemingen: a. vervulling vacature in de contactcommissie culturele be-

langen.
19. Rondvraag.

De Wurf niet Zandvoort

Kameel aan de lijn
ZANDVOORT - Dinsdag werden de
strandbezoekers blij verrast door de
plotselinge komst van een echte
kameel, die zich tussen de zonne-
badende menigte mengde. De uit
Saoedie Arabië afkomstige tweebult
had weinig kwaads in de zin. Het was
ook allerminst de bedoeling het
strandvolk angst aan te jagen.

De komst van de kameel diende als
publiciteitsstuntje om een nieuwe
telefonische weersinformatiedienst te
introduceren. Hierdoor kunnen
strandliefhebbers vanaf 7.00 uur
's ochtends deze zomer precies horen
met welk weertype zij te maken
krijgen.

,.De mooi-weer-lijn" zoals het tele-
fonische weerbericht inmiddels is
gedoopt, is te bereiken door
070-542121 of 02507-2628 te
draaien.

bij vismaaltijd
ZANDVOORT - Op een verzoek van
de VVV aan folklorevereniging De
Wurf om evenals vorige jaren mede-
werking te verlenen aan de traditio-
lu-lf vismaaltijden in ju l i caugustus is
'lezer dagen negatief gereageerd. In
het antwoord wordt meegedeeld, dat
bi'stuur en leden met algemene
stemmen besloten zich deze zomer te
onthouden van alle activiteiten in het
kader van de viering „Zandvoorl 150
laar badplaats".
Hoewel men heeft overwogen, dat de
vismaaltijd een normale VVV-zaak is,
hi'i-ft De Wurf besloten uit de
publiciteit te blijven. „De redenen
hiertoe zijn u naar wij mogen
<unnomen genoegzaam bekend." al-
dus de voorzitter. „In 1979 hoopt De
Wurf zijn activiteiten ter bevordering
*an het plaatselijk vreemdelingen
*'•rki 'er m goede samenwerking met
u v», i-venemeiilenrommissie te hervat-
Irii". DreveiU'im'iitciU'omillissie civrr-
*eegt nu een lolklnrcgroi 'p u i l
Katwijk of Schevenheel) ui l Ie
nodigen ter opluistering ;m H<-
^«maaltijden „

"in" bij TV
ZANDVOORT - Niet alleen bij de
vacantiegangers blijkt Zandvoort po-
pulair te zijn. Ook de cameraploegen
van de televisie weten steeds beter de
wee naar ^ badnlaats te vinden.

Zondag kwt-m toen Verhoef van
Tros-Actua met y.ijn U-am naar Hotel
Keur aan de Zeestraat om in de
televisie/aal op beeld en in geluid de
reacties vast te leggen van de gasten,
die naar Nederland-Westduitsland
zalen te kijken. Voor het kinderpro-
gramma „Bessie en Adriaan" werden
dinsdagmiddag uitgebreide opnamen
gemaakt bij reisbureau Kortman op de
(ïrolf Krocht.

Proficiat
ZANDVOORT - Mevrouw M. K.
Diepcndaal-de Wit is geslaagd uiorhcl
doctoraal examen ps\ filologie aan de
(!cm. Universiteit te Amsterdam.
Proficiat! ! '

Nacht op kerkhof
ZANDVOORT - Vrijdagmorgen om-
streeks kwart voor acht wekten
agenten een Duitser, die de nacht had
doorgebracht op het kerkhof. De man
had daar zijn tent opgezet, in de
mening dat hij in de duinen
overnachtte. Groot was zijn verbazing
toen bij het wakker worden zijn
kampeerterrein het kerkhof bleek te
zijn. Hij verklaarde lekker te hebben
geslapen en geen spoken te hebben
gezien.

Tentoonstelling
rondom de 'Fly Away'
ZANDVOORT - Het Cultureel Ccn-
trum aan het Gasthuisplein 9b te
Zandvoort heeft het plan van 8
juli tot en met 16 jul i een
VHegertentoon.stelliiig te organiseren,
tx-n ieder, die vliegers heeft, materiaal
of lektuur, wordt verzocht kontakt op
te nemen met het Centrum. Een
selektie van de v'liegers en alles wal
düurh i j hoort kan dan verwerkt
worden tot een interessante expositie.

Xjjn i-r ook mensen, die /in hebben
niet een paar belangstellende kinderen
vliegers te komen maken, dan lijkt ons
dat enig! Als iedere vlieger-fanaticus
meedoet, moet heleen fijn evenement

. worden.

Goodwood. Het aanstaand weekend
moet er immers op Monza gereden
worden. Een snel circuit en op het
ogenblik betekent dat nadeel, omdat
de Ralt zoals Jan zegt rcchteind-snel-
heid topsnelheid) tekort komt. Daar-
om stonden er in Engeland drie
wagens klaar. Jan doet er alles aan om
met testen achter het geheim van de
iets snellere concurrentie en mot name
die van Fabi te komen. Jan Lammers
doet er alles aan om dit seizoen hoog
te eindigen in de formule 3 want zo
zegt hij: „volgend jaar moet formule 2
haal baar zijn."

De uitslagen zijn: Volkswagen Golf
GTI: l Visser 24.07,2 (gemiddelde
snelheid 126,147 km per uur), 2. Van
Zuylen, 3. Lammers. Formule Ford
1600 cc: 1. Jan Lammers Royal RP
20.35,3 (gemiddelde snelheid
147,846 km per uur), 2. Boutsen
(Bel.) Crosslé SOF, 3. Taels (Bel.
Crosslé 32F.
Produktie toerwagens 1600-2500 cc:
1. Lammers (Ned.). Opel Kadett GTE
(gemiddelde snelheid 137,28 km per

Jan Lammers. viermaal op ere-schavot.
uur), 2. Koks Ford Escort RS 2000, 3. 1300-2000 cc:
Houlhuy/.en Ford RS 2000. Boven
2500: 1. Van Gelderen Chevrolet
Camaro. 35.23,8, 2 Vermeulen BMW
5301, 3 Hemmes Chevrolet Camaro.
Formule Ford 2000: 1. Leeuwenburg
Crosslé 19.35.9, (gemiddelde snelheid
155,238 km per uur), 2. Lammers
Duion, 3. Luyendijk Delta T78.
Toerwagens GT tot 1300 cc: 1.
„Kamikaas" Datsun Sherry 11 ronden

20.10,6 (gemiddelde snelheidin
138,303 km per uur), 2. Visser NSU
1000, 3 Kroegman Alfa Sud T.

1. Kok Ford Escort
20.12.5 (gcmiddcldr snelheid
150.627 km per uur), 2 Schipper
BMW 2002, 3 Galle (WDÏ.) BMW
2002.
Boven 200Ü cc: 1. Van Oorschot
Porchc 935 19.54.4 (gemiddelde
snelheid 152.898 km. per uur), 2. de
Jong Ford Capri, 3 Davit (Bel.) De
Tomazo. Formule Vee 1300 cc: l.De
Groot (Veemax) 21 min 24,4 sec.
(gemiddeldesnelheid 142,181 km. per
uur), 2 Schoonen (Hansen), 3. Bergher
(Kaimann).

Produklie toerwagens tot 1300 cc: 1.
Ruitenbeek (Simca Rally II) 24.22,9
(gemiddelde snelheid 124,802 km per
uur), 2. Kluvers (Simca Rally II), 3.
Werkhoven (Simca Rally II).
1300-1600 cc: 1. Prins (Audi 80
GTE), 24.07,4 (gemiddelde snelheid
126,147 km. per uur), 2. Van
Oostrum (Alfa Romeo GT 1,6), 3.
Van Leeuwen (Chrysler Avenger).
Coupe Renault: 1. Vos 24.40,0
(gemiddelde snelheid 123,385 km per
uur), 2. De Vries 3. Sanders.

Kortebaandraverij weer op circuit

ZANDVOORT • Op maandagmiddag 26 juni is „het rechte sluk" voor de
tribune van het circuit weer voor de snelle dravers. Dan zullen de 32 sterkste
kortebaanpaarden elkaar over 300 meter De Grote Prijs van Zandvoort, groot
f 3500,- betwisten. De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport heeft vorig jaar
een maximum aan de aantal deelnemende paarden moeten stellen. De draverij in
Zandvoort is door de uitzonderlijke accommodatie op het circuit dermate
populair bij eigenaren en pikeurs, dat er vorig jaar niet minder dan 43 paarden
aan de start kwamen. De finales moesten toen in de schemer worden verreden.

d'èlegance door het dorp, aan- De eerste drafbaan, zoals die in 1844
vang 14.00 uur. in de duinen lag.

De kortebaandraverijen dateren al uit
de 16e eeuw. Ze ontstonden op de
paardemarkten en zelfs gemeentera-
den en kerkeraden gingen zeorganise-
ren. De paarden werden toen „vanaf
de deken" bereden, zonder zadel en
stijgbeugels. Later kwamen de sjezen,
die weer verdwenen door de komst
van de sulky. Het systeem van de
draverij is nooit veranderd. Er wordt
gedraafd volgens het afvalsysteem,
waarbij dus na iedere omloop de helft
van het aantal paarden at'vall. De
paarden, die tegen elkaar hebben
geloot, komen tweemaal in de baan.
Winnen beide een rit, dan beslist een
derde rit.

Stimulans

Zandvoort was er al vroeg bij met de
draverij. In 1844 werd in de duinen
ten zuiden van de Zandvoortselaan
een renbaan geopend, waar het paard
van Prins Frederik in tegenwoordig-
heid van Koning Willem II de eerste
prijs van f 800,- won. Daar hel terrein
voor de vele hoogwaardigheidsbekle-
ders vrij moeilijk was te bereiken, is de
drafpiste na een aantal jaren weer
opgeheven. In later jaren werden
gedurende het zomerseizoen nog
kortebaandravcrijen georganiseerd op
de boulevard. Een nieuwe simulans
kreeg de paardesport in 1974 door de
oprichting van do Stichting Hippo-
drome Zandvoort. die zich ten doel
stelt oen draf- en renbaan binnen het
circuit te realiseren. Als eerste
activiteit ontstond toendekortebaan-
draverij, die jaarlijks op de laatste
maandag van juni plaatsvindt. Hit i&
een van de 16 draverijen, die jaarlijks
in het gehele land worden gehouden
onder de reglementen en toezicht van
de N. D. R.

Sterke dravers
Bij alle kortebaandraverijen fungeert
de totalisator met een mobiele
instal lat ie . Hierbij kan voor de start
van iedere omloop ..winnend" en
„plaats" worden gespeeld op de
de f in i t i eve uitslag. Ook op 26 juni
/u i l en de bekende stallen wi-er met
hun sterkste dravers en befaamde
pikeurs aanwezig x i i n . Op het
programma zullen zeker weer de
namen prijken van de gebroeders
Pools, Geersen, De Leeuw, Duiven-
vourden en Bouwhuis.

Week van het paard
De Zandvoortse kortebaan-
draverij is dit jaar voor het eerst
het centrale gebeuren in een
veelzijdige „Week van het Paard"
met een aantal hippische
evenementen. Het programma
daarvan luidt: Zaterdag 24 juni:
Paardenkeuring op het Gasthuis-
plein, aanvang 11.00 uur.
Zondag 25 juni: Springconcours
en rijpaardenkeuring bij Manege
Rob v.d. Berg, aanvang resp.
9.30 en 14.00 uur.
Maandag 26 juni: Kortebaan-
draverij op circuit, aanvang
14.00 uur.
Dinsdag 27 juni: Ponyraces op
strand bij Rotonde, aanvang
19.00 uur.
Woensdag 28 juni: Ringrijderij
op de Prinsesseweg, aanvang
14.00 uur.
Zaterdag l juli: Concours

'Hippodrome moet komen9

ZANDVOORT - Leo Duivenvoorde,
voorzitter van de Stichting Hippo-
drome Zandvoort, praat enthousiast
over de komende „Week van het
Paard" met de vele hippische hoogte-
punten. Maar in zijn achterhoofd zit
nog steeds het grol e plan voor een
draf- en renbaan binnen het circuit.
„De bestemming van dal gebied ligt
helemaal in die lijn", vindt Duivon-
voordü. „We moeten gaan denken aan
een gemeentelijk sportpark. zeker nu
daar al voetbalvelden worden aange-
legd. De mogelijkheden moeten
worden gecoördineerd. Dat zal ook
kostenbesparend werken".

Ln'o vertelt, dat de Vereniging van
Eigenaren van Paarden erg geestdriftig
is over het Zandvoorts initiatief. Veel
eigenaren bli jken in Noord-Holland te
wonen. „Maar di St icht ing Draf- en
Rensport , die veel vingers in de pap
heeft, hebben we nog niet mee. In
Limburg wil men ook een baan, maar
die schijnt te duur te worden. We
kunnen hier veel goedkoper uilko-

men, zo tussen de tien en twintig
miljoen. Het is in ieder geval de moeite
waard om door te knokken. Zand-
voort, met een circuit en een casino,
zou er zeker een hippodrome bij
moeten hebben".

Voorzitter Dunenvoorde weet te
melden, dat ook het gemeentebestuur
welwillend tegenover de plannen
staat. Ook het feit, dat enkele
politieke parijen ren draf- en renbaan
in hun \erkiezingsprogramniahadden,
stemt hen optimistisch. „Via het
Ministerie van Economische Zaken en
de NDR moeten we zien de nodige
toestemmingen te krijgen. Financieel
zal het mijns inziens geen probleem
zijn. We willen hier het liefst het hele
jaar koersen, op doordeweekse dagen,
het zal hier een stuk werkgelegenheid
brengen en verder is het na tuur l i jk een
ideale verlenging van het zomer-.
seizoen. Wij van de Stichting Hippo-
drome vinden liet de moeite waard om
ons te blijven inzetten voor eun draf-
en renbaan in Zandvoort".

Zo zou het ovaal van een draf- en
renbaan binnen het circuit komen te
liggen.
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HOTEL BOUWES v

Dagelijks diner-dansant (behalve op maandag) met muziek
van een fijn orkest. Kompleet 3-gangen menu reeds
v.a. / 25,-. Elke zondag matinee. Unieke accommodatie
voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).
Bouwes Palage: in het Panorama Restaurant kunt u
op 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van een
magnifiek uitzicht. Ook voor recepties e d (tot 250
personen).
Dolfirama: fantastische shows van
dolfijnen en zeeleeuwen, dagelijks om
10.30, 12.00, 14.00 en 16 00 uur.
Avondshows op dinsdag, vrijdag en
zaterdag om 21.00 uur.
In de grote Feestzaal in western style
(naast de Bowling) hebt u een bij
voorbaat geslaagde personeels- of ver-
enigingsavond (100 tot 500 personen).

BOUWES ZANDVOORT
i 02607-2144 voor alle inlichtingen.

ilipKotels
holland.'

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond !

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.
Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-2841l.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DtlNEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJESTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaarant
„Gfealét Het Witte Huls'

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

CAFÉ- RESTAURANT

CRÊPERIE

Sfella Maris

200terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.
STRANDIVEG 1 O HOTOMDC

ZANDVOORT
TEL 02507 5534

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507 -78 97

UW EN UNIEK
DAG en NACHT
met Self Service-korting

OP REKENING BENZINE TANKEN
Naam:

Adres:

Plaats:

wenst vrijblijvende informatie en wil eventueel benzine tanken, middels
dit UNIEKE SYSTEEM, met (aantal) auto's, die totaal

(minimaal) liters benzine
per jaar gebruiken.

Hebt u interesse? Ja! Vult u dan deze coupon in en stuur hem aan het
bureau van dit blad onder advertentienr. 390.
P.S. Het pompstation zal medio september 1978 worden geopend

Het aantal deelnemers is in eerste instantie beperkt

-.;ï£jj^Afeirfjrnuziekinünifrient<ÏQ '.'f-' 's':..-•. . • •":•
's Inkoop • VërKoop -'Verhuur

F..-vw»j--7-y....»7t .\:• .̂ .; M;v.-.r'.--.*'1;f•••'''" - • • - • • . . - , . - . • . - -• ••

Heer 55 jaar zoekt

gemeubileerde
kamer

Koppenberg Hotel
Welvaart, tel. 020-
799678 of 730469.

MINISTERIE VAN DEFENSIE
BIJ de Directie Materieel Koninklijke Landmacht ter standplaats
Amsterdam, vaceert de functie

HOOFD GROEP IN- EN DOORVOER (mnl./vrl.)
t.b v. het bureau Douane-aangelegenheden
Taak - leiding geven aan een 8-tal medewerkers, belast met de behandeling van

in en doorvoeraangelegenheden
behandeling van gecompliceerde problemen m b t in- en doorvoer

- besturen en interpreteren van nieuwe en gewijzigde voorschriften
- het waar nodig geven van voor1", htmg m.b.t. in endoorvoer

het opstellen c q doen opstellen van periodieke en incidentele rapportages

Eis,en minimaal MULO/MAVO-diploma c q. gelijkwaardige opleiding, bij voorkeur
HBS/HAVO diploma
leidinggevende capaciteiten
ruime ervaring m douane aangelegenheden, kennis van de douanewetgeving.

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal f 2901,- bruto per maand.

Sollicitaties te 'ic,hten d<jn Directie Materieel Koninklijke Landmacht. Hoofd Bureau
Burgerpeisoneel (598/HI, vander BurchlaanSI, 's-Gravenhage

GEVRAAGD:

Free-lance

MEUBEL
MAKER

VAKANTIE
HULP

voor korte perioden.

Tel. 02977 2 06 77.

Wij' zoeken nog,een

vrouwelijke
hulp

die genegen is *bok te
helpen bij de bediening.

Vijfdaagse werkweek.
HOTEL FABER

Kostverlorenstraat 15,
tel. 2825.

Mini Club
Kinderzwembroekjes

v.a. 9,95, div. kleurtjes.
Badpakjes v.a. 17,95,

div. kleurtjes

Kerkstraat 19, parterre,
Zandvoort,

telefoon 02507-2949

VOUWBEO
70 bij 190

139 -
HET KASTÉNHUIS

Grote Krocht 23,
telefoon 7751,

Zandvoort

Betaal niet teveel rente voor uw eerste hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.7,4%

Tarieven hypoleningen

10.000
20.000
30 000
40.000
60000

/ 100 000 =

1e hypotheek
Waarschijnlijk is uw bestaande
hypotheek algesloten tegen een
rentetarief dat beduidend hoger ligt
dan het huidige. Oversluiten van uw
hypotheek betekent in vele gevallen
dat u goedkoper uit bent.
Elke offerte van de Gelderse Discon-
termgs Mi), kosl metsen verplicht u
lot niets. Dus wat lel u
2e hypotheek
Het isook mogeli|kdeoverwaarde
van uw huis geheel of gedeeltelijk m
kontanten op te nemen. Naast uw
reeds beslaande hypotheek bieden
wij u onze hypo-leningen tegen zeer
scherpe tarieven en zelfs met loop-
tijdentotSOjaar.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
Geld van de

DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

Bree 23, Rotterdam. Tel 010-32 81 55*

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Maandag gesloten.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT Aller»

Schagch.elslia.it 27.
Haarlem, tel. 023-327019

Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f 7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

en andere tuinhulpen

Motormaaiers
(opmerken met
unieke maai-
kwahteit

Electnscne
kantenmaaiers
voor moeilijk
bereikbare

plaatsen Elke werkdag van
half negen tot half een
en van half twee tot
half zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00- 21.00 uur
en zaterdags van
10.00- 12.00 uur.
U bent welkom.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin

Zitmaaiers
modern en
snel

TE KOOP:

MIN11000
met schuif dak

t.e.a.b.
Dorpsplein 2

Renault BOTS.
Een formidabele 6-cylinder met

voorwelaandr i^irg Me; een vorstelijke
binnenruimte weikbaar via 5 deuren
Uniek op 't gebied van veiligheid en
comfort. Rembekrachtigmg. stuur-
bekrachtiging Elektromagne
tische portiervergrende-
ling. elektrisch
bedien -
de rui-
ten
Ook Ie-
/erbaar niet
automatische

transmissieTechnische A DER] JUUT
gegevens: 6<ylinders \ nLlSHULI
m V-vortn. 2664. cc 125 DIN pk.
183 km/a Gratis: haal bij ons 't kleur-

njke Renault boek
boordevol
informatie

lLV*T "

mocellen

AUTOBEDRIJVEN RIWKO
Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24

(b.g.g. 33 60) - Off. Renault-dealer.

Wegens ziekte, aangeboden:

HARLEY
DAVIDSON
ELECTRA

GLIDE1969
in orig. Amerk. uitvoering.

Stuurkuip, koffers, alles chroom, chroom
kofferrekken. plus nieuwe panzadel.

Pracht motor
Vraagprijs f 11.000,-

Tel. 023-342967

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Büderdijkstr. 5, tel. 3796.

':'»<;r|iisweg;§79. Hoofddorp'
*tel? 023^6068/16501 . -

klein 'muzieKinstriïnientéri

- Verhuur

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
Tel. 02507 - 61 23

DrogibtPnj Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507 6123

Vrijblijvend demonstratie hi|

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, A^lbmcer. tel 02977 24329
Tevpns ziet u bi| ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tummachines o d cirkelma.iiers.
kooimaaiers, clectromaaiers. tumrekkcrs.
Zitmaaiers, tuinfrezen. kettingzagen.
motorgrasharken of verticuteerharken
en nocj veel meer1

U bent van harte welkom op onze doorlopende
tiiinmotorenshow'

TE KOOP
AANGEBODEN
landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

cie naden & scnJDIS Dv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen

__-^ Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede.~Tèl. 023-28 si5°'.

WANDWEEFSEL BEHANG
Vale motieven en soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

interieurbouw
de favaugeplem 31 showroom passage 14

zandvoprt tel. 02507 - 45 56

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

•̂ yO1

Dagelijks geopend van: 11.00 tot 15.30 uur - Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur - 's Avonds volgens afspraak



ui^oiMU' r uu ui ico 3 DONDERDAG 22 JUN1197« PAGINA 7

et Zandvoorts Christelijk Kinderkoor tijdens de uitvoering.

Concurrentie van Koning Voetbal
jij uitvoering kinderkoor
ANDVOORT - In de Gerefor-
eerde kerk aan de Emmaweg
eeft Zandvoorts Christelijk
nderkoor woensdag 14 junij.l.
et jaarlijks zomerconcert gege-
jn onder leiding van Henk
rommel, met aan de vleugel
illem Poot en met medewer-
ng van het bekende radio en

•levisieduo Barbra & Bas. 2jHet
erd een welhaast uitsluitend
ouwelijke aangelegenheid. De
iet geheel bezette kerk was n.l.
oor zeker 95 procent gevuld
et vrouwen. Kennelijk lieten

e heren verstek gaan in verband
et het voetbalgebeuren voor de

Revisie, waarbij de belangrijke
edstrijd Holland-Oostenrijk
entraal stond. Toch was de
p komst zeker niet onbevre-
gend en de wegblijvers hebben
eel wat gemist.

et concert werd een boeiende
angelegenheid. Henk Trommel,
ans 3de jaars student koordirektie

bij Jan Pasveer en dirigent bij diverse
idere koren, blijkt demogelijkheden
in dit Christelijk kinderkoor thans
n volle onder de knie te hebben na
nkele jaren van voorzichtig aftasten.
ij leidt bijzonder bekwaam en het is
uidelijk merkbaar dat de kinderen
raag onder zijn leiding zingen en hem

alles volgen. Hij werd daarbij deze
ond op knappe wijze ondersteund

3n de vleugel door het zinvolle spel
an Willem Poot, de 27 jarige organist,
e studeerde bij Albert de Klerck en
lans het hoofdvak orgel doceert aan
t Amsterdams conservatorium. Zij

eiden wisten opvallend goede resul-
ten te bereiken. Jammer is het
leen, dat het koor in ledenaantal de
atste jaren is achteruit gegaan,
auwelijks dertig kinderen, (waarvan
cchts één jongen) zijn er nog maar lid
m. Nog niet zo lang geleden telde
en het dubbele aantal. Een opvoe-
ng van het ledental rekent daarom
et bestuur dan ook tot zijn
oornaamste taak.

rogramma
en boeiend en rijk gevarieerd
rogramma werd afgewerkt. Begon-
en werd met een drietal nummers van
eer geestelijke aard, waarvan vooral

het „Onze Vader in de hemel" van
Joop Stokkermans een devote ver-
tolking kreeg. In de kanon „Alleluia"
van Mozart bewees het koor, een
uitgesproken gevoel voor ritme. Een
moeilijk werk voor dergelijk jonge
kinderen, waaraan Henk Trommel
stellig ide handen zal hebben vol-
gehad, maar het fraaie resultaat werd
hier een welverdiende beloning. Van
de verder composities vermelden wij
nog drie geestige liedjes van Tera de
Marez-Oyens, namelijk „De Kat
Hieronimus", „Reynaard de Vos" en
„Het dorpje Bladerstil", en die van
Désiré de Pauw, t.w. „Habanera",
„Tiroler marslied", dat wegens uit-
bundig succes moest worden herhaald
en tenslotte het vlot en enthousiast
gezongen „Balalaika". Al met al een
optreden van het koor, dat veel
bewondering afdwong.

Barbara & Bas
Barbra & Bas. Als medewerkenden aan
het concert had het bestuur ditmaal de
keuze laten vallen op het bekende
televisie- en radio-duo „Barbra & Bas"
en het bleek een zeer goede keuze te
zijn geweest. Dit duo (Barbra zang en
Bas gitaar) is bij uitstek geschikt voor
medewerking aan dergelijke avonden.
Hun optreden is sterk aansprekend.
Bovendien wisten op leuke wijze koor
en soms ook het publiek bij hun
optreden te betrekken. Op enthou-
siaste wijze werd met dit duo
meegeleefd. Een leuke geste van hen
was om de enige „man" in dit koor,
die bovendien nog jarig was, toe te
spreken en te bedenken met een
grammofoon-plaatje met een opname
van hen beiden.

jarig bestuurslidmaatschap, waarvan
vele jaren als penningmeesteresse, de
tijd gekomen achtte, om haar taak nu
aan een jongere kracht over te dragen.
Zij werd door de voorzitster mevrouw
Kuneman toegesproken. Deze roemde
de verdienste van mevrouw De Hoop
en wees er op dat het Zandvoorts
Christelijk Kinderkoor altijd de grote
liefde van mevrouw de Hoop was
geweest en haalde uit de lange periode
verschillende herinneringen op. Uit
handen van de voorzitster ontving
mevrouw de Hoop een bijzonder
mooie halsketting.
In haar dankwoord toonde de
afscheidnemende zich ontroerd voor
de hartelijke woorden. Een goede en
bekwame opvolgster meende zij dat
het bestuur gevonden had in mevrouw
Attema-Hoekema, zodat het verder
varen op een betrouwbaar kompas bij
voorbaat verzekerd is.

WATERSTANDEN
' ZAND VOORT - DP waterstanden

voor de komende week luiden als
volgt. Donderdag 22 juni 5.00-17.33
uur; vrijdag 23 juni 5.50-18.20 uur;
zaterdag 24 juni 6.39-19.07 uur;
zondag 25 juni 7.28-19.56 uur;
maandag 26 juni 8.20-20.51 uur;
dinsdag 27 juni 9.20-21.53 uur;
woensdag 28 juni 10.25-22.57 uur;
donderdag 29 juni 11.31-00.03 uur.

Film in Nachtuil
ZAND VOORT - Vrijdag 23 juni a.s.
draait de Nachtuil woer een bekende
bioscoop film. Dit maal een musical.
Een musical over een eigentijdse
interpretatie van het lijdens verhaal
van Jezus. Het oude gegeven aangepast
aan de mogelijkheden van vandaag.
Een film van Norman Jewison, met in
de hoofdrollen; Ted Neely en Carl
Anderson. Aanvang 20.00 uur. Entree
f 2,50 voor leden, f 3,50 voor niet
leden.
Voorbereidingsbesluit
voor Kostverlorenpark
ZANDVOORT - In de raadsver-
gadering van dinsdag 27 juni
komt een voorstel aan de orde
om voor het Kostverlorenpark
een zogenaamd voorbereidings-
besluit te nemen. Dit in afw-
achting van een bestemmings-
plan voor dit gebied, waarover
het college spoedig besprekingen
wil openen met provinciale
planologische dienst, het provin-
ciaal waterleidingsbedrijf en het
Staatsbosbeheer.
B en W zijn van mening, dat de
geldende bestemmingsplannen
reeds een aantal waarborgen
bieden tegen ongewenst gebruik
van het gebied, maar acht toch
een Voorbereidingsbesluit wense-
lijk. Het gemeentebestuur deelt
nog mee, dat het Kostverloren-
park in Het Streekplan voor
Zuid-Kennemerland bij minis-
terieel besluit de aanduiding
„recreatie te land" en „natuur-
behoud" heeft gekregen. Deze
aanduidingen zullen in het
bedoelde bestemmingsplan
moeten worden geregeld.

Houthandel ging in vlammen op

ld l

ZANDVOORT - Zaterdagmorgen omstreeks kwart over drie ontving me v rouw C.C.
Bakkenhoven-Brouwer vandepolitie bericht dat haar houthandel aan de Vondellaan in lichterlaaie
stond. „Ik schrok verschrikkelijk, en met die harde wind was er ook geen redden aan" aldus deze
Zandvoortse, die na de dood van haar man drie jaar geleden, met behulp van zoon Gerard de houthandel
voortzette.
Officieel is er nog geen oorzaak van de brand bekend, alhoewel er gedacht wordt aan brandstichting,
omdat de laatste maanden ook bezoek van inbrekers werd ontvangen. De mogelijkheid van kortsluiting
wordt niet uitgesloten geacht.
De gehele houtvoorraad, alsmede een aantal houtbewerkingsmachines en klein gereedschap gingen
verloren. Voorlopig is de zaak nog in onderzoek. Een raming van de exacte schade kan nog niet worden
gegeven.

Te huur op goede stand nabij Centrum Dorp
voor permanente bewoning

mooie gestoffeerde en sfeervol
gemeubileerde studio's

bestaande uit: woonkamer, kitchenette met eetbar,
slaapkamer, badkamer met ligbad, toilet, centraal
verwarmd, telefoon en tv-aansluiting aanwezig.

Prijs f 800,- p.m. incl. service kosten.
Mak. Kantoor Cense, telefoon 2614.

Burgerlijke stand
ZANDVOORT.
GEBOREN: Tim Mikula, z.v. W.
Molenaar en O. Walling, Dennis, z.v. S.
Zwammeren W.A.M. Reeuwijk.
GEBOREN buiten de gemeente:
Linda Alexandra, d.v. J.C. Daane en
A.S. Halewijn, Tim Constantijn, z.v.
J.L. van der Wcrff en C. Franke,
Sebastiaan, z.v. A. Wakkeren C.B. van
Weerdt; Fatiha, d.v. T. Krim en S.
Nachichë, Jason Ferdinand Caradoc,
z.v. A.N. Doorson en N. van
Wijngaarde; Dennis, z.v. J. C. Koene
en W.M. Lazones; Kim, d.v. H.J.
Smaling en A.G. Appels, Martin, z.v.
R. van Leeuwen en M.C. C. Haak,
Robert Stuart, z.v. P.C. Greenwood en
C.A. Greenwood, Dennis, z.v. P.A.
Sch rader en I. Koper.
ONDERTROUWD: J. Ooms en E.J.M.
Valk,

OVERLEDEN: (buiten de gemeente)
Gerritje Koper, 61 jaar, geh. m. J. van
Norde, Hendrik van Koningsbruggen,
70 jr. geh. m. A.C. van Leeuwen,
Louise J. Bremer, 96 jr. geh. gew. m. S.
de Wit.

Week-agenda
ZANDVOORT - In de komende
week zijn er de volgende toeristische
evenementen:

Zaterdag 24 juni: Week van het Paard,
monsterkeuring van paarden op het
Gasthuisplein ll.OOuur.

Zondag 25 juni: Week van het Paard,
springconcours incl. rijpaarden keu-
ring op terrein Manege Rob v.d. Berg.
aanvang 9.30 uur.

Maandag 26 juni: Week van hel Paard,
Kortebaandraverij op het Circuit van
Zandvoort, 14.00 uur.

Dinsdag 27 juni: Week van het Paard,
Ponyraces op het strand voor de
Rotonde, 19.00 uur.

Woensdag 28 juni: Week van het
Paard, ringrijderij op Prinsesseweg,
14.00 uur.

Donderdag 29 juni: Concert door
Noordhollands Philharmonisch Or-
kcst in Ned. Hcrv. Kerk, o.a. met
Symphonie no. 3 van Schubert
aanvang 20.15uur.

Zaterdag l juli: Week van het Paard,
Concours d'élélance door de gemeente
14.00 uur. Start Keesomstraat.

Antiek- en Curiosamarkt, Gasthuis-
plein 15.00-21.00 uur.

Zweminterland Zandvoort (Hol-
Iand)-Taby (Zweden), zwembad De
Duinpan, 18.30 uur.

Concert Zandvoorlse Muziekkapel op
het Gasthuisplein aanvang 21.00 uur.
Zondag 2 juli: Internationale Auto-
races op het Circuit van Zandvoort.
Org. MSC Langefeld en NA V, aanvang
13.00 uur.

Film-Inn
ZANDVOORT - Op vrijdag 23 en
zaterdag 24 juni presenteert Film Inn
Zandvoort, Prinsesseweg 34, Zand-
voort: „De Hand" van Jiri Frenka.
Hoofdfilm: Simon de Pilaarheilige van
Luis Bunuel. Aanvang 21.00 uur.

Huldiging
Direct na de pauze werd Ellen Padt
gehuldigd door burgemeester H.
Machielsen, in verband met haar
vijfjarig lidmaatschap. In hartelijke
bewoordingen wees deze op
de belangrijke mijlpaal die door haar
was bereikt en spelde haar een
herinneringsmedaille op, terwijl zij
van het koor bloemen ontving.

Afscheid
Daarna volgde het afscheid van een der
oude getrouwen van het koor,
mevrouw de Hoop, < die als mede
oprichtster en na een tweeëntwintig

Geslaagd MAVO-4 Motorrijders

gewond
ZANDVOORT - De volgende leerling-
en van de Christelijke Mavo school te
Zandvoort slaagden voor het examens
Mavo-4 Ie tijdvak: Louise Balledux,
Annemarie Been, Peter Berkhout,
Laurens Boers, Jaap van den Bos,
Marion van den Bos, Martin Goossens,
Ingrid Hobé, Frederike Hooyberg,
Cherie Hueting, Wil Jansen, René
Kamperman, Ruud Kist, Monique van
der Klugt, Jacqueline Koper, Sophia
Leusink, Wilma Schaap, Michiel
Schuurman, Josefien Steetskamp,
Frans van Vessem, Harry Vossen.
Mariene van der Werf f, Marian van der
Zeijs.

ZANDVOORT - Zondagmorgen vond
ter hoogte van Nieuw Unicum een
ernstig ongeval plaats tussen twee
motorrijders en een personenauto.
Een motorrijder uit Zwijndrecht en
zijn duopassagier uit H.I. Ambacht
werden met verwondingen naar een
ziekenhuis in Haarlem overgebracht.
De bestuurder had twee gebroken
armen en een hersenschudding, terwijl
zijn passagiere met ernstig hersenletsel
naar het Academisch Ziekenhuis in
Leiden werd overgebracht.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

FROMAGERIE
kaas- en wijnspecialisten

ROOM BOTER 250 gr

BOERENBOTER
500 gram

Kerkstraat 6a, Zandvoort,
tel. 02507-6141

Verenkussens
15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23,

telefoon 7751
Zandvoort

Koopje van de week!

bamboe
lussengordijn

200 x 90 cm

14,95
J. H. VERMEIJS BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Weke alleenstaande of
ouder echtpaar wil

ruilen?
Mooi punt in Haarlem,

bij park en station.
2-Kamer pan.flat met
achtertuin. Gevr. in
Zandvoort 3-kam.flat
of andere woonruimte.

Tel. 023-31 74 61.

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15-Tel. 2253

vraagt voor het hoogseizoen

mnl. of vrl.
buffethulp

voor de avonddienst
17.00 tot i 24.00 uur

(geen scholieren)

jonge vakbekwame
café-rest. kelner

Event. jaarbetrekking.

Voor uw
PRIVÉ.

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

TE KOOP
AANGEBODEN:

C.V. GASGEISER
(Vaillant)

in goede staat
r" 150.-

TEL. 02507-2709

HONDEN-
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundige knip-

pen. scheren, trim-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspecialist
sinds 19S5.

v. Ustadestraat 2b
(bij de Koninginneweg)

telefoon 5626.
Honden kunnen gehaald

en gebracht worden
tegen kleine vergoeding.

Voor mode VM
vandaag en morgei-

naaf
Young

Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Wegens gereedkomen nieuwbouw aan de
Haarlemmerstraat is mijn kantoor/woon-
adres terugverplaatst van Koninginneweg

28 te Zandvoort naar:

Haarlemmerstraat 11a te
Zandvoort

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd:
2233.

Th. J. J. Slijkerman
Accountant - Belast.cons.

Voor een kwartje de wereld rond
gaat nicl!
Maar wel een goedkoop
bloemetje bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mcy)
Haltcstraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060

De specialist in al uw
btoemwerken

EMM
Voor een van onze leden komt beschikbaar:
de flatwoning
LORENTZSTRAAT73
bestaande uit:

woonkamer - 3 slaapkamers * douche - blok-
verwarming - berging.
Huurprijs f 457,30 per maand.
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Ons dagtoch-
tenprogramma
1978 is er
weer.
Een reeks van gewel-
dige tochten kunnen
wij U bieden.
B.v.
Het eiland Texel
Giethoorn
Vijf-provincientocht
Westfriesland
De Biesbosch
Weverij de Ploeg
Het witte stadje Thorn
De Efteling
Antwerpen vogelmarkt
Dagje winkelen in
Düsseldorf
Slagharen
Kastelentocht
Noord-Holland tour
Nationale vlootdagen
Den Helder
Molen op de Kinderdijk
Zeeland tocht
Veluwe tour
Ster-tocht
Valkenburg
Huifkartocht
Bobbejaan land
Beekse Bergen
Grote Brabanttocht
Likeurstokerij Siebrand
Dagje winkelen in
Keulen.
Tenslotte:
Grandioze finale tocht.
Neem deel aan deze
tochten en u beleeft
een geweldige dag.

Reisburo
KERKMAN
Grote Krocht 20,
te/ff non 2560.

Veel beloven en weinig geven
doet de dwaas in vreugde leven

Zorg dat u dat niet bent bij aankoop
van een naaimachine.
Bij ons een eerlijke vakkundige voor-
lichting en een bijzonder zwart op wit
gegeven service.

Jan Geylvoet Jr.
Doelstraat35-HAARLEM-Tel.31 17 12

Reparatie alle merken onder garantie.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

RAT
LANCIA
AUTO

BIANCHI
Verkoop en service

Autobedrijf
Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Diverse occasions.

Voor moderne stoffen
en japonnen

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL 7878
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Voor het door u betoonde medeleven bij het
overlijden van onze lieve moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Marijtje
van der Mije-van der Zee

weduwe van Pieler van der Mije
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam
K. C. van der Mije Pzn

Zandvoort, 20 juni 1978
Marisstraat no. l

Henk Loopstra
en

Nicoline Mulder
grvCn u kennis van hun voorgenomen

huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op donderdag 29 juni 1978 om 14.00

uur in het raadhuis te Zandvoort.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur door de Weleerw. Heer
Ds. C. Glastra en de Zeer Eervv. Heer Pastoor
H. Kaandorp in de St. Agatha kerk te

Zandvoort.
Wij zien u graag op de receptie in Restaurant
„Kraantje Lek", Duinlustweg 22, Overveen

van 19.00 tot 21.00 uur.
Amsterdam, juni 1978
Casa Akademica,
J. Wattstraat 75
Toekomstig adres: Jettebosstraat 29,
Woudrichem.

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

STOOKTECHNISCH

ELLMANN ONDERHOUDSBEDRIJF

Voor al uw schoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

Bruin worden en bruin blijven door

ZONNEBANK-
KUUR

Massage voor het onderhouden van uw
spieren.

Sauna voor uw ontspanning
SAUNA BOUWES PALACE

Burg. v. Fenemaplein, tel. 02507-3871.

WINDSURFING

LEVl's LEVI's

YOUNG FASHIOIM
Grote Krocht 20 - Zandvoort

LEVI's LEVI's

Interieurverzorging
FA.LBAUEDUX&ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffan
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilonc
Kamerbreed-ttpijten
Intenest
C,uxafiex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostarmeubelen

ZAAK: H ALTESTRAAT 27 - 29, iel. 2596, Zandvoort
Manhijs Molenaarstraat 6. telefoon 3769.

Ploegstoffen

«XX»

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein-Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

Schildersbedrijf
„DE BOET"

Keesomstraat289 - Tel. 02507-5655
Vooral uw

binnen- en buitenschilderwerken
en wandafwerkingen.

Ten Cate

-1145,-
Windgiider

-1850,-
Mistral

- 1890f-
Ook onder-
delen
Welsuits
Sealmarine

*

Surfjacks
#

Shirts
*

Laarzen
*

Schoenen
*

Truien

Hoofddealer voor Haarlem
en omgeving

(uit voorraad leverbaar)
Roei-, vis- zeilboten, kano's, rubberboten,
zeilwagens, Yamaha b.b.-motoren, zeil-
kleding, beslag, touw, olielampen, klokken,

kompassen, verwarming, enz., enz.

Zegwaard
Watersport

Spaarne48, tel. 321534, Haarlem.

UNIEKE INRUIL
MOGELIJKHEID
VAN UW
EIGEN HUIS
bij aankoop van een onderstaand huis of flat

ZANDVOORT: 2,3 en 4-kam. flat vanaf f 165.00.- k.k.
Diverse woonhuizen:
Dr. Gerkestraat 45, benedenwoning met zomerhuis en tuin
Haarlemmerstraat 17, halfvrij staande woning, bestaande uit 7 kamers.
Haarlemmerstraat 70, hoekhuis.
Van Speykstraat 22, halfvrijstaand geschikt voor dubbele bewoning.
Brederodestraat 90, halfvrijstaand met grote tuin.
Brederodestraat 156, vrijstaande villa met 700 m grond.
Wilhelminaweg 3, vrijstaande villa met 465 m grond.
AERDENHOUT:
Van Lennepweg 4, vrijstaande villa met 1600 m grond.

BENTVELD:
Duinwindelaan 1, vrijstaande villa met 565 m grond.
OVERVEEN:
Oranje Nassaulaan 114, halfvrijstaand woonhuis.
HAARLEM:
Preangerstraat 10, gezellig hoekhuis.
L. van Dalelaan 59, riante middenwoning.
Ramplaan 84, vrijstaande villa met 100 m grond.

Bovenstaande flats en woningen zijn te bezichtigen volgens afspraak, ook op
zaterdagen.
Telefonische inlichtingen 02507-7441. PASSAGE 19, ZANDVOORT.

ien -mm uit óe rtiddenskands-
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bad geen moeite zijn zaak,
aan te passen

Hij verbouwde 'm wat
adverteert in dit blad
en zat 5nel in een hoqere Klasse.

Itrastiailatiie bureau
OPOEMEIÏIIN B.V.
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Te koop:
een toercaravan

compleet met voortent.
Merk IT 4001 luxe, bouwjaar 1976.

Inclusief verzekering 1978.
Telefoon 02507-6372.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies

geheel vrijblijvend.

DAK-
DEKKER
02507-7353

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845*

installatie bureau
€aROENIlTHN/YAN

ZANDVOORT

02507-511

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ER KEN D verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG,

wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

De Zandvoortse belangen
bedankt allen die bij de gem.raadsverkiezing

van 31 mei jl. hun stem op ons hebben
uitgebracht.

Helaas waren er deze keer nog te weinig.
Maar wat nu ?

Het inmiddels opgerichte bestuur is van mening dat via een ver-
eniging veel ten algemenen nutte kan worden gedaan.

Daarom vragen wij allen die op ons hebben gestemd en zij die
het met ons streven eens zijn zich kenbaar te maken bij ons
voorl. secretariaat, postbus 75. Zandvoort, waardoor wij ons als

vereniging in de toekomst kunnen manifesteren.
U weet waar wij naar streven:

- geen toeristenbelasting
- behoud circuit
- ontwikkelingen casino volgen
- ontsluiting Zandvoort-Noord
- Zwembad rendabel maken
- meer aandacht voor jeugdwerk
Reden genoeg om even een klein briefje aan postbus 75 te
zenden en u hoort van ons. Bij voorbaat bedankt.

Bestuur Zandvoortse belangen

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g. 023-33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502-66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

De zonnebril van de opticien
betrouwbaar en goed afgepast.

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAN
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

OOGMETING
Haltestraat 5-Tel. 2174.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolberyweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

'n Oplossing voor elk vervoersprobleem:

de V W-Passaf Variant, de V W-Bedrijfswagen en de VW-LT
_ _ . . . . . , É _ . ^^^^ i ^"*j*^ -̂—i, — •---__

De VW -Passat Variant combineert op 'n
voortreffelijke wijze vervoer van personen en

bagage (l 460 liter).
De VW -Bedrijfswagen is een alom

gewaardeerde verschijning die in 1001
branchegerichte uitvoeringen te krijgen is.

De VW -Passat Variant, de VW -Bedrijfs-
wagen en de VW-LT: ze staan klaar voor u.
Desnoods 24 uur per etmaal. Om uw
opdrachten feilloos uitte voeren. Bedrijfszeker
en goedkoop.

'3

TA

Voor alle VW5 geldl
met uitzondering van de VW-LT een heel

jaar garantie, ongeacht het
aantal kilometers. Bij de VW-IT

bent u gedurende een heel
jaar - mox. 100.000 km - gevrijwaard

tegen onkosten aan de motor.

De VW -LT tenslotte, is de grote bedrijfswagen
van VW, die in 3 basistypen leverbaar is: gesloten
bestelwagen, pick-up en chassiscabine. Daarnaast
zijn er talloze op- en ombouwrnogelijkheden.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!

Bel ons vooreen vrijblijvende demonstratie

Garage H. Strijder
Burg. Van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02907 - 45 65
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Gedeeltelijke instemming
met conclusies college

Circuit-problematiek
uitgebreid in de raad

Paarden in het zonnetje

ZANDVOORT - De laatste raadsvergadering voor het zomerreces
had een agenda van 19 punten en diverse sub-punten, maar er
waren 'slechts enkele zaken bij, die voldoende voer voor de
woordvoerders opleverden. Maar die brachten dan ook zoveel
sprekers in het geweer, dat burgemeester Machielsen pas tegen
halfelf de laatste hamertik kon geven.
De circuitproblematiek maakte de hoofdmoot van de agende uit.
Met name ook de binnenkort scheidende raadsleden Anderson,
Weber en Roselaar wilden daar nog graag uitgebreid hun zegje over
doen. Reden tot debat waren verder de Sociale Dienst en enkele
voorbereidingsbesluiten.

Wethouder Van der Meije van Sociale
Zaken deelde de vergadering mee, dat
het college had besloten twee
onpartijdige en niet in de gemeente
woonachtige deskundigen een onder-
zoek te laten instellen naar het
functioneren van de Gemeentelijke
Sociale Dienst. Dit naar aanleiding van
klachten, die waren vervat in een
recente nota van de Partij van de
Arbeid. Die onderzoekers zouden zijn
de heren L.H.M. Trouw, Haarlem-
merliede, statenlid voor de VVD en
H.J. Verkauw, Heemstede, oud-
wethouder voor dp PvdA.
Flieringa (Inspraak Nu) was het er in
het geheel niet mee eens. Hij noemde
het „schandalig", dat een dergelijke
belangrijke zaak niet eerst in de
raadscommissie voor Sociale zaken
was geweest. Vooraf had Van der
Moolen (PvdA) een breed en vooral
structureel onderzoek bepleit, met
gefaseerde rapporta<j° en openbaar.
Na wederwoord van de wethouder
ging men accoord, met de stem van
Flieringa „met zeer veel onvrede"
tegen.

Lariekoek
Naar aanleiding van veel verzoeken om
bestaande eengezinshuizen te splitsen
in twee of meer appartementen, had
het college het nemen van een
voorbereidingsbesluit nodig geacht.
Het ging om huizen, die niet in een
bestemmingsplan liggen en die qua
grootte gesplitst zouden kunnen
worden. Het gemeentebestuur zeg
stedebouwkundig ongewenste toe-
standen en meerdere parkeer-
problemen aan de horizon. Ter
vergadering werd daar het motief van
mogelijke speculatie nog aan toe-
gevoegd. Van der Moolen kon met het
college meevoelen, maar Gielen
(VVL1) noemde de aangevoerde
redenen tot hot voorstel bij herhaling
„lariekoek". Hij stemde dan ook
tegen.
Tegen een voorbereidingsbesluit be-
treffende sloop van La Mer aan het
Stationsplein een bouw ter plaatse van
een appartementengebouw met op de
begane grond winkels verzette zich de
fractie van de PvdA. Woordvoerder
Weber wilde eerst een totaalplan voor
het plein. „Het gaat slechts om oen
voorbereidingsbesluit", hield de
burgemeester hem voor.

Pre-a d vies
In een uitvoerig pre-adviesaan de raad
had het gemeentebestuur de raads-
leden de vorige week al laten weten.

wat zij over de klachten betreffende
de geluidshinder van het circuit dacht.
Op dat moment had het college nog
geen kennis genomen van de tekst van
het rapport, dat werd samengesteld
door de Interdepartementale Com-
missie Geluidshinder, waaraan wij in
ons vorig nummer aandacht besteed-
den.
Daarom had het gemeentebestuur het
nuttig geoordeeld een aanvulling op
het lijvige raadsstuk te geven. Daarin
wezen Burgemeester en Wethouders
erop, dat de goedkeuring van de
rapporten door de begeleidings-
commissie niet betekent, dat de
gemeente zich gebonden acht aan de
uitspraken in die rapporten, De
gemeente zou zich het recht voor-
behouden zelf onderzoekingen te
doen instellen, zowel naar de akoes-
tische als naar de financieel-
economische aspecten van de circuit-
exploitatie. Op basis daarvan zal het
college zijn standpunt bepalen.
De gemeente liet de raad weten met
name niet du opvatting van de
rapporten te delen, dat bij de
beoordeling van het circuitlawaai geen
gebruik gemaakt zou mogen worden
van het systeem van de zogenaamde
Kosten-eenheden, dat in de omgeving
van vliegvelden toepassing vindt.
Ook behoudt men zich een nader
bordeel voor over de conclusie, die het
college in zijn pre-advies had vervat.

lepelde veel bezwaren tegen het stuk
op en adviseerde „de hele handel terug
te nemen". De socialist Weber greep
zijn laatste kans om zich tegen „het
onding" uit te spreken. Hij noemde
„een waslijst van lachtertjes" uit het
raadsvoorstel en zag maar één
oplossing: opheffen. CDA-woord-
voerder Van As sprak zijn verwon-
dering uit over het feit, dat de partij,
die destijds' de pro-circuit-beslissing
forceerde („Inpraak Nu", red.) nu
zoveel kritiek had. Flieringa zou dat
later „een Argentijnse trap-na"
noemen. Verder zette Van As
vraagtekens bij de beweringen, dat de
bevolking zoveel last van het circuit
heeft en tevens dat de middenstad
daar zoveel voordeel van heeft. Hij zag
respectievelijk iets in een referendum
en een enquête.

Feuilleton
De burgemeester beantwoordde de
fractiewoordvoerders puntsgewijs. Hij

vond, dat het voorstel wel degelijk
behandeld moest worden, „conclusies
in daden omzetten". Men moest wel
tot een besluit komen, meende de
voorzitter. „En het circuit is niet de
schuld van eventuele chaos. Overigens
is opheffen niet aan de orde".
Dat vond ook Van As in tweede
termijn. „Het contract loopt tot 1987
en alleen de landelijke overheid zou
daar iets aan kunnen veranderen." De
suggestie om een klachtencommissie
in te stellen, was na het betoog van de
burgemeester iets verbleekt. Wét-
houder Aukema kwam nog met het
voorstel om een telefoonnummer voor
klagers in te stellen.
Na een tweede verhandeling van de
heer Machielsen werd besloten de
conclusies, die iedereen onder-
streepte, te accepteren en de knel-
punten voor kennisgeving aan te
nemen. En daar verder op te studeren
uiteraard. „Feuilleton wordt voort-
gezet", besloot de voorzitter de
langdurige discussie.

ZANDVOORT - Zowel letterlijk als figuurlijk werden deze week in Zandvoort de paarden in het
zonnetje gezet. Zonovergoten was het Gasthuisplein zaterdagmorgen, toen daar als opening van „de
week van het paard" de rijpaarden keuring werd gehouden. Sfeervol, met een vleugje romantiek
omgeven, was het Gasthuisplein, opnieuw een ideale plaats voor dit gebeuren. Vooral de correct in het
wit geklede jeugd die haar pony's voor de keuring aanbood, en met het puntje van de tong uit de mond
meedraaf den, wanneer hun paardje op „gang" werd beoordeeld, was een kostelijk schouwspel, vertederd
gadegeslagen door tallozen. Niet minder dan 30 pony's en 15 rijpaarden werden ter keuring aangeboden,
waar zij door de deskundige jury (compleet met wandelstok en bolhoed) werden beoordeeld op „bouw",
„stap", „galop" en „gang". Bovendien waren er prijzen voor het mooiste, het fraaiste en het onwilligste
paard. Voor het overige nieuws betreffende „de week van het paard" zie onze sportpagina.

Lachertjes
Het voorstel om met de gemeentelijke
conclusie in te stemmen, vond veel
oppositie. Roselaar wilde gezien de
ingewikkelde materie gewoon uitstel
van behandeling. Anderson en
Flieringa leverden, in cynische op-
merkingen verpakt, een portie kritiek,
die er niet om loog. De VVD-doktor
vond het „verrukkelijk", dat men na
30 jaar met een rampenplan wil
komen en vond, dat er bij de Grand
Prix wel degelijk sprake is van een
verkeerschaos. Hij wilde mogelijkheid
tot ge wonden vervoer per rail en door
de lucht onderzocht zien. Zijn collega
van „Inspraak Nu" vond het vooral
belachelijk, dat er geen kruid tegen
wild parkeren gewassen zou zijn. Het

Kostelijke
expositie
Cultureel
Centrum
ZANDVOORT - Wie een dezer
dagen nog een bezoek zou willen
brengen aan de expositie van
tekeningen van de Zandvoortse
schooljeugd, die momenteel in
het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein gehouden wordt
en een bijdrage betekent van
deze jeugd aan de viering van het
jubileum „Zandvoort 150 jaar
badplaats" zal ervaren, een
geheel andere wereld binnen te
treden. De droomwereld van het
kind, het rijk van de fantasie,
maar dan ook weer voor een
groot deel aangepast aan de
werkelijkheid.

LANGS DE VLOEDLIJN

De natuur laat zich niet d wingen.
Haar ja is ja en haar neen is neen.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g. CÏ3

UdNBM,

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Enge/bertstraat 77 -
Zandvoort - Tel. 55 31

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

WULLUM v. d. WÜRFF

, W U R F - P R A E T '
We hebben tiit1» kunstaisbacn met.
nodig. As 'l weer /.ó blaift, koml't aii
van/.i'lf wel.

Polio
vaccinatie
ZANDVOORT - Door de gemeente
wordt de aandacht er op gevestigd, dat
voor de Zandvoortse ingezetenen op
de donderdagen in juni en de eerste
donderdag in juli door de G.G. en G.D.
te Haarlem, Zijl weg 2, van 9.00-10.00
uur de gelegenheid wordt geboden om
gratis te worden gevaccineerd tegen
poliomyelitis en wel uitsluitend voor
personen, die als kind niet of
onvolledig gevaccineerd zijn en die
thans niet ouder zijn dan 26 jaar.
Een maand na de eerste injectie zal een
tweede inenting plaatshebben en ccn
half jaar daarna dient de derde injectie
ontvangen te worden. Pas daarna geldt
men als volledig gevaccineerd. Degen-
en, die op genoemde donderdagen hun
eerste injectie ontvangen, /uilen ook
hun tweede- en derde injectie t.z.t.
gratis ontvangen.
Inenting tegen poliomyelitis is ge-
koppcld aan inenting tegen difterie en
tetanus.

Want dc/e expositie blijkt een
fenomenale vondst te zijn geweest van
het organiserend comité en ccn niet
genoeg te waarderen bijdrage aan de
viering van dit jubileum. Een bijdrage
die waard is, gedurende de komende
maanden ' te blijven hangen. Vrijwel
alle Zandvoortse scholen, inclusief de
kleuterscholen hebben er hun bijdrage
aan geleverd met een resultaat, dat de
stoutste verwachtingen overtreft.
De opschriften luiden onder andere:
„De Oude Watertoren, de keik, de tol
en het Groot Badhuis", „Zo zag het
Zandvoortse dorp er vroeger uit". „Je
kunt er racen, golven en /wemmen".
„De Grand Prix van Nederland".
„Dertig jaar circuit van Zandvoort",
„De zee en het strand, waar je
schelpen, vissen en kwallen vindt",
„Zwemmen deed men vroeger vanuit
bad koetsen" en „Zó ging men vroeger
gekleed: de vislupcrs, legendarische
figuren en de paardctram". Dat /.ijn /o
maar enkele onderwerpen uit de
veelheid van in/.cndingcn, waaraan
/«wel de zeer jeugdigen als de wat
ouderen hebben meegedaan.
Wc vernamen van de beheerder, dat de
toeloop voor dc/cbij/ondcic tcntoon-
stclling /éér groot is. Nog nooit heeft
ircn /«veel belangstelling voor een
expositie in het Cultureel Centrum
geluid. Voi igc week was er o.a. nog ccn
ge/elscluip van 62 Amerikanen, die er
niet op uitgekeken taakten. Men was
ei \vil i l enthousiast overen /.ogaat het
mul iedereen, die er een be/.ock

bracht. Dat is ook geen wonder, want
ccn expositie als deze. treft men
zelden of 'nuoit aan en de kinderen
hebben over sommige werkstukken
stellig maandenlang gewerkt.

Bij/onder frappeerde ons de inzending
van de Oranje Nassauschool. Gedroog-
de duinblocmen, gevat in medaillons
die op artistieke wij^c waren omlijst
en voorzien van het volgende,
veel/eggende gedichtje:

We hebben niet allemaal een tuin.
Maar we wonen vlakbij het duin.
De tweede klas plukte daar deze
bloemen in mei.
En maakte toen samen dit schilderij.
Honderdvijftig jaar badplaats, dat is
een feest!

Bent u de duinen al eens in geweest?
Daar kunt u het allemaal echt zien
bloeien
En nog duizend andere planten zien
groeien.
Opvallend was ook het grote tableau,
ingezonden door de kleuterschool

Hummcloord. Daar raakt u nu
werkelijk niet op uitgekeken, wan t
héél Zandvoort is erop vcrtcgcmvoor-
digd. Een soort maquet te , kleurrijk en
bijzonder origineel.

Het werkelijke talent, de kunstzinnige
aanleg, haalt u er bovendien /.ó uit . Er
/ijn bijv. prachtige potloodlekeningen
van oud Zandvoortse plekjes en
huisjes. We denken aan ,,De Kousc-
pacl" en enige typische huisjes, die

Onderdeel van expositie.

vroeger in de Noordbuurt stonden

Waarschijnlijk heeft men zeovergcno-
mcn van oude prcntbriefkaarten of
voorstellingen, maar de waarde ervan
is er stellig niet minder om.

We hebben daarnaast de indruk , dat
liet onderwijzend personeel aan de
uitvoering van een en ander aanzicn-
lijk heeft meegewerkt door het geven
van een waardevolle aanwij/ing en
daarvoor past ccn woord van oprechte
bewondering en dank. Maar de ieugd
zelf heeft het toch maar gemaakt en
dat is even bewonderenswaardig.
De expositie duur t nog tot zondag 2 i
juli , vanaf ' s middags 2 tot 5 uur .

Dankwoord
Rode Kruis

ZANDVOORT • De afdeling Zand-
voort van het Nederlands Rode Kruis
dankt alle medewerkers/sters, die
tijdens de jaarlijkse campagne ge-
holpen hebben een bedrag van
f 9.769,52 in te zamelen.
Dank aan de bevolking van Zandvoort
en Bentveld, die door hun giften ook
dit jaar de collecte tot een succes
hebben gemaakt.

Wellicht blind
door schot hagel

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot B personen
Jarote Krocht 18 -Zandvoort. Telefoon 02507-260(

ZANDVOORT - Welhaast zeker
zal een 24 jarige portier van een
bar in Zandvoort voor de rest van
zijn leven blind blijven, nadat hij
vorige week woensdagmorgen
getroffen werd door een schot
hagel midden in het gezicht.

Deze schietpartij deed zich voor op 21
juni jl. in een bar. Omstreeks 5.00 uur
in de morgen kwamen zes onbekende
mannen de bar in Zandvoort binnen.
Eén van dezen, de 38 jarige H.K.F, uit

Amsterdam hield met een jachtgeweer
de aanwezigen in de bar in bedwang,
terwijl een andere man, de 34 jarige
H. R.J. R uit Amsterdam met een
revolver de portier van de bar,
benaderde waarna tussen deze man-
nen een vechtpartij ontstond. Tijdens
de/e vechtpartij ging de revolver af,

waardoor de aanvaller in zijn been
werd gewond, terwijl de portier ook
gewond raakte.
De portier zag kans de revolver af te
nemen en zich daarmede op te sluiten
in het toilet.
Daarna werden schoten gewisseld
tussen de portier in het toilet en
vermoedelijk twee anderen. Nadat het
schieten ophield opende de portier
weer de deur van het toilet en kreeg
toen een schot hagel in het gezicht,
met het noodlottige gevolg.
De aanvallers maakten zich uit de
voeten, maar één kon na een wilde
achtervolging worden aangehouden.
De anderen ontkwamen in een blauwe
Alfa Romeo. Later op de dag kon de
gewonde aanvaller eveneens worden
aangehouden in een Amsterdams
ziekenhuis en onder bewaking worden
gesteld.

Geslaagd
MAVO
ZANDVOORT • Aan de Wim
Gertenbachschool voor MAVO zijn de
volgende eindexamenkandidaten ge-
slaagd:

Al, Marco; Berkhout, Jan; Blaauw,
Cornelie; Bracke, Sonja; Bruins,
Fokkojan; Determann, Leo;
Duivcnvoorden, Joke; Franssen,
Hellen: Geugjes, Fred; Göbrl. Elly:
Hokkcrs, Hans; Hellingman. Monique;
Hilbors. Joke; Keur. Nicole: Huystre
van, Monique; Kleijn, Marko, Koning,
Rens; Kroon v.d., Desiree; Lrenart,
Michel: Lut t ik , Ruud; Mnnnaert, Paul;
Moll, Nellie; Nordon van, Monique;
Paap. Marijke, Paap Petra, Peeman,
Petrie, Scholten. Martin; Sl"iitema,
Lenie; Schuiten, Ronald; Sciiut, Jim;
Tweebceke, Inóle; Veen v.d., Johan;
Veer v.d.. Jan; Wrboom. Jantina;
Voüto. Alexander; Wol ff de. Mikt?;
Zijp, Yolanda, Proficiat!

Makelaarskantoor

JANKROESE
Taxatiën Hypotheken

Vraag vrijblijvend advies.
Ruim 35 jaar ervaring.

Brederodestraat 116 Handvoort
Telefoon 02507-3244

Hotel - Café- Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P, J. Serno
Zeestraat 29-31, tel. 2781-4932

*

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN
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Op 8 juli hopen onze ouders

Herman Wardenier

Gerrie Wardenier-Flietstra
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

IRMA en JAN
ZANDVOORT, juni 1978
Burg. Beeckmanstraat 2.

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 8 juli
van 20.00 tot 22.00 uur in het Gemeenschaps-
huis te Zandvoort.

Discomeubel
120 cm lang, voor

89,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751

Na een moedig gedragen lijden is van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader

Cornelis Johannes Hubertus
Leen

in de ouderdom van 72 jaar.
A. W. LEEN-MARTIUS

Hamburg: C. H. LEEN
TAMARA

Amstelveen: Z. J. ROSEBOOM-LEEN
G. ROSEBOOM
N AND A

Zandvoort: W.H.F. LEEN
Amstelveen: M. A. LEEN
Amsterdam: Z. J. LEEN
Zandvoort: R. H. LEEN

ZANDVOORT. 25 juni 1978.
Van Spcijkstraat 4.

De crematie heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

Drogisteri; - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zanüvoort.
telefoon 02507-61 23.

Hang- en Legkast
170 cm hoog,
50 cm diep,

89 cm breed.

149,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar
Young
Fashion

Grote Krocht 20.
Zandvoort

DANKBETUIGING

Hierbij zeg ik dank aan alle vrienden van
Henk die niet zijn vergeten hem de laatste
eer te bewijzen.

Mevr. A. C. v. KONINGSBRUGGEN-
v. LEEUWEN

Brugstraat 10.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort.

telefoon 02507-6123.

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond

afspraken

ELLEN CATS
Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507-2773,

Tegen een kleine vergoeding
kan uw hond gehaald worden.

Jongen van 19 jaar
zoekt een

KAMER
Telefoon

2102.

U kunt bij ons kiezen uit 8
betrouwbare VW's

Of u nu de korte en pittige Polo
kiest of de sportieve Scirocco. Of u
nu de Passat Variant of de nieuwe,
grote VW-LT kiest. U kiest altijd
voor betrouwbaarheid. En dat zijn
Volkswagens. Ze worden ge-
bouwd om jaren en jaren pro-
bleemloos te rijden. En natuurlijk
merkt u de VW-betrouwbaarheid
ook in de km-prijs. Volkswagens
vragen immers nauwelijks onder-
houd.

De VW-Golf
De Compact-VW heeft nu een diesel-

broertje... zonder de negatieve diesel-
eigenschappen. Beide zijn pittige „oprrek-
kers". Top/kruissnelheid 140 km. Even
ruim (achterdeur en wegklapbare achter-
bank). En ongelooflijk zuinig!

DeVW-Kever
Zuinig met brandstof. Zuinig in het on-

derhoud. Niet voor niets is de Kever
s-werelds meest gekochte auto! <

DeVW-Passat
Totaal vernieuwd op 10 functionele

punten. Nu nog meer comfort en een nog
betere wegligging. Zuinig! Rijdt l op 14
op normale benzine. In vele uitvoeringen
leverbaar. - - - -

De VW-LT
De grote bedrijfswagen von VW, die

de kosten klein houdt. Met benzine-, gas-
of dieselmotor. In 7 uitvoeringen. Met 1,4,
1,7 en 1,9 ton laadvermogen. Verkrijg-
baar als bestelauto, pick-up en chassis-met
-cabine.

DeVW-Polo
De nieuwe korte VW. Zo zuinig als z'n

ibuitenmaten zijn, zo royaal is ie van bin-
nen. Vraagt weinig onderhoud en rijdt na-
tuurlijk op normale benzine. Met 40,50 of
60 DIN-pk motor.

DeVW-Scirocco
De vernieuwde VW sport-coupé.

Voor mensen die sportief willen rijden
en toch aan de portemonnaie denken.
Want met al zijn sportiviteit is de Scirocco
zeker qua kosten een echte VW. Een

-sportcoupé voor mensen met een prac-
tische instelling: derde deur en wegklap-
bare achterbank.

DeVW-Derby:
Deze VW munt uit door een represen-
tatieve en stijlvolle vormgeving.
De Derby heeft van achteren veel te bie-
den: 515 liter kofferruimte. Typisch een
auto voor mensen die van een klassieke
lijn houden.

DeVW-
Bedrijfswagen
Al ruim 4 miljoen maal hebben kiene

zakenmensen „ja" gezegd tegen deze
VW. En reken maar dat de meesten de
kosten vooraf kritisch bekeken hebben.

0000
Garage H. Strijder
Burg. Van Alphenstraat 102, Zandvoort,
Tel. 02907-45 65

tJtflQT II flAT' eensauna9°edisvoorde

WIST U DAT:
lllfIQT II HAT* solarium goed is voor uw

conditie en ontspanning.

m massage goed is voor uw
spieren.

huid en vitamine D-vorming.

SAUNA BOUWES PALACE
Fenemaplein, telefoon 02507-3871.

Zaterdag 1 juli:
Buiten-
akkommodatie
GESLOTEN
v.a. 13.00 uur

i.v.m. Internationaal Zwem- en Waterpolotoernooi in
het kader van „150 jaar badplaats".
Georganiseerd door „DE ZEESCHUIMERS".

Binnenakkommodatie geopend tot 18.00 uur.

Zwembad De Duinpan
Vondellaan 57

Groenten-
en bloemzaad.

Groente
Zaadbenodigdheden.

jKwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stofbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 3212.
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 • Tel. 02507 - 43 65

ATELIER VALK
VOOR:
glas In lood;
gebrandschilderd glas: <
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met O.B. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

T(KINDER)-
WINKELTJE
Buureweg 1-3.

Zandvoort.
tel. 02507-6580

is iedere dag
geopend van

10.00-18.00 uur.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F.M.v.DEURSEN

Schoolstraat,
telefoon 2507.

Nette heer. 50 jr. zoekt

kamers of
zomerhuis

Eventueel met volledig
pension. G. H. Dohmen.
tel. 02507-7094. Keesom-
straat 157, Zandvoort.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

**^ BEACH-IN OPNIEUW! %%
eigen exclusieve

bSbare MMX\ NU VERDUBBELD r̂

BEACH-IN is nu 2 x zo groot geworden.
DUS NU OOK 2 x zoveel keus - ruimte - betere service.

Rokken, blouses, tops, 2-delige ensembles, japonnen,
Alies uit eigen atelier T-shirts.
dus VLOTTE KLEDING DE GROOTSTE KOLLEKTIE bikini's en badpakken ook
maten van 34 tot en met 48 in C-D en DD cup, ook voor a. s. moeders (o.a. Anita).
dus ook GROTE MATEN. Speciale prothese badkleding.

STRAND JURKEN met bijpassende bikini's of badpakken (o.a. Bleyle).
HEREN: GROTE SORTERING ZWEMBROEKEN, kinderbikini's, T-shirts v.a. maat 104

XJgsgSsS^-*^^ Passage 24-26
Y^^^**' bij 't dolfinarium, Zandvoort, tel. 6232.

Vb.iv uvr%*
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

DE NOTEDOP
heeft voor tuin en

bloembakken:
GERANIUMS

in vele kleuren,
hangende en staande.

per stuk 2,50
PETUNIA's

in 8 kleuren
per stuk 0,70

per 10 stuks 6,50
. Alle soorten

BEGONIA's.
AFRIKANEN,

AGERATUM enz.
Ook voor de kamer

groene en
bloeiende planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniarsnest

2e HANDS
FIETSEN

De mooiste en beste
sortering vindt u op de

Oude
Kruisweg 98
bij de Cruquius.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 14-7-'78 t/m 5-8-78.

Administratiekantoor
A.HOEKEMA

Frans Zwaanstraat 82. Zandvoort.

'PROVINCIALE STUDIETOELAGE-
REGELING NOORD-HOLU\ND

- Ook voor het studiejaar 1978-1979 bestaat de mogelijk-
heid om een studietoelage te krijgen van de provincie
Nöbrd-Holland. Een studietoelage wordt door Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland toegekend m de vorm

• 'van een gift of een renteloos voorschot.

WIE KOMEN IN AANMERKING?
- inwoners var, Noprd-HoUand;

_, . bij minderjarigheid moeten de ouder(s) of verzorgerts)
in Noord-Hpiland wonen

- he.tbruto-inkornen mag-afhankelijk van degezins-
, .samenstelling - niet meer bedragen dan een bepaald

maximum
-' los daarvan moet men volgens provinciale maatstaven

niet in staat zijn de studie zelf helemaal te betalen

WELKE OPLEIDINGEN?
- instellingen voor onderwijs of kunsten
- kursussen
- tweede kans-onderwijs

NIET: - gewoon of buitengewoon lager onderwijs
*• hoger beroepsonderwijs
- hogescholen
- universiteiten

WELKE STUDIEKOSTEN?
- school- of lesgeld
- leermiddelen, materialen
- dagelijkse reiskosten van en naar school
- speciale schoolkleding (niet: sportkledmg)

LET OP; de studiekosten moeten tenminste f 450,-
bedragen

HOE GROOT IS DE STUDIETOELAGE?
- de toelage is nooit hoger dan 1/3 van de studiekosten

na aftrek van een eventuele eigen (ouderlijke) bijdrage
- de iTOximum-toelage bedraagt f 3.200,-
r toelagen beneden f 90,- worden niet toegekend

WAAR EN WANNEER AANVRAGEN?
- zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór l oktober

1978 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Dreef 3 te Haarlem;

- aangeraden wordt ook een aanvraag te richten tot het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te
Groningen, Kempkensberg 2 en tot de gemeente van
inwoning.

NADERE INFORMATIE
-023-163134

163234

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

BEKENDMAKING
AMBULANCEVERVOER ,
'Gedeputeerde Staten van| Noord-Holland maken ingevolge
artikel 13, derde lid van-de Wet ambulancevervoer bekend
'dat aan de hieronder Vermelde (rechts)personen een
vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a van
de Wet ambulancevervoer is verleend:

Gevestigd aantal
Naam aanvrager: te: ambul.

auto's
1. Gemeente Amsterdam

(G.G.enG.D.) Amsterdam 26 i
2. J. R. de Vries Amsterdam 18'
3. E.P.DA-B.V. Amsterdam 10'
4. Verenigd Ziekenvervoer

Amsterdam B.V., Amsterdam 18
' 5. Gemeente Amstelveen

(G.G.enG.D.) - Amstelveen 4
6. Gemeente Ouder Amstel Ouderkerk aan

de Amstel l
7. Gemeente Hilversum

(G.G.enG.D.) Hilversum 4
8. Ambulancebedrijf K. van

Amersfoort Laren l
9. Diaconessenhuis Naarden 2

10. Taxibedrijf en Ziekenvervoer
N. van Wengerden van het
Boortman Amstelhoek l

11. Firma Met & Co. B.V. Aalsmeer 3
12. Gemeente Zaanstad, dienst

Volksgezondheid Zaandam 3
13. Fa. Erven Jan de Boer Zaandam 4
14. Boon's Autobedrijven B.V. Wormerveer 2
'15. Gewestelijke Gezondheidsdienst Hoorn 5
16. Nederlandse Rode Kruis,

afd. Langedijk ZuidScharwoude l
17. M.J.Veenboer Heerhugowaard 2
18. Ambulancedienst Kuulkers Schagen 3
19. E.H.B.O. Vereniging Callantsoog Callantsoog l
20. Gemeente Anna Paulowna Anna Paulowna l
21. Gemeente Wieringermeer Wiermgerwerf l
22. Gemeente Wiermgen Hippolytushoef l
23. Gemeente Den Helder

(G.G. en G.D.) Den Helder 3
24.A.A.Smidt Den Burg 2
25. Gebr. Koopman Alkmaar 4
26. Ziekenvervoer Tervoort BV. Castricum 3
27. Nederlandse Rode Kruis,

afd. Bergen Heiloo l
28. Gebr. Van den Kommer Uitgeest 2
29. Taxi 3000 Beverwijk 5
30. Centraal Vervoer Umond . Umuiden 3
31. Gemeente Haarlem

(G.G. en G.D.) Haarlem 8
32. Marine Hospitaal Overveen 3
33. Gemeentelijke Brandweer-en

Ambulancedienst Hoofddorp 3

Gedeputeerde Staten wijzen er op dat ingevolge artikel 14,
eerste lid van de Wet ambulancevervoer van een besluit,
een vergunning betreffende, iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die daardoor rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, binnen 30 dagen na deze bekendmaking in
beroep kan komen bij de Kroon. . . .

Haarlem, 20 juni 1978.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
R. J. de Wit, voorzitter.
C. Harinck, griffier.

provinciaal bestuur
vannoord-hdland
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Weer meer grijpgrage
klanten in Zandvoort
ZANDVOORT • De lijsten met
de opgaven van inbraken en
diefstallen worden iedere week
langer. „Weer meer grijpgrage
klanten dan vorig jaar is mijn
idee" zegt adjudant F.M.
Brockhus chef van de recherche
van het hoofdbureau van politie
te Zandvoort, terwijl hij mi's-
moedig wijst naar de ordner die
nu al weer dikker is dan vorig
jaar. „Wij doen wat wij kunnen,
maar het is niet veel wat je kunt
doen, wanneer de mensen niet
zelf meewerken," vervolgt de
adjudant, terwijl hij op de lange
lijst aanwijst welke diefstallen
vermeden hadden kunnen word-
en.

•Er is bijvoorbeeld een aangifte van het
.verdwijnen van foto-apparatuur uit
een auto. De auto werd geparkeerd
's nachts om 1.30 uur en de volgende
morgen omstreeks 10.30 uur kwam de
eigenaar terug en was verbaasd dat zijn
apparatuur verdwenen was. Een goede
waarschuwing is dus: „Laat geen geld
en kostbaarheden achter in een
geparkeerde auto." Hetzelfde geldt
voor woningen. Veel contant geld in
huis, is vragen om moeilijkheden. Ook
bewaren veel mensen nog steeds
betaalcheques en bank-of giropasje bij
elkaar. Het onverstandigste wat je
kunt doen, maar ondanks de her-
haalde waarschuwingen via de pers en
andere media, blijkt de Hollander
bijzonder hardleers. „Pas als het kalf
verdronken is, dempt men de put" is
een gezegde dat nog steeds opgeld
doet. „Waarom geen extra beveiliging
tegen inbraak? " vraagt deze recher-
cheur zich af. „Zoveel kost het toch
niet om een dievenklauwtje aan de
raamsluitingen te plaatsen. Met weinig
•losten is het mogelijk je huis minder

toegankelijk te maken voor inbrekers.
„Kijk als een inbrker een vrij grote ruit
intikt en binnenstapt, daar kun je
weinig aandoen, maar er worden
herhaaldelijk diefstallen en inbraken
gemeld die vermeden hadden kunnen
worden. Neem de motorhelmen. Die
dingen kosten gauw zo'n twee tot drie
honderd gulden. Die worden achterge-
laten op de motoren met een
hangslotje. Eén knip en weg helm,
datzelfde geldt voor een motor. Soms
worden die geparkeerd en een
stuurslot omgedraaid. Ik zou het die
mensen zo graag duidelijk willen
maken dat zoiets niet genoeg is."

Surveillance
Ondanks het feit dat het politiekorps
van Zandvoort, zeker in de zomer-
maanden kampt met een tekort aan
personeel, wordt er altijd gesurveil-
leerd, dag en nacht. Dit geschiedt met
een auto. „Dit is natuurlijk altijd een
handicap, vanuit een auto is de
waarneming beperkt. Die auto kun je
niet missen, maar beter zou het zijn
wanneer daarnaast surveillance per
fiets of te voet zou kunnen worden
uitgevoerd, maar wij hebben hiervoor
tekort mensen", aldus de adjudant.
Er bestaat geen vergelijkingsmateriaal
ten opzichte van andere badplaatsen,
toch bestaat het vermoeden dat
Zandvoort de trieste rekordhouder is
wat betreft het aantal inbraken en
diefstallen van de Nederlandse Bad-
plaatsen. Daar staat tegenover dat
Zandvoort, speciaal op topdagen,
neem b.v. 4 juni dit jaar, de grootste
trekpleister is. Meer dan honderd-
duizend bezoekers op één dag, een
rekord; maar ook een rekord aantal
aangiften, hele reeksen diefstallen van
helmen, motoren, uit auto's en noem
maar op, alleen al negen bladzijden
aangiften kent het dossier.

Jeugdbendes

In één week
GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

Maandag 12 juni 1978 weid aangifte gedaan van diefstal van een auto vanaf
de Boul. Barnaart, gepleegd op zondag 11 juni 1978. Deze auto war d
maandag 12 juni 1978 aangetroffen in de gemeente Bloemendaal. Dader(s)
onbekend.
Werd aangifte gedaan van diefstal uit een auto, vanaf de'Boul.P.Loot.
Vermist worden 2 paspoorten, 2 rijbewijzen, l kentekenbewijs, kleding,
fotocamera, 2 cheques en f 50,--.
Werd aangifte gedaan van diefstal van f1600,-- uit een hotelkamer,
vermoedelijk d.m.v. insluiping. •
Werd aangifte gedaan van een poging tot diefstal d.m.v. inklimming in een
woning aan de Mr. Troelstrastraat. Te omstreeks 05.30 uur werd de
bewoonster wakker van lawaai in de woonkamer. Toen aangeefster ging
kijken kwam zij een plm. 25-jarige man tegen, die na ontdekt te zijn
'vluchtte door met een stoel de ruit van de keukendeur in te slaan en aldus de
•benen te nemen. Er is niets ontvreemd. Van de dader is een signalement
bekend. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

.Dinsdag 13 juni 1978.
•Bij deafd. recherche werden aangiften gedaan terzake:
• diefstal van een personenauto vanaf de Boul. Barnaart.
• diefstal van een krat met pakken melk uit een auto, staande op de Boul.
Barnaart. Het tochtraampje werd ingeslagen.
• 2x diefstal uit een auto, waarbij vermist worden rij- en kentekenbewijs en
een lederen jas.
• vernieling van een personenauto, staande in de Tj. Hiddesstraat. Met een
scherp voorwerp werden krassen aangebracht over het linkervoorspatbord,
het dak, de kofferdeksel en het rechterachterspatbord.
Werd een 25-jarige Utrechtenaar aangehouden terzake een 11-tal inbraken
en diefstallen d.m.v. insluiping in hotelkamers. Aan geld en goederen heeft
de dader voor ruim f 15.000,- ontvreemd. Een gedeelte van de goederen
werd reeds door hem verkocht. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd.
De recherche onderzoekt nader. De verdachte is op 14 juni 1978 voorgeleid
bij de Officier van Justitie te Utrecht i.v.m. te Utrecht gepleegde misdrijven.
Woensdag 14 juni 1978.
Werden bij de afd. recherche aangiften gedaan terzake: 3x diefstal uit een
auto, waarbij vermist worden o.a. cassetterecorders, 2 koffers met kleding,
gereedschapskisten met inhoud, e.d.
Donderdag 15 juni 1978.
Werd aangiften gedaan van diefstal van een portemonnee met plm. f 75,-
uit een winkel aan de Buureweg. De diefstal moet zijn gepleegd op het
moment dat aangeefster enkele winkelgoederen buiten de winkel plaatste.
Vrijdag 16 juni 1978.
Te 19.30 uur werd een 19-jarige Amsterdammer aangehouden, als
verdachte van diefstal van een bromfiets, gepleegd te Amsterdam. De
verdachte reed op een bromfiets, welke sinds 4 januarie 1978 te Amsterdam
werd vermist. De jongeman werd overgedragen aan de- Hoofdstedelijke
politie. Hij bekende de diefstal te hebben gepleegd.
Bij de afd. recherche werden aangiften gedaan terzake:
• diefstal van een Mercedes personenauto vanaf het Bm .v. Penemaplein.
• poging tot inbraak in een supermarkt aan de Engelbertstraat. De toegang
werd verschaft door forcering van een draadruit op het dak. De
kantoorruimte werd doorzocht, er wordt niets vermist.
Zaterdag 17 juni 1978.
Aangiften werden gedaan terzake:
• diefstal van f 205,-- uit een portemonnee, gepleegd op het naaktstrand.
• diefstal van een bromfiets. De dader, een 12-jarige jongen, wonende te
Zandvoort kon door de aangever worden aangehouden en worden
overgedragen aan de politie. De jongen bekende de diefstal te hebben
gepleegd.
• diefstal van een portemonnee met f 120,», gepleegd in een winkel aan het
Raadhuisplein.
• diefstal van een tas, inhoudende o.a. f70,-- en enige persoonlijke
bescheiden gepleegd tijdens het baden van aangever in zee op het openbare
strand. Te Bloemendaal kon de dader worden aangehouden van een
aanrijding op de Dr. C.A. Gcrkestraat op 16 juni 1978 te 0.50 uur, waarbij
een lichtmast en een muurtje werden vernield. De verdachte, 37 jaar,
wonende te Haarlem, bekende na de aanrijding zijn auto te hebben lattn
wegslepeti. /onder zich te melden.

Zondag 18 juni 197 8.
Werden aangiften gedaan terzake:
• diefstal van cheques uit een auto.
• diefstal van rijbewijs en paspoort, cheques e.d. uit crn auto.
• diefstal van een motorfiets, welke later werd teruggevonden te
Amsterdam.
• 4x diefstal van een motorfiets.
• 5x diefstal va» een motorhelm.
• 2x diefstal van een bromfiets rn 4x diefstal van oen fiets.
• aangifte terzake poging tot brandstichting. Nabij een afrit naar een woning
werd benzine in brand gestoken, welke liep naar op hot achtorerf staande 2
auto's boot en caravan. Doordat de brand tijdig word ontdekt, kon deze
worden geblust met di> tuinslang. Plaats: Vinkenstraal. Werden deze dag 8
aanrijdingen opgenomen door do Verkeerspolitie, waarbij in de meeste
gevallen sprake was van lichte materiële schade en geen letsel.

Adjudant Rochus zit nu al zo'n dertig
jaar bij de recherche van Zandvoort. In
die dertig jaar is er veel veranderd.

Tegenwoordig zijn het jeugdbendes
die op hete dagen naar de badplaats
tekken en op roof uitgaan. Regelmatig
worden bendes opgerold, maar dan
zijn de gestolen gelden en goederen al
lang op of verkocht. De jeugdbendes
vormen een groot probleem, waarvoor
niet direct een oplossing bestaat.
Begrip voor de slachtoffers bestaat er
bij deze groepen niet, de oplossing
voor dit probleem moet volgens
Adjudant Rochus toch gezocht
worden in het milieu. „Ik ben van
mening dat, wanneer ouders meer
aandacht hadden voor het probleem
van hun kinderen, en ook meer
zouden luisteren, het aantal jeugd-
bendes zou verminderen. Het zou
natuurlijk jaren duren voordat het
doorwerkt, meer van jongsaf een
betere verstandhouding tussen de
ouders, zou misschien betere resul-
taten geven voor de toekomst."
Zolang echter de stroom inbraken en
diefstallen toeneemt is er een goed
advies: „Nederlander let op Uw zaak".

Zandvoort
voor radio
ZANDVOORT - In het radiopro-
gramma „Globaal" van de N.C.R.V.
op donderdagmiddag 6 juli a.s. zal in
een rechtstreekse uitzending Zand-
voort worden belicht.

Het programma dat ondermeer als
presentator de bekende Gerard van de
Berg heeft, wordt rechtstreeks uit-
gezonden vanuit een strandpaviljoen,
mits men de nodige telefoonaan-
sluitingen kan verzorgen. Besprekin-
gen hierover zijn nog gaande. In de
televisierubriek van „Gewest tot
Gewest" die op 5 augustus zal worden
uitgezonden, staat ook Zandvoort in
het teken van belangstelling. Film-
opnamen worden hiervoor deze week
in Zandvoort gemaakt.

Voor vier
dapperen geen
zee te hoog
ZANDVOORT - Zondagmiddag
gingen bij de Reddingspost-Zuid
vierdapperezwemmers te water.
Drie van hen hadden aanvanke-
lijk het plan om de verre tocht
naar het strand van Wijk aan Zee
te maken, maar dat was door de
harde wind en de hoge zee
onmogelijk. Het waren overigens
niet de eerste de besten, die dit
stoute stukje wilden uithalen.

Ray en Corrie Dixon hebben al
heel wat zwem-marathons op
hun naam staan. Ze zwommen
het kanaal over en de hele Nijl
door. Verder deden ze mee aan
lange-afstands-wedstrijden in Ca-
nada en Argentinië, waar ze vaak
in de eerste gelederen eindigden.
Piet Steegink was de derde
waterrat, die al vele nationale
titels lange afstand op zijn naam
bracht.

Het trio, dat door bekende oud-zwem-
kampioen Wim de Vrcng wordt
getraind voor de tocht Capii-Napels,

moest door de wilde /.ee af/ien van hel
„oefcntochtjc" naar Wijk aan Zee. De
reddingsbrigade ter plaatse, die voor
de begeleiding /on /orgcn, waagde
/•ic!i niet op /.cc. Ook de Zandvoortse
Reddingsbrigade, die tot Blocmendaal
assitentic /.ou verlenen, /ag er geen
brood in. .,Dan gaan we wel een eind
/.ce in," aldus De Vreng op het kille
strand. „Drie kwartier heen en dan
weer terug naar de Rotonde. Nu hel
maar /o'n klein stukkic wordt, ga ik
/elf wel mee." De badjassen gingen
uit, even /waaien naar de fotograaf en
het viertal dook de branding in. Al
gauw waren de vier badmiitsen achter
een hoge roller verdwenen en toen was
het wachten voor de kleine groep
supporters. Bij de Rotonde ontstond
na de afgesproken anderhalf uur een
lichte paniek, toen de ?.wcmmersdaar
niet opdoken. Maar de strandpolitie
ontdekte al gauw, dat het kwartet bij
de reddingspost weer aan land was
gekomen. Door de sterke boven-
stroom was het moeilijk geweest
noordwaarts te /wemmen. Bij de
mensen van de reddingsbrigade von-
den De Vreng en zijn pupillen een
warm onthaal. „Een lekker trainings-
tochtje", vonden K het.

Prestatie Amerikaanse studenten
Van spiritual tot musical
ZANDVOORT - Er kan zeker niet worden gezegd, dat de liefhebbers
van klassieke en/of serieuze muziek in Zandvoort dit jaar niet aan
hun trekken komen. Integendeel, ze worden verwend als nooit
tevoren. Het begon al in januarie met een concert in de Hervormde
Kerk door het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Daarna
volgde de uitvoering van de operette „Clivia" door de Zandvoortsp
Operette Vereniging, in april jl. en kort daarop in mei de uitvoering
van de Nelson Mis van Haydn door het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort. In juni het onvergetelijk optreden van het vermaarde
show-drum en blaasensemble uit Connecticut, 14 mei het
zomeravondconcert door Zandvoorts Christelijk kinderkoor met
medewerking van Barbra en Bas en nu heden donderdag 29 juni het
traditionele zomerconcert van het Noordhollands Philharmonisch
Orkest in de Hervormde kerk.

Of dat alles nog niet genoeg was,
kwam op woensdag 21 juni het
studentenkoor van Horace Mann Glee
Club uit de staat New York op hun
toernee door Europa twee dagen in
ons land met het enige optreden in de
Hervormde Kerk op genoemde datum.
Zandvoort mocht het zich dus wel tot
een grote eer rekenen, voor dit concert
te zijn uitverkoren en degenen, die
ervan hebben genoten zullen dit zeker
ten volle.beamen. Want opnieuw werd
het een gebeurtenis op muzikaal
gebied van de eerste orde. Helaas
drukte ook nu weer de belangrijke
voetbal-ontmoeting die avond op de
belangstelling, maar desondanks was
het aantal personen, dat deze unieke
uitvoering bijwoonde, nog verrassend
groot.
Ook nu weer was wethouder I.M.
Aukcma, vergezeld van zijn echt-
gcnote aanwezig als vertegenwoor-
diger van ons gemeentebestuur.
Hut koor bestaat uit 94 medewerken-
den, waarvan zestig zangers en
zangeressen met hun begeleiders de
Europese toemee meemaakten.
In anderhalf uur tijd werden alle
mogelijkheden op het gebied van
koorzang op grandioze wijze gede-
monsteerd. Van klassiek tot modern,
van Spiritual en Gospel tot selecties
uit Musicals. Dat was op zichzelf al een
enorme prestatie. We hoorden een
voortreffelijk zingend mannenkoor,
een tweestemmig vrouwenkoor, a
capella-zang en zang met begeleiding
van een koper-blaaskwartet, er was
pianobegeleiding, afgewisseld door
ren elektronisch orgel en er waren
werken, waarbij het gehele ensemble
optrad. Dit alles onder leiding van de
betrekkelijk jeugdige, maar zeer
bekwame dirigent Johannes Somary.
We moeten eerlijk zijn, dit builen-
gewone concert heeft ons niet kunnen
ontroeren, maar het was in één woord
bewonderswaardig, omdat het interes-
sant, leerzaam en bij/onder rijk
gevarieerd was. Er was x.o af en toe veel
effectwerk dat de toehoorders in

opperste verbazing bracht en het
blaaskwartet blies er zo lustig op los,
dat het van tijd tot tijd een al te
dominerend karakter kreeg.

Bijzonder genoten we van de fraaie
wijze waarop de bekende Spiritual
„Jericho" (I got shoes) en de gospel
„Joshua" door het mannenkoor
werden verklankt. Prachtig van toon
werd ook het a capella gezongen „Die
Nachtigall" van Mendelssohn, evenals
het „Alleluia" van Randall Thomson,
met een typisch Amerikaanse opzet,
tenslotte voerend naar een enorme
climax.

Groot succes
Maar het grootste succes, en dat zeker
niet ten onrechte - bereikten de
uitvoerenden met een selectie uit de
musical „Fiddler on the roof" van
Stein, Harnik en Bock en met
fragmenten van Dixieland-jazz, waar-
bij het gehele ensemble, plus het
blaaskwartet en andere instrumentale
solisten van de Glee Club waren
ingeschakeld en enkele solisten uit het
koor door hun kostelijk en humorvol
optreden de aanwezigen in extase
brachten. Een ware orgie van klanken
werd over ons uityestort en het
verbaasde ons, dat door de meesterljke
leiding van de dirigent die het geheel
vast in handen had, deze muzikale
explosie nergens tot ontsporing
leidde. Het was wel typisch Ameri-
kaans, enthousiast en groots, tegelij-
kertijd opzwepend en sterk aanspre-
kend.

Een grandioos concert, waarvan we
zeer genoten hebben en waarvoor
onze actieve V. V. V. een woord van
hulde zeker heeft verdiend omdat zij
dit unieke optreden in Zandvoort
mogelijk heeft gemaakt.

K.sr.

Ludieke
Attraktiefolder
ZANDVOORT - Door de V.V.V. te
Zandvoort is in na<: we samenwerking
met de V.V.V. te Haarlem een folder
uitgegeven waarin op ludieke wijzede
attrakties van Zandvoort worden
uitgebeeld.
Directeur Hilbers toonde zich zeer
verheugd met deze folder, die, zoals
hij meent, in een grote behoefte zal
voorzien. „Wij hebben zo vaak
gehoord, ook van de inwoners, „Wat
hebben we hier nu? ", dat wij blij zijn
dat dat deze folder een goed antwoord
geeft op deze vraag".
Bovendien blijkt dat deze folder ook
internationaal verspreid mug en zal
worden, zodat de attrakties van
Zandvoort wellicht ver buiten de
grenzen de aandacht zullen vragen.
Ook voor de inwoners van de randstad
zal deze folder verkrijgbaar zijn op de
V.V.V. kantoren. Behalve een k aai t je
waarop duidelijk tl e ligging van
Zandvoort ten opzichte van de
Randstad naar voren komt, tijn ook
de bekendste punten van Hatrletn op

de folder vermeld.
Ook kunnen Zandvoorters die deze
folder aan familieleden of relaties
willen zenden, een aantal afhalen op
kantoor van de V.V.V.
Fotolitho Drommel verzorgde het
drukwerk, terwijl Dick Valentijn
tekent voor de uitvoering hiervan.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.
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PTT-service

Een inwoner van Zandvoort moest
vorige week in het postkantoor
f328,50 betalen. Hij deed dat met
14 briefjes in f 25,--. De loket-
•beambte lelde het na en borg het
op. Toen hij geld wilde terug geven
zei oree betaler, na even in z'n
zak te hebben gescharreld: „wacht u
even, ik kan het misschien wel
passen" en hij legde nog eens f 3,50
neer. Maar hij vergat een briefje van
f 25,- terug te vragen en de
loket-ambtenaar vergat het even-
eens. Hij betaalde dus f 25,-- teveel.

'Maar groot was zijn verbazing toen
hij 's avonds werd opgebeld door
diezelfde loket-beambte die hem
zei: „meneer u hebt mij vanmiddag
f 328,50 betaald maar u
b e t a a l d e 25,-- teveel. Het geld
ligt klaar en u kunt het afhalen
in het postkantoor. Dus ging hij de
volgende dag daarheen en daar lag
inderdaad keurig in een enveloppe
die teveel betaalde f 25,-. Bij het
opmaken van de kas was deze
vergissing gebleken. Hij was er zó
verguld over, dat hij mij verzocht,
dit voorvaï in „Met oog en oor de
badplaats door" bekend te maken.
Daaraan voldoe ik graag, want
wanneer die ambtenaar dat geld in
z'n zak had gestoken, had er geen
haan naar gekraaid. Uit dankbaar-
heid heeft mijn zegsman de
betreffende ambtenaar een grote
taart gestuurd. Er wordt wel eens
gekankerd op onze P.T.T., maareen
dergelijke spontane geste doet een
mens toch wel eens goed. Ere, wie
ere toekomt!

Eerste vuurwerk
Woensdagavond (de langste dag 'il
juni) werden des avonds omstreeks,
halftwaalf boven Zandvoort harde
knallen en een fel oplichtende
avondhemel in allerhande kleuren
geconstateerd. Het bleek het eerste
vuurwerk van dit seizoen te zijn, dat
werd aangeboden door de eigenaar
van strandpaviljoen „Gastel Plage"
van de heer Weismüller. Het moet
een prachtig vuurwerk geweest zijn,
dat ik vanuit mijn woning gedeelte-
lijk kon waarnemen, want het was
groots en langdurig. Het nam zeker
een half uur in beslag. Wat ik niet
begrijp is, dat de heer Weismüller
aan dit spontane en door iedereen
gewaardeerde evenement, (behalve
dan misschien door degenen die de
geluidshinder in het geding brengen
omdat het aantal decibels er
aanzienlijk door wordt overschre-
den) van te voren niet wat meer
bekendheid geeft - in elk geval door
een mededeling vooraf in de
plaatselijke bladen. Laat hij daar
volgend jaar eens om denken,
waneer hij weer van plan is een
midzomervuurwerk te doen plaats
hebben. Nu hebben zo weinigen
ervan kunnen genieten en men moet
weer wachten tot eind augustus,
wanneer het volgende vuurwerk zal
worden afgestoken in verband met
het Grand Prix-festival.

Vernielzucht
Op de hoek van het Kaadhuisplein
en de Louis Uavidsstraat staat-, of
liever stond een jonge boom, die een
jaar ut' drie oud was. Hij groeide
bijzonder goed en zat al lekker dik
in het loof. Een erg mooie boom en
vooral op dil punt een fraaie
aanwinst. Maar het is „alweer
gebeurd met de koopman" want
maandagmorgen jl. lag hij al half
verdord tegen de grond. Op
ongeveer halve hoogte, vlak onder
de bladertooi, had men hem weten
door te breken. Hoe men het
geklaard heeft, weet ik niet, want
het was al eer. vrij dikke stam en om
dat jonge hout te breken, is kracht
nodig. Hel waséén zielige vertoning,
dat nu ontluisterde jonge groen op
straat te zien liggen. De mensen
spraken er terexht schande van!

Eén ding ware slechts te hopen: dat
men ilegene of degenen, die deze
vernielzucht bedreven, eens in de
kraag zou kunnen vatten, opdat ze
hun gerechte straf niet zouden
ontlopen. Maar daar zal wel niet veel
kans op zijn, want de dader ligt als
vanouds op het kerkhof. Wat een
mens beweegt, om zoiets te doen is
mij een raadsel. Maar meer dan
schandalig is en blijft het. Het zou
misschien wel goed zijn, als deze
afgebroken boom eens een week
bleef liggen als afschrikwekkend
voorbeeld van hetgeen zinloos
vanoalisme kan aanrichten. En weet
u, dat een boom van een dergelijk
formaat en zulk een ouderd om toch
nog altijd zo'n dikke driehonderd
gulden kost en dan spreek ik nog
maar niel eens van de bijkomende
kosten van aanplant en dergelijke.

En wie moet dat betalen, zoete lieve
Gerretjü? Uiteindelijk zijn dat u en
ik!

Polio
Het toenemende aantal gevallen van
polio in ons land gaat ons nu
werkelijk met veel zorg vervullen.
Want niet alleen blijft het bij de
oorspronkelijke haard, maar overal
in ons land treden die gevallen meer
'en meer op.. Weet u, dat ook in
Zandvoort gelegenheid bestaat om
zich tegen dteze gevreesde ziekte te
laten inenten? Dat kan gratis
geschieden in Haarlem. Het juiste
adres en de tijden kunt u wel te
weten komen bij de burgerlijk
estand in de Schoolstraat. Wacht u
er niet te lang mee. En dan denken
we in de eerste plaats aan onze
kinderen en kleinkinderen en all e
inwoners die de 26 jarige leeftijd
nog niet hebben bereikt. Juist in
Zandvoort lijkt het ons zo nood-
zakelijk om tot deze inenting over te
gaan, omdat Zandvoort als toe-
ristenplaals in aanraking komt met
jonge mensen uit het gehele land,
speciaal in deze tijd van het grote
aantal schoolreisjes. Voorkomen is
beter dan genezen! Laat u daarom
inenten en wel zo spoedig moge-
lijk!

Aanwinst voor Achterweg

ZANDVOORT • Op nummer 5 aan de Achterweg is een fraai staaltje
van renovatie tot stand gekomen. Het ver uit de vorige eeuw
daterend pandje, destijds zomerhuis en petroleumschuurtje van
Trijntje Loos-Zwemmer, heeft een verrassende en verantwoorde
opknapbeurt gehad. Het resultaat was woensdag te hp'.vc/'.ic'eren,
toen Jaap Kroon daar „De Vishoek" opende, een knus viswinkeltje
annex terras, waareen veelzijdige maritieme hap is te nuttigen. De
bewondering van de ruim driehonderd genodigden was terecht
groot. De jonge ondernemer vertelde dat hij bij de restauratie hulp
heeft gehad van Ir. Chris Wagenaar. In het exterieur is veel wit en
groen gebruikt. „Er is precies uitgezocht, welke kleur groen vroeger
in Zandvoort werd gebruikt en bijvoorbeeld ook de hekjes en de
deuren zijn in de oude stijl gemaakt." De rieten stoelen op het
ingesloten terrasje staan op een ondergrond van schelpen en als
decoratie zijn netten en andere visserij-attributen benut.
Jaap en Nicole Kroon waren al een paar jaar actief in .-in mobiele
visverkoop, met name op strand en boulevard. Ze hebben nu
gezorgd voor een vaste stek. een aanwinst voor de stille Achterwe?.
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l een ijmnili

in Kaïmlvo
In de Passage aan het

Burgemeester van Fenemaplein,
opent Leco a.s. zaterdag een
bazar die z'n weerga in de wijde
omgeving niet kent...

In 'n grandioze ruimte vindt u
daar de grootst denkbare kollektie
sfeer-verlichting, koperwerk en
delftsblauwe artikelen...

En, omdat alle artikelen direkt
van de diverse fabrikanten naar de
konsument gaan, de winkel niet
onnodig duur verfraaid is, wij met
een kleine bemanning kunnen
werken en met een kleine winst
genoegen hemen, zult u hier
prijzen aantreffen die u niet voor
mogelijk hebt gehouden-

Een bezoek aan de nieuwe Leco
Bazar is zonder meer de moeite
waard, ook al omdat naast de
verlichting, koperwerk en
delftsblauw ook een bescheiden
kollektie antiek, semi-antiek en
curiosa te vinden is...

Omdat Zandvoort 150 jaar
badplaats is, een fantastische
openingsaanbieding die de hele
maand juli, zolang de voorraad
strekt, geldig is: -deze grandioze
staande schemerlamp met kap

naar keuze, die overal ruim over de
ƒ 200,- kost, voor slechts ƒ 1S05-.

Sterker, de eerste
150 kopers
betalen slechts
Zorg dat u daar bij bent..

Vanaf zaterdag 1 juli
dagelijks, óók zondags,
van 's morgens 10 tot 's s1CL.

LBCO B
Passage 257 Burg. v. Fenemaplein / Zandvoort
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"Week van het paard"
Geslaagd experiment

ZANDVOORT - Toen de organisatoren van „De week van het
paard" de afgelopen wintenraanden hun voorbereidende
besprekingen hielden, hebben zij niet kunnen voorzien wat een
eclatant succes dit voor Zandvoort zou worden. Het moet hen dan
ook een bijzondere voldoening geven dat men nu reeds, halverwege
de week, kan spreken van een geslaagd experiment. Was de paarden
keuring op zaterdagmorgen op het sfeervolle Gasthuisplein een
uniek beg in het vervolg kon bijna niet beter.

De jeugd was zeer sterk vertegenwoordigd.

Nagil Beroonaeerste
Kortebaandraverij
ZANDVOORT - De derde Kortebaandraverij op het Circuit van
Zandvoort is een hippisch hoogtepunt geworden. „Een van de beste
draverijen sinds jaren." vond één van de officials van de Stichting
Draf- en Rensport, de organisatie, die al zeer lange tijd de
paardesport in Nederland reglementeert. De 29 snelle dravers
zorgden dan ook voor een boeiende strijd, op de 300 meterbaan
voor de hoofdtribune. De publieke belangstelling was ook deze keer
teleurstellend. Mede door het koude weer bleef het aantal betalende
bezoekers nog onder de 400. Zowel bestuursleden van de NDR als
van de organiserende Stichting Hippodrome kwamen met de
suggestie om de draverij voortaan in een van de dorpsstraten te
organiseren.

In sportief opzicht viel er veel te
genieten. De rijders brachten hun
volbloeds tot grote prestaties, waarbij
vaa.k een derde rit de beslissing moet
brengen. Alle grote mannen waren
aanwezig: de gebroedors Pools, Bouw-
huis, Vergay. De post was er ook naar
om'alles uit de dravers te halen. De
„Groto Prijs van de A.B.N." met een
totaal aan prijzengeld van f 6500,--
had een eerste prijs van f 3250,-.
Verder waren er veel extra prijzen
door de Zandvoortse middenstand
aangeboden.
Het enige Zandvoortse paard, Monte S
van Arie Bos, kwam niet verder dan de
eerste ronde, een lot, dat ook
kanspaarden als Mousa Beroona en
Pesaro was beschorpn. De krachten
ontliopen elkaar weinigen zo moesten
O. Roberüne, Lapointe en Nero
Roodnoot onder andere afhaken in dr
tweede omloop. Verrassend was. de
nederlaag van de favoriete Loena, die
ten onder ging tegen de bruine ruin
Nurejcv.
Een openbaring was het draven van de
6-jarige bruine hengst Nagil Beroona,
een bekende op de lange baan, die
voor het eerst zijn geluk beproefde op
de sprint. En met succes, zoals
achtereenvolgens Looper I, Minnie
Bird en de andere finalist Lorrelot
moesten ondervinden. Magowal werd
door uitvallen van Nurejev derde.
Burgemeester Machk'lsen belastte zich
in hotel Keur met do prijsuitreiking,
waarbij een forse reeks geldbedragen,
bekers en luxe voorwerpen over de
tafel gingen zowel eigenaren a's rijders

Zeeschuimers
tjaar de N.K.

- Twee van de jongste
Wcdstrijdzwemmers van de Z.Z. en
P.C. De Zot-schuimers «tljn erin
ty'slaagd limieten U' behalen voor het
Nederlandse Kampioenschap. Daar-
door mogen zij in de periode 15 tot rn
"Het 20 j u l i in Amuisfoori meedingen
'laar de nationale titel. De gelukkigen

Anni-tU- ter Heydi-n op di- 100
'r rugslag en Rudi Heeroma opdt-

en trainers in de eer deelden: De
eindrangschikking werd als volgt: 1.
Nagil Beroona met rijder M Pools, 2.
Lorrelot met M. Bouwhuis, 3.
Magowal met J. Geluk, 4. Nurejev met
M.C. Vergay, 5 tot en met 8 Minnie
Bird met R.A. van Gent, Nonon
Buitenzorg met M. Bouwhuis, Onze
Geert met R. L. Pools en Loena met M.
Pools. De totalisator had een omzet
van f 14.600,--.

Weekagenda
ZANDVOORT - De navolgende
evenementen zullen te Zandvoort
plaats vinden in de week van l t/m 9
juli:
Zaterdag l juli: week van het paard,
Concours d'élégance door de ge-
meente, aanvang 14.00 uur, Keesom-
straat. Antiek- en Curiosamarkt,
Gasthuisplein 15.00-21.00 uur.
Zweminterland Zandvoort (Holland)-
Taby (Zweden), zwembad De Duin-
pan, 18.30 uur. Concert Zandvoortse
muziekkapel op het Gasthuisplein,
aanvang 21.00 uur.
Zondag 2 juli: Internationale Auto-
races Circuit van Zandvoort door MSC
Langefeld en dinsdag 4 en vrijdag 7
juli , N A V, aanvang 13.00 uur.
Theaterweek in Nieuw Unicum voor-
drachten, ballet, akrobatieken impro-
vjsatie.
Donderdag 6 juli: Tele-zomer-spel op
strand met schatgraaf wedstrijd bij
reddinspost, Piet Oud, aanvang 15.00
uur.
Vrijdag 7 juli/zondag 16 juli: Kermis
op terrein kop Van Lennepwcg.
Zaterdag 8 juli&zondag 9 juli:
Internationale motorraces, Circuit van
Zandvoort door MSC Zandvoort,
aanvang 13.00uur.
Zaterdag 8 juli: Ballonoptocht m.m.v.
drumband Damiate, start 19.30 uur
bij VVV-kantoor kaartjes a f 0,50 et.
bij VVV.
Zaterdag 8 juli/zondag 9 juli:
Zeilwedstrijden voor strand Zuid
(pointregutta) Prindle-klassi- plus
WVZ.
Zondag 9 j u l i lyoridag 16 jul i : Opi-n B
en C Tennis Toernooi, tennispark Do

Het springconcours en de rijpaarden-
keuring op zondag 25 juni bij de
manege van Rob van den Berg kende
een ongekend hoog aantal inschrijvin-
gen, met 178 starts. Viel er 's morgens
vroeg nog een plensbui, later op de dag
kwam zelfs de zon nog even door, en
waren de terrasjes bij de manege
overvol. Ook de barbeque voor gasten
en deelnemers vond veel aftrek.
Bijzonder verheugend was ook het
aantal particulieren die van heinde en
verre waren gekomen om dit spring-
concours op te luisteren, er viel dan
ook voor de paardcliefhebber veel te
genieten. Voor organisatoren, jury-
leden, ruiters en niet te vergeten de
paarden een lange dag, maar zeker
voor herhaling vatbaar.
De volgende uitslagen noteerden wij:

Springen 50/60 cm
1. H. Puts met Tarzan; 2. M. Dolron
met Wendo; 3. L. Schild met Renate;
4. M. Voit) ex equo met Sans a Tout;
5. M. Kooiman) ex equo met Speedy;
6. M. v.d. Meer met Mack; 7. M.
Hoezee met Gommy; 8. B. van Asselt)
ex equo met Jinia; 9. E. Puts) ex equo
met Flash; 10. N. Kroneman met
Santana; 11. F. de Groot) ex equo met
Jurriaan; 11. D. Aldenhuizen)exequo
met Fiash.
Bij deze rubriek l waren 38
deelnemers.

Springen 80/90 cm
1. L. Bal m met Kress; 2. A. Koster met
Dolly; 3. C. Demeijer met Mentol; 4.
C. Bruine de Bruin met Carlos; 5. L.
Iking met Hcncico; 6. L. Koper met
Yellow; 7. C. Rison met Silver King; 8.
M. v.d. Meer met de Saint; 9. M.
Dikrzwager met Saidja; 10. W. Coster
met Dolly.
Bij deze rubriek 2 waren 30
deelnemers.

Keuring pony's
1. G.J. Wakker met El Malaak; 2. P.
Wakker met Prescott Eli; 3. M.
Huijdink met Burger; 4. M. Kooiman
met Meinderd; 5. J. Warmerdam met
Patrick.

Keuring kleine paarden
1. Mevr. Seur met Altan; 2. F. de
Groot met Jurriaan; 3. R. Cousantmet
Xanty; 4. N. Kramer met Twirre; 5. M.
van Dort met Fairthello.

Keuring grote paarden

1. H. Goudsmit met Onyx; 2. A.
Ravestein met Touch Wood; 3. E.
Overliese met Nuovo; 4. Mevr. van
Hees met Royal Dublin; 5. F. de Man
met Satan.

Totaal kampioen
keuring:
Mevr. Seur met Altan.

Springen 100/110 cm
1. M. v.d. Poppcmet Royal Hunter; 2.
H.J.W. Maase met Swingly; 3. H.P.
Kooiman met Blue Peter; 4. H.
Goudsmit met Onyx; 5. P. Wakker
met Salerno; 6. J. van Klaveren met
Duck; 7. B. Kalk met One First; 8. M.
Kooiman met Meinderd.
Bij deze rubriek 4 waren 30
deelnemers.

Springen 100/110 cm
(speel u w spel)
1. M. v.d. Poppe met Royal Hunter; 2.
H. Goudsmit met The Norman; 3. P.
Wakker met Salerno; 4. P. van Neel
met Beauty Pepin; 5. D. Geurts met
Brenda; 6. R. Maarssc met Poulien; 7.
M. Voit met Alex.
Bij deze rubriek 5 waren 18
deelnemers. ,

Keuring zaterdag: LOlJtS
Kleine pony's (tot 125 cm)
1. „Pancho" van Jaqueline Lindeman;
2. „Bianca" van Evelien Bos; 3.
„Micky" van Maaike Jubels; 4.
„Pandor" van Linda Koper; 5.
„Beauty"van Angeliquevan de Water;
6. „Pinokkio" van de heer Bol
getoond door Angelique; 7. „Japie"
van Jenny Dolron.
Totaal namen er 16 pony's aan deze
rubriek deel. Er werden extra prijzen
uitgereikt voor het best getoiletteerde
paard, „Pandor", en voor de on-
willigste pony „Petertje".
Grote pony's (tot 147 cm)
1. „Moietta" van Rob Cohen; 2.
„Shester" van Liesbeth Laurens; 3.
„Elisa" van Wilma Postma; 4. „Chico"
van de heer Loos; 5. „Dusty" van de
heer Wijkhuizen getoond door Petra;
6. „Silver" van Annemieke Bos,
getoond door Jaap Paap; 7. „Gerda"
van Marjan Warmhoudt.
Totaal namen er aan deze rubriek 19
pony's deel. „Wendo" van Monique
Dolron kreeg de extra prijs voor het
beste getoiletteerde paard en Marina
kreeg de troostprijs voor het on-
willigste paard „Shane".
Paarden
1. „Izmar" van de heer Bol; 2. „Fury"
van Daan Geurts; 3. „Doublé Dutch"
van Frans van Vliet; 4. „Xanty" van
fam. Taconis getoond door Nicolette
Verschoor; 5. „Johnny Boy" eigenaar
h r. Bol getoond door hr. Loos; 6.
„Prusso" van Mary Bouman; 7.
„Twirre"van Nicole Kramer.
Aan deze rubriek namen 13 paarden
deel. De prijs voor het best getoilet-
teerde paard ging naar „Twirre" van
Nicole Kramer.
Extra prijzen werden beschikbaar
gesteld door: Taxi Jansen te Heem-
stede, Rijschool R.T.A. Amsterdam,
slagerij A. Bos, Bistro Harlekij,
edelsmid Eekels, Leo van Duiven-
voorde van hotel Keur, allen te
Zandvoort, harddraverijvereniging
„Santpoort" de heer Meuleman,
manege Rob van den Berg allen te
Zandvoort, Dolico en Cruqius.

Een der deelnemers aan het springconcours.

dVOriC t

Internationale ADAC-Trophy
JB- 4r

ZANDVOORT - Op l en 2 juli a.s. wordt op het circuit van
Zandvoort de Internationale Adac-Trophy Zandvoort verreden. De
organisatie van dit evenement ligt in handen van de Nederlandse
Autorensport Vereniging in samenwerking met MSC Langenfeld/
Rheinland. De CENAV heeft het mogelijk gemaakt dat deze race op
het circuit van Zandvoort kan doorgaan en is ook de promotor var
het evenement.

De grote toppers van dit race-weekend zijn wel de twee races die
worden verreden in het kader van de Deutsche Rennsport
Meisterschaft. Een race, divisie 2 tot 2000 cc en een race divisie l
boven 2000 cc.

Spanning en
sensatie
bij pony race

De belangstelling van het publiek zal
zeker uitgaan naar de divisie boven
2000 cc, waar onder de deelnemers de
Nederlander Toine Hezemans Toinc
staat op dit moment bovenaan in dit
kampioenschap met 83 punten,
gevolgd door Bob Wollek met 73
punten. Toine heeft de laatste twee
races in dit kampioenschap met nogal
wat pech te kampen gehad, zodat
Wollek, die steeds wel goed in de strijd
bleef, op 10 punten achterstand
achter Toine is komen te staan.

Het is aan te nemen dat Toine, nu
rijdend voor eigen publiek en op een

"voor hem zeer bekend circuit van
Zandvoort, alles op alles zal zetten om
als eerste te finishen en zo zijn
voorsprong op Wollek weer uit te
breiden. De races kenmerken zich
steeds tot veel spanning en sensatie,
immers er wordt door zeer ervaren
coureurs gereden in supersnelle auto's
en de strijd wordt meestal in de laatste
meters beslist.
De divisie boven 2000 cc wordt
volledig gedomineerd door Porsche,

geprepareerde en gestroomlijnde
auto's met rondetijden vrijwel gelijk
aan de Formule I bolides. Er komen
16 Porsches aan de start.

Naast Toine Hezemans komen er nog
twee Nederlanders aan de start in
divisie I boven 2000 cc, Henri van
Oorschot en Toon Suykerbuyk in een
935 Turbo. Bij de divisie 2 tot 2000 cc
is het spectakel ook niet gering, vooral
door de strijd tussen BMW en Ford en

Snelschaak
toernooi

topcoureurs
Höttinger.

als Heyer, Ertl en

Behalve deze toppers zijn er dit
weekend nog vijf races, twee op
zaterdag l juli, nl. een race voor de
historische ren- en sportwagens (start
plm. 16.00 uur) en voor Produktie-
Toerwagens boven 1600 cc (start plm.

17.00 uur). Zondag 2 juli wordt het
programma geopend met een race
voor de spectaculaire VW Golf GTTs
met rijders als Fred Krap, Rob Visser
en Paul Maaskant. Als derde race is er
die voor de Formule Vee 1300. De
race-zondag wordt besloten met de
strijd tussen Productie Toerwagens tot
1600 cc.

Juttersten-
toonstelliiig

ZANDVOORT - Het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein 9b te
Zandvoort heeft het plan van 5 juli tot
en met 11 juli a.s. een tentoonstelling
in te richten van aan het strand gejutte
voorwerpen. Het gaat uitsluitend om
curiositeiten, niet om kostbare
dingen.

Een ieder, die iets thuis heeft, wat
interessant is voor deze korte
expositie kan kontakt opnemen met
het Centrum via nr. 6924 of even een
briefje schrijven.

Het inbrengen van spullen kan
geschieden vanaf 28 juni dagelijks
tussen 2 en 5 uur met uitzondering van
maandagen dinsdag.

Het is misschien een ideetje er een
dagje voor langs het strand te gaan
wandelen, het is gezond, je vindt er de
leukste dingen en na afloop breng je
het mooiste naar het Centrum.
Natuurlijk krijgt iedereen zijn spullen
weer terug. Tussen 12 en 16 juli (2-5
uur) kan het weer opgehaald worden.

Na weekend-karap:
Karate-examesis

ZANDVOORT - Spanning en sensatie
kenmerkte de pony-race die dinsdag-
avond op het strand werd gehouden.
Er waren zesenvijftig deelnemers-
(sters) die allen het ruim twee honderd
n-eter lange parcours trachtten af te
leggen in de kortst mogelijke tijd. Dit
gaf wel enkele problemen, want lanp
niet alle deelnemers bereikten de
finishlijn. Er was er zelfs een, die

halverwege kennelijk dacht „waar ben
ik nu mee bezig" en ondanks alle
aanmoedigingen, van het talrijke
publiek, rechtsomkeer maakte. Ook
draafden enkele pony's vanaf het
parcours, dwars door het publiek,
maar alles liep goed ai', dus bleef de

Jolanda Oerks wint van Edwin Cohen
met een neuslengte verschil.

waarom veel pony's aan het eind,
plotseling, óf tussen het publiek
verdwenen, of op de plaats rust
maakte. Het was een afvalsrace, de
winnaars uit de eerste ronde, werden
dus geplaatst voor de tweede ronde.
Het was bijvoorbeeld jammer voor
Ellen Laakeveld die met een nous-
lengte verloor van Marion de Krijger,
en zodoende niet meer deel kon
nemen aan de tweede ronde, waarin zij
beslist geen gek figuur geslagen zou
hebben. Hetzelfde gold voor Edwin

ZANDVOORT-Zaterdagavond l juli
1978 -ui de Zandvoortse Schaakclub
een snelschnaktocrnooi organiseren
voor mge/clcncn en Uniristen. Dit /al
gehouden worden in het Gemeen-
sehapslniis bij de V.V.V. Aanvang
19.00 uur. Men dient er wel rekening
mee te houden dat een inu.xmimum
aantal deelnemers van 40 personen de
mogelijkheid heeft om mee te doen.
Dus, kom op t i jd . ! ' ! Tot-ga np voor
junioren f2,50 en vooi senioren
f 3.50. !•> /i j n diverse mooie pri|/.en te
winnen. (X)k voor vcrlic/ers. Ook de
dames die kunnen schaken /i|n
natuurl i jk welkom, (iruug /ui len wij u
a.s. /atcrdagavond ontvangen.

hier, waarbij tussen de nummers 12 en
13 een „foto-finish" uitkomst ge-
bracht zou hebben.
De uiteindeli jke winnaars waren: 1.
Marjan Worm hou d t met Gerda, 2.
Prisca Nerrinkx met Izmar, Els v.d.
Terp nu-t Goldy, '1. Maaike Volt met
Alcs, 5. Liesbeth Koning met Marion,
6. Astrid van Donselaar met Silvid en
7. Jovco Wiirmcndam mot Dropje. De

ZANDVOORT - Tot de hoogtepunten
van de Academy for Asian Fighting
Arts behoort ongetwijfeld het week-
endkamp. Dit trainingskamp wordt
ieder jaar op de Spaarnberg te
Santpoort gehouden. Dit jaar werd het
trainingskamp weer gehouden onder
leidingvan Shihan Schulz uit Amster-
dam • 6e Dan. Het weer was
uitstekend, zelfs iets te warm om
optimaal te kunnen trainen. Door de
warmte en de training is het frisdrank-,
koffie- en theeverbruik nog nooit zo
hoog geweest. Op zondagmorgen
bleken de twintig karateka's de gehele
melkvoorraad van het hotel er in één
dag doorheen gedraaid te hebben.
Ondanks de warmte werd er zeer hard
getraind, waarbij de bosloop zondag-
morgen om zes uur van een aantal
deelnemers het uiterste vergde. Als
hoogtepunt kunnen de techniektrai-
ningen van Shihan Schulz weer
genoemd worden.
De manier waarop deze les geeft en
waarbij hij zijn techniekbeheersing
toont mag voor Nederland uniek
genoemd worden. Evenals vorig jaar
werd het werkendkamp besloten met
een speciale krachttraining, waarbij de
deelnemers htm laatste energie-reser-
ves kwijl raakten.

Het weekendkamp is tevens de
voorbereiding voor de examens die in
juni gehouden worden. Door het
gebruik van de Pagée-hal op de
maandagavond (trainingvan 19.00 tot
21.00 uur) is het aantal nieuwe
leerlingen enorm toegenomen. Hier-
door is de animo voor de examens zeer
groot, ondanks dat bekend is dat hoge
eisen gesteld worden, aan diegenen die
een hogere graad wensen te krijgen.
De examens voor de gele en oranje
banden vereist een goede kennis en
uitvoering van de Kilion (basistech-
nieken). Kilion no kata (verplaatsing
mét basistechnieken), Knta (oefenin-
Ren. waarbij de basistechnieken

volgens een vaststaand patroon gelo-
pen worden) en diverse kunites
(gevechtsoefcningen).
Op woensdagavond na de gele en
oranjebandexamens worden de hogere
bandexamens gehouden. De eisen die
voor de groene, blauwe en bniine band
door de Academy gesteld worden
komen overeen met de landelijke eisen
voor Ie en 2e Dan (zwarte band).
In tegenstelling tot de meeste
sportverenigingen die in de zomer niet
trainen, wordt er door de leden van de
Academy doorgetraind, zodat iedere
belangstellende altijd kan komen
kijken en meetrainen. Er wordt
getraind in de Pagée-hal op de
maandagavond (19.00-21.00 uur) en
in de Agatha-kleuterschool, Lijster-
straat op de woensdag- en vrijdag-
avond (19.00-21.00 uur).

a.s.
vertrek Schiphol
vanaf 13. OO uur.

f•
.,

j™ per persoon

,™ kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen :
tel. 02O-49507O
of 02O-4S2781
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Betaal niet teveel rente voor uw eerste hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.7,4%

Tarieven hypoleningen
10.000
20.000
30.000
40.000
60.000

100.000

1e hypotheek
Waarschijnlijk is uw bestaande
hypotheek afgesloten tegen een
rentetarief dat beduidend hoger ligt
dan het huidige. Oversluitenvanuw
hypotheek betekent in velegevallen
dat u goedkoper uit bent.
Elke offerte van de Gelderse Discon-
terings Mij. kost niets en verplicht u
tot niets. Dus wat let u.
2e hypotheek
Het is ook mogel ijk de overwaarde
van uw huis geheel of gedeeltelijk in
kontanten op te nemen. Naast uw
reeds bestaande hypotheek bieden
wij u onze hypo-leningen tegen zeer
scherpe tarieven en zelfs met loop-
tijden tot 30 jaar.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens al les haarfijn voorrekenen!
f Geld van de

0 GELDERSE
^F OISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

Bree23, Rotterdam. Tel 010-32 81 55*

120 x M34
180 x 1223,
180 x f336.

f 448,
f619,
f841,

Energie wordt steeds
duurdei; Doe er nu wat aant

Isoleren bijvoorbeeld.
\laar dan ook zodanig dal u u\v stookkosten drastisch drukt

Vraag \Tijblij\enci inlichtingen over de meest ideale na-isolatie die er bestaat
Rockvvool spouw muur-isolatie.

Vul de bon in

ROCKWOOLES
spouwmuur-i

steengoeie investering.

TT T7ïl D)T~ïDf7T\ll^UJlJ&Jjü(ll)
iSOlatie bV industneweg 21, beverwijk

Neemt u koniakt met mij op voor nadere inlichtingen of het uit-
brenaen van een vr i jb l i j \ endeof fe r te .

Naam __
Adres _
Plaats
Telefoon

Aan Lubro Isolatie b\ Ant\voordnr. 34, Beverwijk, tel. (02510) 29120

Kengen- Antiek
een der grootste collecties'

antieke boeren-
meubelen

en klokken
Open van 10.00-17.00 uur
donderdag koopavond.

Rijksstraatweg 75,
Sassenheim,

telefoon 02522-14682.

JUWELIERS WARMERDAM BV
vraagt met spoed voor ons snel groeiend bedrijf,
met vestigingen in Hillegom en Nieuw-
Vennep

vakkundige
horlogemaker.

Een op en top vakman, die van zichzelf weet
dat hij alle voorkomende reparaties kan ver-
zorgen. En houdt u tevens van een prettige
werksfeer waar ontplooiing mogelijk is? Dan
bent u degene die wij zoeken. Eventueel woon-
ruimte binnenkort aanwezig. Wénneer u bij
een dynamisch Juweliersbedrijf uw toekomst
wel ziet zitten, bel dan 02526-2695 of
02520-20950.
Uw uitvoerige sollicitatiebrief is natuurlijk ook
welkom.

JUWELIERS

Warmerdamb.v.

|= Hoofd:;lra;it 76 Tel. 209')0
lel 2 ( > ' ) ' >

Wij verkopen
de echte Roots

ROOTS
K<Kits iwrck'M yt'nwiikl t lcxn M'k'klt'rwi cly lustu huidt-n on

MK-nseiihiindiMi Mc-MiiMilun MINIMI lum<mib.u.ht lenciis
ili-n <lic' Ix'lnni'ii i>.in ilt' &fi."'"
iniM.i'nX'tMMicli'li.uul

ai-rklu-ilni 1,111 KIK IN /Jl1*3niootiQ» 'f-'1'"

JAN FEIJEN B.V.
Kruisweg 50 (station)

modeschoenen Telefoon 320823, Haarlem
Breestraat 43, beverwijk

Wegens ziekte, aangeboden:

HARLEY
DAVIDSON
ELECTRA

GLIDE1969
in orig. Amerk. uitvoering.

Stuurkuip, koffers, alles chroom, chroom
kofferrekken. plus nieuwe panzadel.

Pracht motor
Vraagprijs f 9.500,-.

Tel. 023-342967
MUZIEKCENTRUM
voor garantie en zekerheid.
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel 02503 16068/16501

ORGELS - PIANO'S
klem muziekinstrumenten

Inkoop - Verkoop - Occasions

VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en (uniorrnodo
HootOsttaai 178 Hilleqom
iel 02520 15119 Donder

dag koopavond

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u noq nooit

gezien hebt. want dooi
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijstraat 65.
Aalsmeer,

tel 02977 24429

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Het
Alléén

Schagelstraat 27
Haarlem,

tel. 023-327019

AALSMEER
Kruisweg 2a

Vrijdag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open)

VOLVO 66
Da Dlon achter»
Volllgheldskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

Jong stel zoekt
FLAT, ETAGE

OF ZOMERHUIS
in Zandvoort voor
permanent plm.

f 500,- per maand
tel. 3702

DAK-
DEKKER

02507-7353

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
holle Laan V/olcheren

Donderdag koopavond

AALSMEER * ALPHEN A/D RIJ N * AMERSFOORT * AMSTELVEEN
DELFT «LEIDEN * PURMEREND *ZAANDAM *ZEIST

voor verkoop
en service

u rijdt als op rails in een ruime renat

autobedrijver
W"

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

WOONPROBLEMEN ?
LEUK WOONHUISJE TE MARKEN

Ind.: woonkamer, keuken (+ inbouw apparatuur)
hal toilet en douche. Boven: 2 slaapkamers en over-

loop + bergruimte. Verdere bijz.: eigen grond
tuin naast huis, gaskachels en vloerbedekking, alleen

aan achterzijde buren.
Vraagprijs 125.000.-.

Inl. • Mak. Hoekstra, tel. 02995-4150

KSUAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil-financiering
* accessoires • alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV • UMU1DEI
Tel. 02550-144 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)
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Horecasektor
domineert

In het juni-nummer van „De Kamer van Koophandel", het
maandblad ten behoeve van het bedrijfsleven in Haarlem en
omstreken, zijn gegevens gepubliceerd uit het door de Kamer
uitgebrachte rapport „De distributieve voorzieningen in de regio".
Dit rapport is een inventarisatie van alle bedrijven in de detailhandel,
bankwezen, publiekverzorgende ambacht en horeca.
Bijzondere aandacht wordt in het juni-nummer van de Kamer gewijd
aan de branchesamenstelling, vestigingsgrootte, personeelsbestand,
parkeergelegenheid en konkurrentiepositie in een aantal gemeenten
die binnen het distrikt van de Kamer van Koophandel van Haarlem
en omstreken liggen.
Het distrikt van de Kamer omvat de gemeenten Aalsmeer,
Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen
en Zandvoot.
In bijgaand artikel publiceren wij de belangrijkste gegevens die het
maandblad van de Kamer vermeld.

In Zandvoort zijn geen neven-
concentraties gesitueerd en neemt
het grote hoofdwinkelcentrum een
dominerende positie in. Aan het
strand is een zekere concentratie
van horeca-bedrijven (de „strand-
tenten"). Dan is er nog een klein
hoofdwinkelcentrum in Bentveld.

De dominerende positie van de
horecasektor is zonder meer dui-
delijk. Op iedere 100 distributieve
vestigingen zijn er 44 uft deze séktor
afkomstig, terwijl 52 procent van de
totale publiekruimte voorrekening
van de horeca komt.

Veruit de hoogste graad van
distributieve verzorging wordt door
het hoofdwinkelcentrum van Zand-
voort zelf geboden, nl. 87 procent
van de totale detailhandelsruimte

. van deze gemeente is gelegen binnen
de begrenzing van dit winkel-
centrum.

De publiekruimte per hoofd van de
bevolking bedraagd 2.13 m2; dit is
binnen de distriksgrenzen een bijna
absolute top. Een groot gedeelte van
deze ruimte treft men in de
service en horecasektor aan.

De ruimte per inwoner in winkel-
vestingen is dan ook 0.88 m2 en dat
is nog steeds respektabel hoog te
noemen.

In de foodsektor is het aanbod per
inwoner bijzoner ruim, (0.36 m2)
hetgeen volgens het maandblad

van de kamer uiteraard in sterke
mate bepaald wordt volgens het
maandblad van de kamer uiteraard
insterke mate bepaald wordt door
de vraag van de toeristen. Binnen de
non-foodsektor volt vooral het
relatief hoge aanbod van de
textielbranche op (0.13 m2). De
aanwezigheid van boetieks (zich
richtend op vakantiegangers) is
daaraan debet.

Branchesamenstelling
Ruim tweevijfe *• van de totale
verkoopruimte wordt aangetroffen
in de foodsektor. Vergeleken met
bijv. Heemstede (25 procent) en
Bloemendaal (32 procent) blijkt
hieruit de dominerende positie van
deze séktor in de gemeente
Zandvoort. De branchesamenstel
ling van de non-foodsektor in het
hoofdwinkelcentrum van Zand-
voort wijkt af van die in vergelijk-
bare centra.

Een juiste vergelijking met die
centra (10.000-15.000 m2 v.v.o.)
gaat echter volgens het maandblad
van de Kamer niet helemaal op. In
die centra is namelijk sprake van een
aanbod dat de resultante is van een
honstante vraag en meerplaatselijke
bewoners gedurende het gehele jaar.

In Zandvoort is de vraag echter
afkomstig van 2 deelpopulaties, nl.
de bewoners (gedurende het gehele
jaar) en de toeristen (gedurende een
paar zomermaanden).

Hore (Kerk) castraat Zandvoort.

Vestigingsgrootte
De gemiddelde vestigingsgrootte
(publieksruimte) bedraagt 75 m2;
dit is niet hoog. Dit gemiddelde
wordt sterk beïnvloed door de
horeca- en servicesektor (90 m2per
vestiging). De gemiddelde vesti-
gingsgrootte in de detailhandel is
dan ook aanmerkelijk lager en
bedraagt 61 m2 v.v.o.
Niet minder dan 95 procent van
deze vestigingen heeft een v.v.o. van
minder dan 200 m2. Dit is een
bijzonder hoog percentage. Het
grootste deel (89 procent) van deze
95 procent heeft een verkoopruimte
beneden de 100 m2 en 58 procent
van alle Zandvoortse vestigingen in
de detailhandel doet het met een
v.v.o. van minder dan 50 m2.
De distributieve bedrijven in to-
taliteit bieden -in de gemeente
Zandvoort werk aan relatief velen.

Als het aantal werkzame personen
afgezet word tegen het aantal
inwoners dan blijkt deze verhouding
l op 10 te zijn.In bijv. Heemstede is
deze verhouding l op 19 en in
Bloemendaal en Bennebroek res-
pektievelijk l op 28 en l op 29.

Parkeren
De bereikbaarheid van de distribu-
tieve vestigingen wordt over het
algemeen als gunstig beoordeeld
(auto en te voet). Vooral aan het
strand wordt de bereikbaarheid per
openbaar vervoer wat minder
gunstig gevonden.

De parkeerruimte wordt in het
algemeen goed beoordeeld. Veel
ondernemers zien de parkeer-
problematiek op de topdagen
klaarblijkelijk onlosmakelijk ver-
bonden met de funktie van
badplaats en niet als een bedreiging
voor de uitoefening van hun
bedrijfsaktiviteiten.

Konkurrentiepositie
85 procent Van de ondernemers is
goed te spreken over branchesamen-
stelling en konkurrentiepositie van
het hoofdwinkelcentrum.

BURGERLIJKEi
STAND '

ONDERTROUWD:
F. Stakelbeek en I. van Kceken;
P.N.W. van de Staak en P.M.J.G.
Bastiaans.

GEHUWD:
R.H. Hanskamp en A.M.E. Copple-
stone; R.C. van Zuijlen en L.E. van 't
Hof; A. Domburg en Chr. K. A.
Laurens.

OVERLEDEN:
Jan de Ruiter, 23 jaar, (Nieuw
Unicum); Cornelis J.H. Leen, 72 jr,
geh.m. A.W. Martius.

OVERLEDEN (buiten de gemeente)
Isaak Bierman, 64 jr. gen. m. R. Kuijt;
Willem J. van der Heijdt, 86 jr. geh. m.
A.L. de Jong; Cornelis J. Gijsen, 73 jr.
geh. m. C.J.F. Seijmonsbergen.

GEBOREN (buiten de gemeente).
Robert Stuart, z.v. P.C. Greenwood en
C.A. Greenwoud; Francesco Lorenzo,
z.v. D. Del Gatto en J.A.E. Knoop;
Raymond, z.v. M. Antonides en R. van
Duijn; Picter Arie Johannes, z.v. A.M.
Kranenburg en V.A.C. Gallas; Eric,
z.v. R.J. Wind en L.M.J. van der
Storm; Cristina Isabel, d.v. A. Currais
Diaz en C.C.' Diaz Negrin; Froino
Toshiro, z.v. R.A.E. Beaumont en
A.L. Ruijgrok; Martin Willem, z.v. A.
van den Bos en E.G. Paap.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn alsvolgt:
Donderdag 29 juni 11.31-00.03 uur
(doodtij).
Vrijdag 30 juni 12.44 uur
Zaterdag l juli 1.13-13.49uur.
Zondag2juli 2.13-14.42uur.
MaandagS juli 2.59-15.27 uur.
Dinsdag 4 juli 3.38-16.05 uur.
Woensdag 5 juli 4.17-16.42uur.
Donderdag 6 juli 4.52-17.07 uur.

Weekenddiensten
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol, lel.
5091-5600. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: geen opgave onl-
vangen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevrouw. Chr. Ouds
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van dp
gewenste arts raadplege men ui t-
sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon: 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies jn
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
leining: geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zon dagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

College-vorming kan
nog vele weken duren
ZANDVOORT • Twee avonden lang hebben de tien wijze mannen -
twee van elke partij die in de nieuwe raad zijn gekozen • weer
gediscussi erd er het programma en de samenstelling van het
col ege, dat de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de
gemeente zal uitmaken. Aan de samenstelling kwam men nog
helemaal niet toe, dank wij het geharrewar in de VVD, die in haar
verdeeldheid met twee kandidaten kwam. Bij de eerste bespreking
op donderdagavond was er zelfs geen liberaal aanwezig. Maar na de
opening kwamen Gielen en Jongsma alsnog opdraven. Ze
betreurden het, dat hun verzoek om uitstel van de vergadering niet
was ingewilligd, aangezien erop dezelfde avond intern fractieberaad
over de impasse zou zijn. Dat ze de VVD-fractie vertegenwoordigen,
werd overigens betwijfeld door voorzitter Aukema (PvdA), die van
het liberale duo Hugenholtz-Attema per brief had vernomen, dat
Gielen-Jongsma niet namens de fractiebonden spieken. Maar na enig
heen-en-weer-gepraat werd toch maar begonnen aan de lijst van vele
prioriteiten, die de verschillende partijen besproken wilden zien.

Duinpan is meer
dan een duik waard
ZANDVOORT - Als het zwem-
bad De Duinpan binnenkort niet
uit de befaamde rode cijfers
komt, dan heeft dat beslist niet
aan de nieuwe directeur gelegen,
Henk Mollerus. Hij is pas per l
juni in dienst getreden van het
Zandvoortse sportfondsenbad.
Maar nu al heeft hij een dermate
ambitieusUprogramma „ontwik-"
keld, dat er veel meer gasten naar
zijn fraaie accommodatie moe-
ten komen.
Een paar weken geleden kwamen
vierduizend Avro-rallyrijders op be-
zoek en de vorige week had hij de
Kringkampioenschappen van de
KNZB in huis. Verder komen er
's morgens 200 kinderen van de
Hannie Schaft-basis- en kleuterschool
voor een schoolreisje-nieuwe-stijl.
Geen lange dure busreis meer, maar
een fijne dag dicht bij huis, met allerlei
activiteiten in en om het water. Deze
formule zal worden uitgewerkt voor
meer scholen uit en buiten de regio.

Zweden
Mollerus vertelde verder, dat maandag
de sterke Zweedse zwemclub Taby
Sim met 24 wedstrijdzwemmers naar
Zandvoort is gekomen. Men gaat zich
in De Duinpan voorbereiden op de
Zweedse Nationale Zwemkampioen-
schappen. ledere dag trainen de
zwemmers en zwemsters van 9.00 tot
12.00 uur en van 16.00-18.00 uur. Op
zaterdag l juli zullen de gasten
deelnemen aan Internationale wed-
strijden in De Duinpan, met verder de

prominenten van W.Z. en P.C. (Z.O.
Beemster), EdVo (Volendam),
A.Z.V.D. (Assendelft), Aquarius
(Schagen), De Amstel (Uithoorn) en
het organiserende Zeeschuimers
(Zandvoort).
De 8-kamp begint om 16.00 uur, met
in de pauze om 17.00 uur een
optreden van de komische springgroep
Icarus uit Rotterdam, yppr '.de..
zwerhwedstrijden is er een. waterpolo-- ---.-o.m.-^datrde^roorzieningen van
toernooi tussen 5 jeugdteams'. '~Dat
begint om 14.00 uur.
Dan zijn er op 4 augustus de jaarlijkse
campingwedstrijden en van 14 tot 18
augustus wordt de Zwemvierdaagse
georganiseerd. „Dat wordt dit jaar een
do7e kermis met veel randgebeuren",
vertelt de directeur. „Er komen
allerlei stands, van het Rode Kruis,
Politie, Brandweer, een autoshow,
Rob Slotemaker, een windsurf-
simulator, races van modelbootjes,
kortom, we maken er een feest van".
De nieuwe directeur bruist van de
plannen. Hij wil een clubhuis reali-
seren voor de verenigingen, die
regelmatig in zijn bad komen trainen,
het zwangerschapszwemmen wordt in
ere hersteld en in de hotels komen
gastenkaarten beschikbaar, waarop
toeristen tegen gereduceerde prijs
kunnen zwemmen.
Verder krijgt horeca-medewerker Ger
de Ridder binnenkort de beschikking
over een buitenterras, waarop het
goed toeven zal zijn. „Met alle
medewerkers willen we laten zien, dat
onze slagzin „De Duinpan is méér dan
een duik waard", reëel is, besluit
Mollerus.

Dat waren achtereenvolgens huisves-
ting, openbaarheid van bestuur,
Kostvcrlorcnpark en Herman Heijer-
mansweg.
Wat betreft de aanvulling van het
woningbestand zagen alle aanwezigen
mogelijkheden in het terrein aan de
kop van de Van Lennepweg. Als het
Casino niet spoedig meldt, dat zij daar
een permanentespeelzaal wil bouwen,
moeten er huizen komen. Sociale
woningbouw zou dat moeten zijn, met
een gedeelte premiekoopwoningen en
mogelijk ook huizen inde vrije sector,
een en ander afhankelijk van een
woningbehoefte-onderzoek.
Verdeeldheid bleef er bestaan overeen
eventuele doortrekking van de Her-
man Heijermansweg. CDA en VVD
bleven daar voorstanders van, PvdA en
D'66 vonden een fietspad door het
Kostverloren park voldoende. Het
park moet wel natuurgebied blijven,
dat vond men unaniem wel.

Ouderavond
met politie
ZANDVOORT - Als vervolg op het
onlangs gehouden verkeersexamen
voor de leerlingen van de basisscholen
en nog voor de afsluiting van het
schooljaar, hebben de ouders van de
leerlingen van de Nicolaasschool een
film/instructie-avond meegemaakt,
die'belangeloos verzorgd werd door de
Zandvoortse gemeentepolitie.
Op initiatief van de oudercommissie
van Nicolaasschool/Zeepaardje werd
in het Gemeenschapshuis, door bri-
gadier A. Barmentlo enige films
vertoond, waarbij zowel de politieman
in zijn dagelijks werk centraal stond,
alsm ede het kind in het verkeer op weg
van huis naar school en omgekeerd.
Beide films vormden een uitstekende
basis om tot een algemene en ruime
.discussie, te komen. Tot uiting kwam -

•de"
"overheid"""op "verkeersgebied en de "

ondersteunende taak van de politie
onontbeerlijk zijn maar de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders
voorop staat.
Voorgesteld werd om een inven-
tarisatie te houden van vraagstukken
en knelpunten op verkeersgebied en
speciaal in Zandvoort-Noord om deze
bij de bevoegde instanties aan te
bieden. Het geheel was een boeiende
avond, die aan zijn opzet be-
antwoordde en zeker voor meerdere
scholen val t aan te bevelen.

Bezichtiging St. Bavo
ZANDVOORT - Voor leden van de
afdeling Zandvoort van de Neder-
landse Vereniging van Huisvrouwen is
op zaterdagmorgen l juli om 10.20
uur een bezichtiging van de Grote of
St. Bavo kerk gepland. Men verzamelt
bij de ingang Oude Groenmarkt 23 om
10.20 uur. Kosten f 2,50,--. Vertrek
met bus 80 om 9.40 uur vanaf
Zandvoort-C. busstation. Op woens-
dagmorgen 5 juli is er 's morgens om
10.00 uur een koffieuurtje in
strandtent 9 „Terminus". Strand
afgang bij de Rotonde.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

TE KOOP:
SPEEDBOOT

4 mtr., 4 pers., trailer, dekzeil,
buitenb.motor Everude 25 PK.

Telefoon 02507-6734.

ZANDVOORT
HOUSING-SERVICE

VRAAGT
FLATS TE HUUR

voor perioden van 6 maanden tot 1 jaar.
OOK FLATS EN VAKANTIEWONINGEN
GEVRAAGD VOOR ZOMERVERHUUR

Tel. 02507-46 96
Maandag, woensdag, donderdag van 9.30-12.30 uur.

ZEESTRAAT 30 - ZANDVOORT

Voor een kwartje de wereld ro.nd
gaat niet!
Maar wel een goedkoop
bloemetje bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
btoemwerken

Hoe langer wij teven, des te korter lijkt de tijd
die ons hier toegemeten is.

PETER SIRIUS
Maar de tijd is in werkelijkheid nooit korter dan zij is.
U kunt dat nauwgezet controleren met een uurwerk
van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
Dat is precisietijd, die u nooit bedriegt en Waaning heeft
daarin een interessante collectie, hetzij een horloge
klok of wekker.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis !

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

VOOR ZOMERPRIJZEN
ZOMERKATOEN 90 cm en 115 cm breed

4,-, S,-, 6,- p/meter
ZOMERJAPONIMEN 69,-

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 -TEL.78 78

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47 731 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZON N E BAN K-kuren

HULP
GEVRAAGD

in kleine bejaardewo-
rting, 1 ochtend of mid-
dag per week. Telefoon
02507-4291.

TE KOOP:

huisbar met luifel, met
7 krukken, spoelbak.
pomp en verlichting
f700,-.

2-pers. opklapbed in
kast met bed. Alles in
prima staat f 300,-.

Eethoekf250.-.

TEL. 02507-4286.

Grote sortering
Porselein- of
Zilverkastjes,

Zwarte letters,
eike- of notehout

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT.

Tel. 7751

Weggevlogen:

grasparkiet
Inl.: A J v d. Moolen-

straat 44. tel. 02507-4925.

WIE WIL
PRAKTIJKRUIMTE
SCHOONMAKEN?

Plm. 2 uur per week.
Liefst in de avond-
uren. Mevr. Ridderbos.
Emmaweg 5, tel. S600/
5091.

BELONING
Zw. kater met witte bef.
wordt plm. 3 weken ver-
mist, omg. Beatrix-
plantsoen/Kostver-
lorenstraat. Z'voort.
Inl.: Tel. 020-445800.

TE KOOP:
z.g.a.n. vaatwasmachi-
ne, grasmachine, t.v.-
tafel op wielen.
Bellen tussen 18.00 en
19.00 uur 02507-5017.

Uok voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20.

Zanrfvnnrt

Over de wijze, waarop de open-
baarheid van bestuur zou kunnen
worden bevorderd, ontstonden geen
problemen: spreekrecht van ingezete-
nen na raads- en commissievergade-
ringen, een besluitenlijstje van college-
vergaderingen, een vroegere publikatie
van vergaderagenda's en een beter
gemeenteblad. Aan de notulen van de
vorige bijeenkomst werd toegevoegd,
dat het CDA had verklaard een
wtthouderscandidatuui" van VVD-er
Keur niet te steunen en dat D'66
bepaalde maatschappelijke functies
niet verenigbaar achtte met het
bezetten van bepaalde wethouders-
zetels.
Op de tweede avond-vrijdag- werden
er twee gloeiend hete hangijzers op de
groene tafel geworpen, het circuit en
de toeristenbelasting. Over het circuit
liep men danig vooruit op de
raadsvergadering van jl. dinsdag,
waarin de racebaan uitvoerig aan de
orde kwam. Gielen (VVD) vond, dat
men zich aan het contract van de
gemeente met de Cenav moest
houden. „We moeten er wel opletten,
dat de bepalingen worden nageleefd,
maar het heeft weinig zin om nu al te
praten over wat er na 1988 moet
gebeuren." Ook het CDA vond dat,
maar PvdA, D'66 en „Inspraak Nu"
meenden, dat men nu al attent moet
zijn over de toekomstige bestemming.
D'66 wilde voorlopig geen verbete-
ringen aanbrengen ten gunste van de
veiligheid van de beoefenaars van de
racesport. Maar dat werd met name de
afgevaardigden uit de rechtse hoek te
gortig. Coureurs zijn ook mensen,
vonden ze terecht. Verder werd het
min of meer een opsomming van
standpunten, die tijdens de verkie-
zingscampagne al uitgebreid tussen
het volk werden geworpen, met hier
en daar een emotionele uitschieter. Zo
meende de jeugdige Ingwersen (CDA),

..dat-.de.-bevoUcing in Noord wordt
geterroriseerd door de geluidshinder
van het circuit.

Ook het gesprek over de toeristenbe-
lasting leverde niets nieuws op. Het
pro en contra van een eenzijdige
heffing op de verblijfstoeristen kwam
andermaal duidelijk op de tafel,
waarbij aannemelijk werd, dat de

voorstanders- nu kennelijk met D'66
aan hun zijde - in de nieuwe raad een
minimale meerderheid zullen hebben.
Verder kwamen het welzijnswerk,
verkeer, milieu, volksgezondheid,
raadhuis en politiebureau ter tafel. Er
werden zeer zinnige dingen gezegd en
als alle ideeën in de komende vier jaar
gestalte krijgen, gaat Zandvoort een
goede tijd tegemoet.

Morgenavond gaat het tiental
programmeurs verder sleutelen
aan de gezamenlijke verlanglijst.
Dan is inmiddels ook de voor
vanavond geplande ledenverga-
dering van de VVD achter de rug
etzal ook uit die hoek één
wethouderskandidaat naar voren
zijn gekomen. De klus, die dan
nog rest, is het verdelen van de
portefeuilles over de drie kandi-
daten. Ook dat zal waarschijnlijk
wel een paar avondjes vergader-
werk kosten.

Kerkdiensten
ZANDVOORT.
Hervormde kerk, Kerkplein: 9.15 uur:
kerkdienst in de Duitse taal. Voor-
ganger nog niet bekend. (Evange-
lischer Gottesdienst), 10.30 uur: Ds.
C. Mataheru. Viering H. Avondmaal,
crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
GEEN jeugdkapel in verband met
vakanlies.
Gereformeerde kerk, Julianawpg 15:
10 en 19 uur Drs. H. Vroom van
Heemstede.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur de heer G.
Vlutters van Uithoorn (R.K.).
Rooms Katholieke Kerk.
Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht, zaterdag l juli, 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 2 juli, 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering. 10.45 uur: Euchr
ristieviering mot medewerking van het
St. Caucilia-kcrkkoor, (Latijn), Hoog-
mis.
Nieuw Apostolische Kerk: Tot nadere
aankondiging /ondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20 uur diensten in
gebouw Madoeraslraat l, Haarlem-
•Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: tot dio september
geen samenkomsten m huize Pniël,
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: /ondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.
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6 weken lang in Libelle

Zes Mtnccinbarc
boekjes om
makkelijk mcc te nemen.

Vier gratis romans
Deze week een meesterwerk van
een wereldvermaard auteur. Dan

een vorstelijke romance van
Barbara Cartland Een onver-
getelijk meisjesboek van Lenie
Saris. En Frank Slaughter's

boeiende relaas van een arts in
oorlog en liefde.

* Gratis puzzelboek
Tientallen puzzels en raadsels,
speciaal voor u verzameld in een
handzaam uitneembaar puzzel-
boek. Voor vele vrije, blije uurtjes!

* Gratis cursusgids
Zoek op uw gemak iets leuks uit
voor na uw vakantie. Een cursus,
een taal, een hobby. U krijgt een

complete gids met alle gegevens en adressen
van Libelle.

Weken lang lekker lui lezen
Geniet u maar van de zon.
Van de lange avonden buiten. En van uw
Libelle, met 6 weken lang een gratis bijlage!

Deze week de eerste roman
Een grootmccstcrlijk verhaal, onze eerste roman-
bijlage. Kunstschilder Pierre redt het leven van het
meisje Eva. Maar pas na vele spannende blad/ijdcn
vinden zij elkaar écht...

En: haken maar!
Met drie eenvoudige basissteekjes kan iedereen de
leukste gordijntjes, spreien en Weertjes haken. Kijkt u
maar in Libelle.

drankjes
Zoals de frambozenmilkshake-
de-luxe. Cuba libre. Sinas-soda
en ananas-fizz. Mét of zonder
alcohol, maar altijd ijskoud en
altijd razend lekker. Nu in
Libelle.

inRita
"De liefdesgodin" werd ze
in de 40-er jaren genoemd
Een aanbeden filmster.
De vrouw van Orson Welles.
Een sexbom? Hoe dan ook:
een bijzondere vrouw.
U ontmoet haar deze week
in Libelle.

En'nbonvooru
Ja, ik wil best elke week
Libelle thuis. Als wel-
komstgeschenk ontvang
ik het Receptenplakboek.
Ik betaal:
D f 1,30 per week of f 16,90

per kwartaal aan de
bladenman

D f 16,90 per kwartaal per
acceptgiro

NAAM:

ADRliS:

I'OSTCODb- 1-N 1'l.AATSNAAAl:. I'ROVINOK:

Zo gezel lig is alleen Libelle Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel
naar Libelle, Antwoordnummer 364,2000 VE Haarlem.
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Aannemingsmaatschappij Hillen & Roosen B.V.,
vraagt voor een langlopend renovatiewerk in
Amsterdam-Noord

timmerlieden
Belangstellenden kunnen zich voor nadere
informatie wenden tot onze hoofduitvoerder,
de heer Van der Aar.

Hillen & Roosen
Directlekflot, Nlggellastraat; Amsterdam-Noord
Telefoon: 020 • 36 07 62

l
MUZIEKCENTRUM

f Voor garantie en zekerheid.
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
klein muziekinstrumenten •
Inkoop - Verkoop - occasions

j

VAKANTIEWONING
HUREN...?

Dat kan nog in de prachtige natuurstreek van
Luxemburg, o.a. in onze luxe-vakantieparken te
Hosingen en Bourscheid. Met gratis een UIT Er

THUIS Service voor de niet autobezitters.
Inlichtingen bij uw reisadviseur of direkt bij:

CLUB-BENELUX. Internationale Vakantie Service
Haringvliet 100, 3011 TH-Rotterdam, tel. 010-115580.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

fatah Boetiek
Hoogindoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur.
voorrijkosten f 7.50.

Gen. Cronjöstraat 62.
— hoek Kloosterstraat. -

WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUM

l

GEERLINGS KEUKENS
NEDERLANDS
GROOTSTE IN KEUKENS

Met ongekend gevarieerd
assortiment in in-en
aanbouwmogelijkheden.
Natuurlijk ook alle inbouw-
apparatuur en accessoires.
En nergens zo goedkoop als
bij Geerlings. Door de recht-
streekse levering van de'
fabriek.
extra's om over na te denken.
• 5 Jaar garantie op alle door

Geerlings geplaatste keukens.
• Plaatsing van keukens door

eigen servicedienst.
• Prijzen en plaatsingskosten

inklusief BTW zijn definitief.
• Bij meenemen van afmetingen

gratis persoonlijk keukenplan.
• Luxe apparatuur van bekende

kwaliteitsmerken waarop 5 jaar
garantie.

Spaarneweg -
Industrieterrein
Cruquius
VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND
Geerlings Keukens
Spaarneweg 65
('s maandags
gesloten)
023-289874/
289875
Meubelhal
Cruquius
023-281791
Pavex
Tapijten Gordijnen
023-2881 bl

Dagelijks geopend van 9.00 tot
17.00 uur. Op maandag van
' 13.00 tot 17.00 uur,

Vrijdagavond koopa.-ondvan
19.00 tot 21.00 uur.

Gratis mime parKeermogeli|kheid
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ALWEER EEN NIEUWE DIRCKffl VESTIGING NU IN NIEUW-VENNEP

SCHOTSE WHISKY

HANKEY
BANNISTER

DON JACOBO

IFIESSN
VOOR

, f.--»' 1flï
W^T Bf BGSCHIOSS PILS

GEEN STATIEGELD
p«r flesje 45 cent.

FLESJES'
ONE WAV

PER
BLIKJE

GEEN jMi MAAR:,

TRAYé™ ~0

UV£t£S/^

blikken

•*

heef t alle dranken! rg.
Slijterijen, van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven ^^^^

/ m f

aanbiedingen geldig van 29 juni t/m 12 juli

• AMSTERDAM: Pl.in 40-45 nr. 3 (Slotttmeerl:
Martini van Gafienstr»! 47 (winklictntrum Oldorpr:
Winkelcentrum Dtlflandplein 182 (Ov0rloom»veld>;
Kaslelenstraat 170 (Buitenveldeft);
Lambenus Zijlpltin 3 IGeuiinveld);
Boxen Lommerweg 1 (bij de Haarfemmerweg):
Lijnbaanigracht 33 (Jordaanl;
Slonrkade 124 (bij de Zijlsttaail;
Kamperfoelieweg 13 (Noord):
Motorkade 10 (Noord bij dl Mxuwcnlaanl.

' ZWANENBURG/HALFWEG: Denncntaan 17.
• ZANDVOORT: Burg. Engelbermtraat 21.
• HOOFDDORP: Kruisweg 640.

. PAPENDRECHT: Brederodeplcin 6.
* SCHIEDAM: 't Gravolandsmeg 916.
* ROTTERDAM: Malhencixrweg 21
* ROTTERDAM: G J. Mulderstraat 12.
* OVERSCHIE:Burg. Baumannlaan 115-117.
. HAROINXVELO/GIESSENDAM:

Oranjestraat/Alptandersuaat.
* BOINES: Vechtnraat la.

en nu ooks
* LANDSMEER: Tormenlilstraat 2a.
* NIEUW-VENNEP: Hoofdweg 1183.

GROTE SORTERING

Race-, Sport-en
Toerrijwielen

Rdeigh • BSA • Gazefe - Union • Kopra • Peugeot - Koga Miyata • Bridgeston

BROMFIETSEN
ÜTündapp • Yamaha • Puch Maxi -Peugeot • Sachs - Vespa.

UOPRR VERSTEEGE
HaltestraatlB
Tel. 02507 -44 99 ZANDVOORT

HET OUDSTE ZELFSTANDIGE NAAI-
MACHINEBEDRIJF IN DEZE OMGEVING:

Jan Geylvoet Jr.
Levert de beste en repareert de slechtste

naaimachines en breiapparaten
Levert onderdelen, naalden en benodigd-
heden voor alle merken, zelfs de oudere

modellen.
Maak gebruik van de 77 jaar ervaring,

monteur van vader op zoon.
Doelstraat 35, Haarlem, tel. 023-311712.

Schildersbedrijf

C. J. Paap
binnen- buitenwerk,

behang - glas -
verfverkoop.

Hofdijkstraat 24,
Zand voort,

tel. 02507-2206.

KOOPJE VAN

Prima kwaliteit
ZEEM

52 x 34 cm

8,95
J. H. Vermeijs BV

Haltestraat 1 - Zandvoort • Tel. 52 04

LEVI's LEVI's
YOUNGFASHION

Qrota Krocht 20 • Zandvoort

LEVI's LEVI's

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g. 023-33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

Inilallalie bureau
GROENE!TEIN B.V.

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem
Tel. 023 -31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Kom in de bus!
,,De Bus" dat is:
de politie-informatiebus.
Een rijdend informatie-
centrum met betrekking
tot alle aspecten van het
werk vanRijks-en
Gemeentepolitie.
Interessant. Opwindend.
Leerzaam. Fascinerend.
Kom in de bus, waarin u
zich niet zult vervelen.
Vraag alles wat u weten
wilt. Over het werk van

de politieman. En over
mogelijkheden die er zijn
om uw eigendommen té
beschermen en daarmee
zelf een misdrijf te voor-
komen. Alles ook over
een baan als politieman.
En over de toekomst-
mogelijkheden,de oplei-
ding enzovoort.

In elk geval: Jff
"̂̂  •-- H^f t

Kom inde bus!

De Politie-informatiebus
komt op dinsdag 4 juli in Zand voort,

de Rotonde (bij mooi weer), Raadhuisplein (bij slecht weer)
van 10.30-18.00 uur.

WINDSURFING
Ten Cate
-1145,-
WindgKder

1850,-
Mistral

1890,-
Ook onder-
delen

Webuits
Sealmarine

*

SurQacks
*

Shirts
*

Laarzen
• *

Schoenen
*

Truien

Hoofddealer voor Haarlem
en omgeving

(uit voorraad leverbaar)

Roei-, vis- zeilboten, kano's, rubberboten,
zeilwagens, Yamaha b.b.-motoren, zeil-
kleding, beslag, touw, olielampen, klokken,

kompassen, verwarming, enz., enz.

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

FROMAGERIE
kaas- en wijnspecialisten

JROOMBOTERasogr.

BOERENBOTER
1500 gram

Kerkstraat 6a, Zandvoort.
tel. 02507-6141

SCHOORSTEEIWEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

STOOKTECHNISCH
ELLMANN ONDERHOUDSBEDRIJF

Voor al uw schoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845*

BLOEMEN
zijn een welkom kado f

'Erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

MAAK UW BED
MOOI EN GEZELLIG

AANBIEDINGEN
HOESSETS
1-pers 29,50
2-pers 49,00
Lits-jumeaux. 75,00

SLOPEN
zeer vele
dessins,
2 voor 10,00

2 VEREN KUSSENS

voor 25,00

ZOMERDEKBED

140x200 cm 30,00

HOESSETS

bekend merk
140x200 cm nu .

vervallen dessins

.45,00

HOESLAKENS
80x190 cm.. 15,00
Alle maten in
voorraad t/m
200 x 200 cm

ZOMERDEKENS

150x220 cm 25,00
220 x 240 cm 45,00

CHENILLE SPREIEN

1-pers.
2-pers.

.25,00

.39,50

VACHTSPREIEN

1-pers 45,00

2-pers 69,00

Lits-jumeaux 89,00

Alléén bij:

Haarlems Matrassenhuis
600 m2

GROTE HOUTSTRAAT 103 - TEL. 311023
G?/a f/is thuisbezorgd.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 - 71 66

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven.
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10."30"uur,

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Oenk tijdens uw vakantie eens na over de
WINTERSCHILDERS

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradljawvg 2 • Zandvoort • Tel. 02507 • 56 02, na 18.00 uur 02507 • 60 89

SUIMLOVER ROLGORDIJIMEN
VERTICALE ZONWERING • LUXAFLEX • ZONNESCHERMEN

in elke gewenste maat
Bespaar 30% door zelf te plaatsen!
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Wij durven uit
te komen voor ons

weik.

Het brandmerk bewijst't
Bij de Meubelfabriek Oisterwijk besteden inkopers,

houtbewerkers3 meubelmakers, stoffeerders, chauffeurs
en andere medewerkers een meer dan normale zorg aan
kwaliteit en service. En daar willen we best voor uitkomen.

Daarom worden al onze meubelen nu voorzien van
ons eigen brandmerk. Zo krijgt u de absolute zekerheid,
dat u massief eiken koopt met 12 jaar garantie.

Traditioneel geloogd. En door vak-
mensen gemaakt van het allermooiste
Europese eikehout. Kortom: meubelen
waarmee u over tientallen jaren nog
gelukkig bent. Kom maar eens kijken
in een van onze toonzalen.

MCKCKirvt WCRCK

Meubelfabriek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370,
Berkel (Z.H.), Noordeindséweg 116, tel. 01891-4670, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ' Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762,
Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925,
Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Zuidlaren. De Millystraat 7, tel. 05905-3607.

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsblad

38E JAARGANG NO. 27 ED. 5' GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7166 - OPLAGE 3500 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
UilRVcfster van:

Zandvoorts Nieuwsblad

Hi'cmstccdse Courant

Hüofddorps/Vcnnoper Nieuwsblad

Zwanen IMI i-g/ Hal f wegse Courant -

Badhocvc'Slotense Courant

Aalsmeerder Courant

Uithoornsc Courant/Ons Weekblad

Streekblad/De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28411.
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Werkgroep wil komen tot algemeen schoonmaakplan

tranden bleven niet
bespaard van olie uit zee

JL
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Het strand van Zandvoort en
Bloemendaal is niet bespaard gebleven van olie uit zee. De afgelopen
dagen zijn olieplakken en bolletjes . door de golven op het strand
geworpen.
Tot nu toe is gebleken dat de hoeveelheid oliesmurrie nog al meevalt en
hoeft men ook niet van een ramp te spreken. Het gaat hier vermoeodelijk
om een lozing van ruwe olie door een schip. De gemeenten Zandvoort en
Bloemendaal hebben eigenhandig de smurrie kunnen opruimen.

Gemeenten
klaren
karwei
eigenhandig
Vorige week vrijdag signaleerde
men op het Zandvoortse strand wat
olie, die men zonder veel moeite
heeft kunnen opruimen. Later is
nog meer aangespoeld, maar de
hoeveelheid was aanzienlijk minder
dan wal er afgelopen zondag aan-
spoelde op het strand tussen Wijk
aan Zee en Den Helder.
Toch heeft de reinigingsdienst van
de gemeente Zandvoort ook dins-
dag nog in actie moeten komen om
nieuw aangespoelde olie te ver-
wijderen. Men heeft daarvoor
onder meer een bulldozer moeten
inzetten om de zaak weg te
scheppen en twee vrachtwagens om
de smurrie af te voeren.
De heer P. Honderdos, chef buiten-
dienst Publieke Werken deelde mee
dat de gemeente Zandvoort de ver-
ontreiniging op het strand zelf wel
kon klaren en dat er geen hulp van
buiten af nodig was. Hij noemde als
gelukkige omstandigheid dat het
weer in dit geval de mensen van het
strand hield, waardoor de strand-
recreatie niet in gevaar kwam. De
Rijkswaterstaat Directie Noordzee
heeft twee monsters van de olie-
smurrie laten nemen.
Ook het strand van Bloemendaal
bleef niet bespaard van oliesmurrie.
Volgens een zegsman van publieke
werken concentreerde die verontrei-
niging zich vooral in de buurt van
Parnassia. Zondag werd er olie
gesignaleerd en ook dinsdag nog
heeft men nieuw aangevoerde olie
moeten wegwerken met een bull-
dozer en een vrachtwagen. Voor dit
werk heeft men totaal vijf mensen -
inclusief vakantiekrachten - ingezet.

Bij het rijk
Overigens blijft de olieverontreini-
ging een onderwerp van gesprek bij
de verschillende kustprovincies en
ministeries. Zo is de provincie
Noord-Holland steeds van het
standpunt uitgegaan dat het rijk de
verantwoording dient te dragen
voor de schoonmaak van onze
stranden bij grote vervuiling.
Dit standpunt is onder meer door de
heer L. Dubbeldam, waarnemend
hoofd van de afdeling waterschaps-
zaken griffie Noord-Hollar»d, voor-

gelegd aan de andere kustprovincies
Zeeland, Zuid-Holland, Friesland
en Groningen. Deze provincies
delen die mening en hebben dat ge-
zamenlijk aan de minister van
Verkeer en Waterstaat kenbaar ge-
maakt. Vorige week woensdag heeft
een delegatie bestaande uit verte-
genwoordigers van de verschillende
provincies bij minister Tuinman
van Verkeer en Waterstaat een
toelichting kunnen geven op dat
standpunt.

Nationaal
Daarop is een werkgroep in het
leven geroepen, bestaande uit amb-
tenaren van het ministerie en pro-
vincies, onder leiding van ir. Van
der Burght van de Directie Noord-

zee Werken, die een schema gaat
opstellen voor een nationaal ram-
penplan. Dit plan moet dan in
werking treden bij grote olierampen
op zee maar ook wanneer onze
stranden daardoor worden veront-
reinigd.
Het plan zal over een aanial
maanden aan het ministerie van
Verkeer en Waterstaat worden
voorgelegd en het dient ook de in-
stemming te hebben van de minis-
teries van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Binnenlandse Za-
ken, en CRM en van de provincies
en waterstaten. Als het plan in het
najaar op tafel komt dan zal de
inhoud ervan dienen voor het uit-
stippelen van een beleid op het ge-
bied van, bestrijding van olierampen
in nationale zin.

Noodplan
In die tussentijd wil men een nood-
rampenplan vastgesteld hebben
waarbij een beroep kan worden ge-
daan op bijvoorbeeld de plaat-
selijke BB's, militaiyen en bedrijven
die materieel voor olierampen kun-
nen inzetten. Op het ogenblik zal de

WULLUM v. d. WURFF

, W U R F - P R A E T "
Waerom zou we de

wethouders het zo moeilijk maeke as
'l zo makkelijk kan?

Vossen j acht voor jeugd
ZANDVOORT - Tussen de dertien- en veertienhonderd
schoolkinderen hebben dinsdagmiddag enthousiast door Zandvoort
gehold op zoek naar vossen. Allemaal gekleed in een wit t-shirt met
de opdruk „Zandvoort 150 j aar badplaats", togen z i j van de
ene vos naar de andere, in totaal zeven stuks, om te ontdekken wat
er fout was aan de kleding van de vos. Er was b.v. een automonteur
die met een afwasborsteltje trachtte te monteren, een schilder op
een ladder aan het schilderen zonder verf, een kelner met een
politiepet, een duiker met een zonnebril, etc. etc.
Zodra de fout ontdekt was ging er een gejoel op, en haastten ze zich
verder pp zoek naar de volgende vos. Alle lagere schoolkinderen, en
dat zijn er heel wat, namen deel aan deze vossejacht, die
georg aniseerd was door het onderwijzend personeel, en waarvoor
het feestcomité 150 jaar Badplaats gezorgd had dat ieder kind in een
feestelijk t-shirt aan de jacht kon deelnemen. Bovendien was er op
het Gasthuisplein een grote oliebollenkraam, waar ieder kind een
oliebol kreeg aangeboden. Een lekkernij die er wel in ging, want al
was het weer dan droog, warm was het bepaald niet. Voor de
organisatoren, en de vele helpers, en dat waren er heel wat, want alle
beschikbare „klaar-over-moeders" waren ook opgetrommeld, om
een veilige oversteek te garanderen, een dankbaar resultaat. Een
compliment voor het idee, dat groepen van ca. zeven kinderen een
van iedere school, gezamenlijk op pad gingen, om zodoende eerder
de betreffende „vos* (hoofdonderwijzer) te herkennen.

TAXI SCHRIJVER)
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
.Grote Kröc~ht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

provinciale waterstaat zich bemoei-
en met het coördineren en het laten
uitvoeren van strandreiniging, in
samenwerking met de betreffende
kustgemeenten. Zoals bekend heeft
de kustgemeente Schoorl een eigen
'schoonmaakploeg' die bij strand-
verontreiniging van kleine omvang
kan optreden.
De heer Dubbeldam van de provin-
cie waardeert dat initiatief van de
gemeente Schoorl, maar hij vindt
niet dat andere kustgemeenten zich
verplicht moeten voelen een der-
gelijke 'schoonmaakdienst' op te
zetten. "Ik ga er vanuit dat het rijk
uiteindelijk de verantwoordelijk-
heid neemt bij grote verontreini-
ging, zowel financieel als materieel.
Schoorl zou bij een ramp van grote
omvang nooit bij machte zijn de
zaak te klaren en zal men toch een
beroep moeten doen op andere
overheden. Daarbij blijft een olie-

ramp op onze kust natuurlijk nooit
beperkt tot Schoorl Alleen, en moet
men dus een groter bestrijdingsplan
hebben klaar liggen".

Het opruimen van oliesmurrie die de afgelopen dagen op het strand van
Zandvoort aanspoelde.

Heibel in VVD stagneert
samenstelling college
ZANDVOORT. - Het was donderdagavond een drukke be-
doening in feestzaal Le Perroquet van Hotel Keur. Maar het
was allesbehalve een feestje, dat daar beneden werd gevierd.
Er werden harde liberale noten gekraakt gedurende een bijna
vier uur'durende extra ledenvergadering van de plaatselijke
VVD-ers. Het ging, zoals al vele weken, om het aanwijzen
van een kandidaat-wethouder en de emoties laaiden hoog op.
„Jelle Attema of Piet Keur?", dat was de hamvraag, maar
de supporters van beide kandidaten, het bestuur en de fractie
kwamen er niet uit. Dat werd duidelijk, toen de circa tachtig
liberalen zich na middernacht verspreidden.

Bestuurslid Paul Zwaanswij k gaf
een summier perscommuniqué
uit: „De leden van de VVD heb-
ben een motie aangenomen,
waarin zij de houding van de
nieuwe fractie afkeuren en de
opdracht c.q. het advies aan de
fractie geven om-te komen met
één kandidaat". Het beraad tus-
sen de zes fractieleden - vier wil-
len Keur, twee willen Attema -
zou direct aanvangen, maar dat
nachtelijk overleg werd afgelast.
Ook de volgende dag kwam er
niets van terecht en zo bleek er
vrijdagavond tijdens de vierde
vergadering van de commissie, die

(Adv. liiycz. Mcdcd.)

Hotel - Café - Restaurant
„Van Houten BV"

Dir. P. J. Serno
Zeestraat 29-31 . tel. 2781 -4832

*

Dagelijks geopend
van 09.00-24.00 uur

UITSTEKENDE
ALACARTE-KEUKEN

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Varbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

zich buigt over programma en
samenstelling van het nieuwe col-
lege, nog niets veranderd.
Verklaring
VVD-woord voerder Pieter Jou-
stra meldde wel, dat er nu nog
maar één kandidaat was, te
weten Keur, maar daar wilde met
name de PvdA-vertegenwoordi-
gers niet van weten. Er zou-
den nog steeds maar vier fractie-
leden achter Keur staan en boven-
dien was de kandidatuur van
Attema nog steeds niet ingetrok-
ken. Verder liet CDA-leider
Richard van As nogmaals weten,
dat zijn partij Piet Keur beslist
niet zou steunen. Ook de socia-
listen lieten doorschemeren
niet wild te zijn op een concur-
rent voor Aukema op de post van
financiën. Over de vraag „welk
mannetje op welk stoeltje" wilde
de VVD zich overigens niet uit-
laten. Besloten werd, dat de
liberale fractie woensdag een ver-
klaring moet overleggen, waar-
uit blijkt, welke kandidaat men
unaniem naar voren schuift, een
en ander ondertekend door de
gehele fractie.

Uit de boot
Dat lijkt in de huidige contra-
verse een welhaast onuitvoerbare
opdracht, wat dan wel eens tot
gevolg zou kunnen hebben, dat
de VVD niet langer als gespreks-
partner wordt geaccepteerd en
wat de collegevorming betreft

„buiten de boot valt". Dat mo-
menteel in de politieke wandel-
gangen gevleugelde woord hangt
ook boven de hoofden van de
CDA-fractie, als die 7.ich nega-
tief blijft opstellen tegenover een
eventuele definitieve kandida-
tuur van Keur.
Er zijn dus nog moeilijkheden en
mogelijkheden te over bij de sa-
menstelling van een nieuw col-
lege van Burgemeester en Wét-
houders. Mocht een van de nu
vertegenwoordigende partijen
afvallen, dan is het niet uitge-
sloten, dat Inspraak Nu een
wethouder gaat leveren. Daar-
voor zou dan Jan Termes in aan-
merking komen.
Uit de koker van een van de be-
trokkenen kwam ook nog een
serieus bedoelde oplossing om
uit de VVD-impasse te komen:
Attema en Keur ieder twee jaar
op de wethouderszetel . . .

Praatstuk
Over de laatste punten van het
opgestelde prioriteitenlijstje be-
reikten de vijf partijen vrijdag-
avond wel een vorm van over-
eenstemming. Dat waren onder
andere de gewestelijke samen-
werking, het personeelsbeleid,
emancipatie en bejaardenzorg.
Onder leiding van gespreksleider
Peter Ingwersen werd beslo-
ten, dat de Partij van de Arbeid
een resumé zal opstellen van het
besprokene in de vier bijeen-
komsten. Dit praalstuk zal cen-
traal staan in de volgende com-
missie-bijeenkomst, die op dins-
dagavond 11 juli in de raadzaal
wordt gehouden.

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Wethouder I.M.
Aukema (financiën, onderwijs, cul-
turele en personeelszaken) zal de
gehele maand juli geen spreekuur
houden.

LANGS DE VLOEDLIJN

Mensen zijn als
wolken. Waar zij komen betrekt
de lucht. ,

Willem Hussem
(geb. 1900)

Evenementen-

agenda
ZANDVOORT - In de periode van 7
t/m 19 juli zijn er de volgende
evenementen in het dorp:
Vrijdag 7-16 juli: Kermis op terrein
kop vr.n Lennepweg.
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli: Pilm-inn
presenteert „De Generaal" van Buster
Keaton aanvang: 21.00 uur. Plaats:
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
32,
Zaterdag 8/zondag 9 juli: Internatio-
nale Motorraces, Circuit van Zand-
voort door MSC Zandvoort, aanvang
13.00 uur.
Zaterdag 8 juli: Ballonoptochtm.m.v.
drumband Damiate, start 19.30 uur
bij VVV kantoor.
Zaterdag 8/zondag 9 juli: Zeilwedstrij-
den voor Stand Zuid (piontregatta)
Rrindle-klasse plus WVZ.
Zondag 9-16 juli: Open B en C Tennis
toernooi, tennispark De Glee, Ken-
nemerweg, inschrijving schriftelijk
Frans Zwaanstraat 56 te Zandvoort.
Woensdag 12-14 juli:'Muziek w e e k
Nieuw Unicum.
Donderdag 13 juli: Marsoptreden
door muziekver. SOLl uit Santpoort,
versterkt met colourguards en majo-
rettes, 20.00uur.
Vrijdag 14 juli: TELE-zomer-SPELop
het strand, met schatgraafwedstrijd,
bij .eddingspost Ernst Brokmeijer,
15.00 uur.
Zaterdag 15 juli: Vliegerwedstrijd
FLY AWAY duinterrein Zuid, aan-
vang 14.00 uur, nadere informatie bij
VVV.
Zondag 16 juli: Autoraces, „Grote
prijs van Zandvoort" Circuit van
Zandvoort, aanvang 13.00 uur.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Van één vakantiedag
'n leven lang plezier.

Kijk verder dan de vakantie lang is en kom geloogd
massief eiken kijken bij de Meubelfabriek Oisterwijk.

Zo kunt u het nuttige met het aangename kombineren,
want we zitten in 't bronsgroen eikehout, bij zee en zeil-
water, bij bossen en vennen, bij het Rijksmuseum en de
hunnebedden, ja eigenlijk overal.

Meubelfabriek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99. tel. 020-2339! 7.
Berkcl (Z.H.), Noordeindseweg 116. tel. Ol89!-4670.
Beverwijk.Parallelweg IOO.tel'.025IO-26923.
Ede,Grotestraat 72/74. tel. 08380-I6203.
Heerenveen, Dracht I42. Lel. 05I30-25540.

Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5. tel. 05400-14370.
Oisterwijk, Heusdensebaan 65. tel. 04242-90I2.
Utrecht, Hollantlaan 26. tel. 030-083762.
Valkenburg (L), Reinaldstraot 9. tel. 04406-I3925.
Zuidlaren. De Millystraat 7. lel. 05905-3607.

Geopend ma t/m ia 9-I8 uur en alle koopavonden.
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Algemene Kennisgeving

Heden nam de Heerc na een geduldig en /oor lanl.-
moedig gedragen lijden lol Zich, mi|n innig gehelde
vrouw en on/c lieve, ?org/amc moeder en oma

Aaltj. X:.:;ner
gchuien Si oei

op de leefliid van bijna 62 jaar.
Z.indvoon:

l' Kramer
Koudekerk ,i'ü Kun N \.m Harskamp-Kt.iinoi

I \ s,in ll.irsK.nnn
l'ietci en Marian

Amdxoori:
l' Kiiimcr
I1 Kramer-van Hrakcl
Claudu

N i e u w - V e n n e p
W. H. Stoel
W. H. Siocl-Kcur
Miranda en S \ l \ i , i

Zandvoon. 30 juni IT^
Cclsiusstraut 84
De bcgralcnis hecll mnmkM- ph n. • ' i

Na een moedig gedragen lijden is \ an ons
heen gegaan,'mijn lieve en zorgzame man,
onze lieve vader, behuwd- en grootvader

Jan Zwemmer
in de ouderdom van 84 jaar.

Zandvoort:
J. J. Zwemmer-Hoogendijk
W. C. Zwemmer
J. Zwemmer-Kuipers
J A N e n H A N N E K E

ZANDVOORT, 3 juli 1978.
Marisstraat23.

De crematie heeft heden plaatsgehad.

A. G.
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht20a -Tel. 43 95
Leverancier alle ziekenfondsen en

EIGEN OOGMETING

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 14-7-78 t/m 5-8-'78.
Administratiekantoor

A. HOEKEMA
Frans Zwaanstraat 82, Zandvoort.

MARIASCHOOL
Aan het einde van dit schooljaar zullen de
heer .1. B. Nelissen en mej. Y. .1. M. Lokenberg
de school gaan verlaten.

Op 13 j u l i a.s., 's avonds tussen acht en
negen uur , is er in do aula van de school
gelegenheid afscheid van hen te nemen.
Ouders en andere belangstellenden k u n n e n
dan ook kennis maken met de heer R. H. T.
Ransi jn, het nieuwe hoofd van de school.

ZOMERKATOEN voor

ZOMERPRIJZEN

90en 115cm breed4,-. 5,-en 6.-p. m.

JAPONNEN 69,-

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

Bouwes Hotels te Zandvoort
heeft vacatures voor

KELNERS
en/of

SERVEERSTERS
Sollicitaties:

Tel.02507-21 44,
te vragen naar de heer Veerman.

Als uw armen te kort worden

hoogste tijd voor een bril.

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAIM
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

OOGMETING

Haltestraat 5 - Telefoon 2174

ZANDVOORT
HOUSING-SERVICE

VRAAGT

FLATS TE HUUR
voor perioden van 6 maanden tot 1 jaar.

OOK FLATS EN VAKANTIEWONINGEN

GEVRAAGD VOOR ZOMERVERHUUR

Tel. 02507-46 96
Maandag, woensdag, donderdag van 9.30-12.30 uur.

ZEESTRAAT 30-ZANPVOORT

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.

Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

gemeente
zandvoort

Ter secretarie kan worden geplaatst een

Telefoniste/
Typiste
MAVO-opleiding vereist.
Salaris nader overeen te komen.

Schriftelijke sollicitaties binnen een
week aan burgemeester en
wethouders van Zandvoort.

LEVI's LEVI's

YOUNG FASHBON
Grote Krocht 20 - Zandvoort

LEVI's LEVI's

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN

Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

Sommige mensen zijn als een klok op een dak Ze zijn
alleen van nut voor de buren

AUSTIN O'MALLEY (1858-19321

HORLOGERÏE C. WAANING
HETKLOKKENHUISMETPIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

heeft uurwerken (horloges, klokken en wekkers) die
ook van nut kunnen zijn voor de buren, al staan die

uurwerken niet op een dak, n.l. waneer ze precies willen
weten hoe laat het is. Beter kunnen zij er zelf een

aanschaffen, want het is precisie-tijd.
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't is et'/; belevenis'
Eigen reperatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

KOOPJE VAN DE WEEK !

RAAl tSSER
met spons en wisser

steellengte 80 cm

in verschillende standen verstelbaar

J. H. Vermeijs BV
Haltestraat l - Zandvoort - Tel. 52 04

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W.DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

HOTEL BOUWES v
Dagelijks diner-dansant (behalve op maandag) met
muziek van een fijn orkest. Kompleet 3-gangen menu
al vanaf f 25,-. Elke zondag matinee. Unieke
accomodatie voor kongressen, feesten en partijen
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten)
In het Panorama restaurant in Bouwes Palace kunt
u op 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van
een magnifiek uitzicht. Ook voor groepen, recepties
e.d tot ca. 250 personen.
2- en 3-kamerappartementen met
kitchette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig bedrijf. Ook
te koop (vraag de katalogus of bel
de heer Spijkermans voor alle
inlichtingen en/of afspraak
voor bezichtiging).
Spektakulair dolfirama (naast de
Bowling). Dagelijks shows om 10.30,
12 00, 14.00 en 16.00 uur. Avondshows
op dinsdag, vrijdag en zaterdag om
21.00 uur

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507-2144

golden -

tulip hotels

. holland >

Van oudsbekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN
Prettige verlichting - Sfeervolle inrichting

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED

EXCLUSIEF ONVEREN in Haarlem
3 SPECIALITEJTENRESTAURANTS

KEUZE UIT:

STEAK HOUSE
INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333

GEN. CRONJÈSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

MRBISTRO
LcsJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„GIralêt Het Witte Hals"

Zeeweg 3, O verveen. Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid.
's Maandags gesloten.

CAFÉ- RESTAURANT

CRÊPERIE

Mar/c

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.

STRANDWEG l O ROTONDE

ZANDVOORT
Ttl 0?507 5044

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,

Zandvoort,

Tel. 02507 -78 97

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Maandag gesloten.

HOIMDEN-
KAPSALON

RENÉE
voor vakkundige knip-

pen, scheren, tri tri-
men, wassen, oor-
behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v. Ostadestraat26

(bij de Koninginneweg)
telefoon 5626.

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Voor mode van
vandaag en morgen

naar

Young
Fashion

Grote Krocht 20,
Zandvoon

Schildersbedrijf

C. J. Paap
binnen- buitenwerk,

behang • glas •

verfverkoop.

Hofdijkstraat 24,
Zandvoort,

tel. 02507-2206.

DE NOTEDOP
heeft voor tuin en

bloembakken:

GERANIUMS
in vele kleuren,

hangende en staande
per stuk 2.50

PETUNIA's
in 8 kleuren

per stuk 0,70
per 10 stuks 6,50

Alle soorten
BEGONIA's.

AFRIKANEN,
AGERATUM enz.

Ook voor de kamer
groene en

bloeiende planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5. tel. 3796.

TE KOOP:

Ford Taunus
Stationcar

Juli '75, 47.000 km.
Inlichtingen:

Gerkestraat48rd.

Ook voor
KINDERMODE

slaagt u beter bij

Young
Fashion
Grote Krocht 20,

Zandvonrt.

T (KINDER)-

WINKELTJE
Buureweg 1-3,

Zandvoort,
tel. 02607-6580

is iedere dag

geopend van

10.00-18.00 uur.

G. KOL
Schuitengat flat 7.

telefoon 3212.

Auto Brand-Leven
Alle verzekeringen

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

Aantrekkelijke bijverdienste

aangeboden

Landelijke ochtendbladen zoeken met spoed

enige aktieve bezorgers
en vakantie-bezorgers

Tel. int.: 020-99 43 67.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa. WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

ANTIEK DE

ANNA'S HOEVE

Eiken en grenen
kasten, kabinetten,
eethoeken en
bureaus en vele an-
dere meubelen.
Verkoop vrijdag,
zaterdag en maan-
dag. Aalsmeer-
derweg 756. Rijsen-
hout.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv.
Lorentzstraat 515, Zandvoort,

telefoon 02507-4307.

CHRISTIEN

VERSTEEGE

THIELEMAN
Flemingstraat 104,

telefoon S185.
MwfcCn QCwpQflIMf Oft

pedicuiB vin het
EfaabettiGastticÉ.

Behandeling ook aan
huis. B.g.g. bellen

na 19.00 uur.

Schilder gevraagd
voor burgerschilderwerk

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2- Zandvoort
- Telefoon 02507-5602, na 18.00 uur 02507-6089



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 6 JUL11973

Bewuste keuze voor werk derde wereld

Jacqueline Soria
terug uit Bolivia

Door:
Margreet Ates

ZANDVOORT - In één van de hoge flatgebouwen aan de Tj.
Hiddestraat, waar je een geweldig uitzicht hebt over zee en
Zand voort, woont sinds kort een jonge vrouw, voor wie Zandvoort
en ook het thuisland Nederland, even wennen is. Nog niet zo lang
geleden is zij teruggekeerd uit Bolivia, waar zij zevenentwintig
maanden verbleef, en werkte voor de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers, eerst in een klein dorpje op vier uur rijden vanaf La
Paz, Chubimani, later in de stad La Paz zelf.

over in zo'n gezin in een dorp, dus had
je vrij veel contact met de bevolking".
Jacquelien werkte er van november
'75 tot augustus 1976. Toen ont-
stonden er moeilijkheden over het te
voeren beleid in de toekomst. Van de
zijde van de Nederlandse Vrijwilligers
werd aangedrongen op meer inspraak
van de plaatselijke bevolking in het
instituut, en de wijze van onderricht.
„Dat was wel jammer", is het
commentaar, „want nu wordt het
beheerd door nonnetjes, en de zo
noodzakelijke vernieuwingen zijn niet
doorgevoerd, en voor ons bleef de
keus, óf een andere baan, óf terug naar
Nederland. Gelukkig kon ik een baan
krijgen in La Paz, ineen wijkcentrum,
en daar heb ik de rest van de tijd
gewerkt".

"wij willen
terug naar
Zd Amerika"

Zeer bewust heeft Jacqueline destijds
gekozen voor het werk in de derde
wereld. Ze vertelt hierover „Ik
wilde graag weg, iets werkelijk nuttigs
doen. Ook al door mijn opvoeding, (ik
heb overal gewoond toen ik jong
was) is mijn bindig met Nederland niet
zo groot. Daarom koos ik na mijn
studie Engels M.O.A. voor de
huishoudelijke richting, want het
bleek dat het juist vakken zijn als
gezinsverzorgster, verpleegkundige,
landbouwkundige die in aanmerking
komen voor de uitzending van S.N.V.
Daarom koos ik voor N12, dat wil
zeggen, lerares huishoudkunde. Mijn
bedoeling was Afrika, vanwege mijn
Engels. Uiteindelijk bleek toen dat er
juist in Afrika in mijn beroep weinig
vraag was, behalve in Kameroen, maar
dat is frans sprekend, dus dat zag ik
niet zo zitten".

Bolivia
Uiteindelijk werd het Bolivia. Na een
spoedcursus spaans, zes weken, aan
het Tropen Instituut in Amsterdam,
vertrok Jacqueline met een kleine
groep naar Bolivia, en kwam terecht in
een instituut in Chubimani, een klein
dorpje. Dit instituut, een soort
opleidingcentrum voor de plattelands-
bevolking (campesina's) was gesticht
door twee hollandse vrouwen, die daar
met behulp van de Stichting Neder-
landse Vrijwilligers, de bevolking
onderricht gaven in de vorm van
cursussen over koken, voeding, kin-
derverzorging enz. Er werden in dat
instituut cursussen gegeven van drie
weken aan vrouwen, die- daar dan
intern kwamen. Ook vanuit het
instituut gingen de vrijwilligers naar de'
omwonenden, en verder afgelegen
dorpen voor.het onderricht. „Dat was
«uk", zegt Jacquelien, „want w
.leven ook vijvoorbeeld een nac!

was haar contact met een speciale
Boliviaan zeer groot, namelijk
Fernando Soria. Een jonge socioloog,
die zich het lot van zijn land bijzonder
aantrekt. Zo ontwikkelde hij met de
paters van de Augustijner Orde een
project in zijn land om de koffie die
wordt verbouwd, rechtstreeks te
exporteren. Op deze wijze werd de
tussenhandel vermeden, en zou de
winst rechtstreeks en ten goede van de
landbouwer komen. Doch de huidige
regering maakte bezwaar en Fernando
kreeg de waarschuwing zich liever met
andere zaken bezig te houden.
Deze waarschuwing is hard aan-
gekomen, want juist datgenen wal
Fernando Soria als zijn levenswerk
beschouwt, is de ontwikkeling en
grotere zelfstandigheid van zijn land-
genoten. ;
Fernando en Jacqueline trouwden in

La Paz, in februari 1977. Hij kwam
met zijn jonge vrouw naar Nederland,
toen haar contract met de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers afliep, om
zijn studie te voltooien aan het
Instituut for Social Studies in Den
Haag. Hij heeft zich laten inschrijven,
maar of zij het financieel zullen
bolwerken, én of hij een plaats krijgt,
is nog de vraag.

Toekomst
Het welzijn van de mensen van Bolivia
staat bij dit jonge echtpaar voorop.
Verheugd zijn ze beiden, dat voor het
eerst in lange tijd vrije verkiezingen
zullen worden gehouden in Bolivia.

Dat er nu 52 politieke partijen zijn, is
natuurlijk het andere uiterste, maar
het is een begin.

Een begin van de sociale
revolutie, die ook in dit Zuid
Amerikaanse land voorop staat
bij de jongere generatie. Een
revolutie waaraan zij beiden
willen meewerken. Daarom be-

GARAGE
STRBJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.

Grote inbraak
ZANDVOORT - In een woning aan
de Frans Zwaanstraat werd door
inbrekers toegang verkregen door
forcering van de voordpur. Vermist
worden ca. f50.000,-- aan contanten
en juwelen ter waarde van ca.
f70.000,-. Een nader onderzoek
wordt ingesteld. __^

staat ook het vaste voornemen
om terug te keren naar Bolivia
om de mensen te leren hoe zij
een menswaardiger bestaan kun-
nen opbouwen.
Het ziet er naar uit, dat het werk
door Jacqueline begonnen bij de
S.N.V, haar levenswerk zal
worden.

La Paz
La Paz is de enige stad in Bolivia met
meer dan 100.000 inwoners en ligt
gevat in een bergkom. Het klimaat is
redelijk, de armoede groot.
In het -wijkcentrum waar Jacqueline
werkte was behalve de tandarts, een
vrouwenarts, een consultatiebureau
voor zuigelingen, ook een kinder-
crêche en daar lag haar werkterrein.
Gemiddeld waren er negentig
kinderen per dag in de crèche,
onderverdeeld in drie groepen, de
baby's, de peuters van 2-4 jaar, en de
ouderen van 4-8 jaar. Behalve de
ongeveer twintig kinderen, die er
intern verbleven, kregen ook de
anderen 's middags een warme m aal-
tijd. Bovendien kregen de kinderen
les, en was het een intensieve baan.
Jammer vindt Jacqueline het wel dat
bij het werken in La Paz, het contact
met de bevolking vee! minderwas, dan
in Chubimani.
Huwelijk
Hoewel voor Jacqueline het contact
met de Bolivianen dus min der werd,

JacqueJine Soria met de kinderen van de crèche in een wolks wijk van La Pa?..

Onduidelijk.
Er klopt iets niet bij de
samenwerking tussen de Zand-
voortse huisartsen. Dat is al lang
zo en er lijkt om onbegrijpelijke
redenen weinig aan te doen te
zijn. Maar ik wil er toch wel weer
eens even de vinger op leggen.

Zaterdagmiddag werd een der
paarden, deelnemend aan het
Concours d'Elegance, schichtig en
richtte nog al wat schade aan. De
door het paard getrokken wagen
botste tegen een lichtmast, die
afbrak, terwijl enkele kinderen
werden gewond, gelukkig niet
ernstig, maar doktershulp bleek
toch noodzakelijk. Een dame
ontfermde zich over een drietal
kinderen en trok - op advies van
de politie, naar een Zandvoortse
huisarts, die door de politie voor
dat weekend was aangewezen
voor het behandelen van on-
gevallen. De dokter was niet thuis,
maar weggeroepen voor een
spoedgeval. Het duurde drie
kwartier, vóór hij weer terug was
en hij maakte direct zijn excuus
dat de dame zo lang had moeten
wachten. Daarop vroeg hij aan een
der gewonde meisjes, wie haar
huisarts was en toen bleek, dat dit
een andere dokter was, zei hij:
„dan kan ik jullie niet helpen, dan
moet je naar die dokter toe." De
dame trok met de gewonde
kinderen naar de genoemde
dokter. Daar zat een briefje op de
deur met de vermelding, dat hij
geen dienst had en er werd op
verwezen naar een volgende
huisarts. Dies toog men naar dat
adres en daar stond op de deur,
dat de betreffende arts niet
aanwezig was doch dat men
terecht kon bij zijn plaats-
vervanger. Die heeft toen ein-
delijk de kinderen geholpen, maar
intussen was er ruim een uur
verlopen, voordat de kinderen
behandeld werden. Kijk, hier
klopt iets niet. Wordt het niet
meer dan tijd dat erin dit opzicht
eens wat meer samenwerking
komt tussen de Zandvoortse
huisartsen, want die is tot nu toe
meer dan droevig en laat heel wat
te wensen over. De dame toonde
zich over deze gang van zaken m.i.
zeer terecht, dan ook zeer
gebelgd. Zij had er geen woorden
voor.

C. Kuypersr.

Feestelijk slot
Week van het paard

ZANDVOORT • De eerste Week van het Paard is zaterdag
afgesloten en de organisatoren, die de edele viervoeter op zo'n
geschakeerde wijze centraal stelden, kunnen meer dan tevreden zijn.
Het werd een eclatant succes, ondanks de vaak minder gunstige
weersomstandigheden. Deze Week van het Paard, georganiseerd
door Ruitervereniging Bentveld, manege Rob van den Berg en
Stichting Hippodrome, was tot nu toe ongetwijfeld het hoogtepunt
in de viering van „Zandvoort 150 jaar badplaats". Het is te hopen,
dat de medewerkende organisaties de gelegenheid en de mi ddelen
vinden om van dit hippisch festijn een jaarlijks terugkerend
evenement te maken.

Ringrijderij
Na de paardenkeuringen, het spring-
concours, de kortebaandraverij en de
ponyraces was er woensdagmiddag
een Ringrijderij op de busweg naast de
Prinsesseweg. Dit nostalgisch ge-
beuren, onder de beproefde leiding
van „Ome Nico" Duivenvoorde van de
Oranjevereniging Noord wijkerhout,
trok ondanks de regen veel kijkers.
Een groot aantal amazones en ruiters,
te paard en te pony, waagde zich aan
de klassieke combinatie van rijkunst
en handvastheid.
Na een fikse reeks ritten werd de
uitslag als volgt bepaald: 1. Nicolette
Verschoor met Dolly; 2. Rob Cohen
met Sans-a-Tout; 3. Albertine Oei met
Jujubes; 4 en 5 ex equo Aart Koster
met Dolly en Karin Klein met Roos; 6
en 7 ex equo: Wim Koster met Dolly
en Daniëlle Laarman met Trisca Boy.

Concours d' elegance
De absolute topper van de paardeweek
was ongetwijfeld het Concours d'El-
egance op zaterdagmiddag. Een bonte
stoet van meer dan dertig combinaties
trok van Manege Rob van den Berg
naar het dorpscentrum en vooral voor
de wat oudere inwoners en vakantie-
gangers moet dit een lust voor het oog
zijn geweest. Zeer oude, maar goed
geconserveerde koetsen, sjezen en
Tilburies, getrokken door prachtige
paarden, bestuurd door fraai uit-
gedoste mensen op de bok.
De jury, bestaande uit de dames
Roozen en Geertsema en de heren
Mulder Smid en v.d. Berg had het
moeilijk bij de beoordeling van
originaliteit en elegance, maar toen de
stoet op het zonovergoten en
overvolle Raadhuisploin arriveerde,
was di> volgorde toch bepaald.

Jammer
Jammer was het dat bij het begin
van het Concours d'Elegance
door nog onbekende oorzaak
een paard met huifkar op hol
sloeg. Het paard sloeg met de
voorbenen door de achterruit

van een in de stoet rijdende
personenauto, waarna de huifkar
een personenauto beschadigde.
Bovendien werd een lichtmast
geramd, welke tegen de grond
ging, terwijl het hevig trekkende
paard uit zijn tuig brak.
Het paard kon daarna worden
opgevangen en tot rust worden
gebracht. Een veertienjarig meis-
je, berijdster van de huifkar,
werd licht gewond, evenals een
meisje dat moedig genoeg was
om te helpen bij de opvang van
het paard.
Waarschijnlijk is het paard
geschrokken van een wég-
rijdende auto, die met gierende
banden wegreed.

Prijzen
De eerste prijs werd uitgereikt aan
Loes en Cor de Krijger en Vera Koper
met hun 19e eeuwse badkoets. De
tweede prijs was terecht voor Eef
Cohen en Inge Korporaal, die als
bruidspaar in een majestueuze Mer-
cedes werden aangevoerd. Veel ap-
plaus was er ook voor het in
oud-Zandvoortse kleding gestoken
echtpaar v.d. Velde in een pony wagen.
Zij verwierven de derde prijs. Voor een
beloning kwamen verder in aan-
merking „de groene amazone" Nel
Popma, Richard Krijger als Napoleon,
de Harlekijnen, de Tiffany-koets, de
Hofdames, de Haarlemse brandweer-
wagen Jetje uit 1907, de mestkaren de
Duitse Jachtwagen.

De vele prijzen, waaronder vele goede
gaven van de middenstand, werden
uitgereikt door mevrouw Machielsen.
Terwijl de Nos-camera's van „Van
gewest tot gewest" snorden, waagde
zij zich dapper tussen de meute en had
voor ieder deelnemend paard een
kleurige rozet.

Het Concours d'Elegance werd een
grandioos slot van een week vol
voltreffelijke evenementen van het
soort, dat Zandvoort nodig heeft.

Bolivia
Bolivia is een republiek in Zuid
Amerika. De grens met Chili en
Peru in het Westen wordt
gevormd door de hoge centrale
Andes ketens, waarvan de
Ancohuma (6550 m) en de
Illimani (6452 m) de hoogste
toppen zijn. Hier liggen ook het
Titicaca (3817 m. boven zee-
niveau) en het Aullagas-meer,
door de Desaguadero verbonden.
Ten Zuiden grenst het aan
Paraqua, ten Oosten en Noorden
aan Brazilië. In het Zuid-Oosten
liggen uitgestrekte salpeter-
woestijnen en zoutvlakten. Ten
Oosten van hoogland liggen grote
vlakten (illanos) vaak moerassig,
doorsneden door vele rivieren. De
gehele zuidelijke hoogvlakten
bestaan uit paleozoische lagen.
Het noordwesten kent vooral
glaciale vormingen en gesteenten;
hierin komen de tin-en zilver-
ertsen voor waaraan Bolivia rijk is.
De Oostelijke en Noordoostelijke
helft van Bolivia bestaat uit
kwartaire sedimenten waarin
goud en koper worden gevonden.
Verder bruinkool, aardolie,
wolfraam, zink, antimoon, bis-
mut en kwik. In de lage delen van
Bolivia is het klimaat tropisch, op
het Andesplateau polair. Daar-
tussenin zijn alle overgangs-
vormen te vinden. De bevolking
bestaat uit indianen, negers en
blanken. De taal is spaans, maar
de indianen spreken meestal
Quechau of Aymara. De hoofd-
stad is Sucre, waar ook de oudste
universiteit van Zuid Amerika is.

Mevrouw Machielsen reikt de
eerste prijs uit.

IMét oog en op
de badplaats door. . . • • # ; . - . . - . • - . i • . . • . . . - •

Hinderlijk
Er is de laatste tijd nog al weer
eens wat te doen geweest over het
circuit. Een lijvig rapport is er
weer over verschenen en het
anti-circuit-comité houdt niet op
om op alle mogelijke en
onmogelijke manieren te
trachten onze racebaan op een
zijspoor te zetten. Er wordt over
gepraat in de gemeenteraad en
in alle erbij betrokken overheids-
instanties en vele uren worden

-wet het bespreken ervan door-
gebracht. Het grote struikelblok
is de geluidshinder, die door
het circuit wordt veroorzaakt en
waar het anti-circuit-comité
méér last van schijnt te hebben
dan de directe omwonenden,
waarvan de mcesten van hen zo
erg veel hinder niet lijken te
ondervinden; althans volgens
mijn persoonlijke waarneming.
Men vindt het wel niet leuk,
maar men ligt er ook niet wakker
van. Dat zou ook niet kunnen,
want 's nachts wordt er niet
geraced. Maar het anti-circuit-
comité weel wel beter.
Die laat opmetingen verrichten
en schermt met decibels, die
het toelaatbare verre over-
schrijden. Dat zal zo af en toe
best eens zo zijn maar laat
genoemd comité dan ook eens
de geluidshinder gaan opmeten
die het dorpscentrum ondervindt
van loeiende motoren en
bromfietsen. Dat is iets, waaraan
men zich terecht kan ergeren en
waaraan broodnodig een einde
dient te worden gemaakt.
Zaterdagavond j.1. was het weer
heel erg. Tijdens het optreden
van Zandvoorts muziekkapel
raasde een stelletje opgeschoten
jongens op zware motoren kris
en kras door het centrum. Van
de muziek was weinig meer te
horen en de mensen, die rustig
op een terrasje zaten ergerden
zich er groen aan. Hier werd het
aantal decibels vele malen
overschreden en het lawaai was
heel wat erger dan het circuit-
lawaai. Dat daarentegen niet
wordt opgetreden is mij een
raadsel. Politie zie je op zulke
tijden in geen velden of wegen al
geef ik toe, dat het zeer moeilijk
is om dergelijke geluids-
overtreders op heterdaad te
betrappen. Maar ergerlijk en
ontoelaatbaar is het wél! Maar
ja, we leven nu eenmaal in een
seizoenplaats en zullen dit dus
wel op de koop toe moeten
nemen al wordt het m.i. meer
dan tijd, dat het dorpscentrum
zeker in de zomermaanden voor
autoverkeer wordt afgesloten.
Daar is men immers al zo lang
mee bezig, maar het anti-circuit-
comité hoor je over deze
geluidshinder niet. Wanneer ze
hier eens tegenaan gingen,
zouden ze de gehele bevolking
meekrijgen, want algemeen
spreekt men er schande van.
Maar in dit geval laat men Gods
water maar over Gods akker
lopen. Wanneer zal hier eens een
eind aan komen? Ik zie het nog
niet zitten. Binnenkort krijgen
we de zomerkermis op het terrein
bij de van Lennepweg. Dan zal
het wel weer klachten regenen
van de omwonenden, maar het
lawaai in het dorpscentrum
lijkt men maar heel gewoon te
vinden. We leven toch wel in een
rare wereld!

Hoogtijdag
Zaterdag j.1. was het wel een
hoogtijdag wat betreft de viering
van het jubileum Zandvoort
150 jaar badplaats. Men kan
moeilijk zeggen, dat er niets aan
gedaan wordt en onze
verenigingen werken in alle
opzichten mee. Er was een
gezellige markt, de kalligraaf op
het Raadhuisplein trok grote
belangstelling, het Concours
d'Elegance, waarmee de week
van het paard besloten werd,
was een enorm succes, er werd
een snelschaaktoernooi
gehouden en Zandvoorts

muziekkapel zorgde voor
gezelligheid in het centrum door
een succesvol optreden.
Zandvoort had wat het
amusement betreft, zeker niets
te'klagen. Integendeel. Ik
meende, dit even te moeten

memoreren, omdat je ook nog
wel eens hoort: Wat doen ze er
nu eigenlijk aan? Wanneer u
bovenstaand lijstje eens goed
bekijkt, dan lijkt het nog al
mee te vallen!

Passage gezellig
Met de opening van de grote
bazar in het winkelcentrum aan
de Bouwes Passage zijn thans
praktisch alle winkels in dit
centrum bezet. Een feit, waar-
over de voorzitter van de
federatie Handelsvereniging/
Hanze, de heer Leo Duiven-
voorde, tegenover mij zijn grote
blijdschap uitsprak. Want het is
wel eens anders geweest nog
niet zo lang geleden. Men leek
voor dit centrum geen
belangstelling te hebben, want
de meeste winkels stonden
geruime tijd leeg en dat was
een triest gezicht.
Maar gelukkig is dit nu anders.
Ik ben er deze week eens wezen
kijken en moet eerlijk zeggen:
dit winkelcentrum wordt
gezellig en aantrekkelijk. Er zijn
heel mooie zaken op allerhande
gebied.Eindelijk lijkt men dit te
hebben ingezien en terecht,
want het is een geheel aparte
gelegenheid om te winkelen.
Het bestaan van enkele grote
supermarkts in de directe nabij-
heid zal daaraan ook wel niet
vreemd zijn geweest. Laten we
blij zijn met dit mooie nieuwe
centrum en gaat u er eens
kijken. Trouwens, de gehele kop
van de Zeestraat ademt een
geheel aparte sfeer. alleen een
beetje meer licht in de
avonduren zou geen overbodige
luxe zijn.

Kalligraaf
De kalligraaf Jaap Kooyman die
zo'n succes heeft gehad op de
fancy-fair in juni op het
Gasthuisplaats, heeft nog steeds
een aantal bestelde borden in
zijn bezit.
Hij verzocht mij u er op attent
te maken dat bij de eerst-
volgende zaterdagen op het
Raadhuisplein aanwezig is, en de
bestelde borden bij zich heeft.
Graag zou hij zien dat de
mensen deze ook kwamen
afhalen, want dat heen en weer
gesleep, kan beschadiging
veroorzaken. Dus haal die
borden even af, uiteindelijk
willen wij toch allemaal dat
carillion, waar of niet?

Abominabel
Het aboninabele slechte weer
van de laatste weken gaat
Zandvoort niet in de koude
kleren zitten, zoals dat in alle
toeristenplaatsen het geval is.
En nu kan een groot ochtend-
blad wel schrijven mens erger
je niet en daaraan de komende
dagen een aantal artikelen gaan
wijden, wij zijn wel benieuwd,
hoe men deze tegenslag wil
opvangen en de mensen een
hart onder de riem steken. Want
het mens erger je niet kan nu
wel een opbeurend karakter
krijgen, maar het brengt geen
centen in het laatje en daar gaat
het tenslotte maar om. Je zult
er, hetzij als badgast of als
neringdoende, maar bij
betrokken zijn. Dan komt de
ergernis op den duur toch wel
om een hoekje kijken. Hoop
doet leven zegt men, en daar
houden we ons dan maar aan.
Maar moeili jk is het wel en
ergerli jk ook. Het wordt meer
dan tijd. dat ook h ie r in
verander ing komt, want het ib
we rke l i j k bar en boos!

C. KUIPER SR.
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lot vliegtuigbouwer
voor jonge LTS~ere(Bof C)en MAVO-ers (W&N)
Fokker bedrijfsschool
Fokker-VFW hoeven we nauwelijks voor te stellen: bouwers
van vliegtuigen! Van de suksesrijke F27 Friendship en de
F 28 Fellowship. Ook in de ruimtevaart aktief met o.a.
satellieten en space labs.
Fokker-VFW: een fascinerend, technisch bedrijf waar

vakmanschap, precisie en inzet
iedere dag opnieuw gevraagd en

gewaardeerd worden. Jonge vakmensen
waarborgen de kontinuïteit.
Een dergelijke industrie móet daarvoor wel

een eigen opleidingsinstituut hebben:
de Fokker-bedrijfsschool.

Opleiding tot
vliegtuigbouwer-metaal.
Eind augustus 1978 start in de bedrijfs-
school via leerlingstelsel "Bemetel" de
opleiding voor vliegtuigbouwer-metaal.
Twee jaar lang worden praktijklessen
gegeven met aanvullende theone. Ook
wordt aandacht aan de persoonlijkheids-
vorming besteed
Tijdens de opleiding wordt de leerling
ook betrokken bij de praktische werk-
zaamheden ten behoeve van de
vliegtuigbouw. Het is een landelijk
erkende beroepsopleiding.
Al meteen aan het begin van de
opleiding wordt men gewoon uitbetaald

Diploma.
Werkmogelijkheden.
Aan het einde van de opleiding wordt
examen gedaan. Bij voldoende resultaat
wordt het diploma uitgereikt. Hij is dan
leerling-af en door zijn veelzijdigheid kan
hij op verschillende afdelingen van het
bedrijf gaan werken. De hoge kwaliteits-
eisen die ta.v. het produkt gelden, vragen
om uiterst nauwkeurig werk. Dat is al aan
de kwaliteitvan de opleiding te merken.
Diploma en werkervaring maken hem
daarom zeker tot een gewaardeerd
vakman.

VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

MINI OF MAXI VAKANTIE...?
Dat kan nog in de prachtige natuurstreken van
Luxemburg, o.a. in onze luxe-vakantieparken te
Hosingen en Bourscheid.
Driedaags mini arrangement, p.p. vanaf 65,-
Vijfdaagse maxi arrangement, p.p. vanaf . . ..120.
Incl vervoer per luxe touringcar, alle exkgrsius fn alle reisverzekeringen
Inlichtingen bij uw reisadviseur of duek! bij

CLUB BENELUX, Internationale Vakantie Service
Haringvliet 100. 3011 TH Rotterdam, telefoon 010 115580

LEYLAND BOOM BV
vraagt een

•l

magazijnbediende

Oosteinderweg 220, Aalsmeer,
telefoon 02977-25667.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325. Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023-244983 (b.g.g. 020-220901 of 123123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine werelHcbllecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,
series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor
belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

Heeft u
..... Wij hebben voor u

moeilijke prettig zittende

VOeten? schoenen, zowel

steun als voor
losse steunzolen.

Kleine Houtstraat 8, telefoon 323184.

J. B. RUTTE BV - AMSTERDAM
vraagt:

MONTEUR
met kennis van diesel en hydrauliek.
Voor binnen- en buitendienst.
Sollicitaties aan:

Osdorperweg 578 - Amsterdam -
Tel. 020 - 19 41 63 / 10 63 34: 's avonds na
19.00 uur: 02977 -2 59 18.

' £| ̂  -f MUZIEKCENTRUM f^^l
f:'\ -.• -.9 ' ;' voor garantie ervzekerheid. ' B

•V"4lA'H i /'Kruisweg 679. Hoofddorp,' '•''-'• ,1
,î *.~| ï, tej. 02503-16060/16501 ' .•.,-•

v ORGELS -PIANO'S .• '1
'V ;..' .. ' i j, klein muziekinstrumenten '." - - '..Ij

. .'•• Inkoop- Verkoop -Occasions ^1

Wij hebben plaats voor een

medewerk(st)er
voor licht winkelwerk.

Zaterdags vrij.
Met vakantieafspraken wordt rekening
gehouden.

Ook zij die halve dagen willen werken,
kunnen zich hier voor aanmelden.

ZWETSLOOT SUPERMARKT
Schoollaan 23, Bennebroek, telefoon
02502-6214.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer.

tel. 02977-24429

Werkend meisje
zoekt

woon-
riïütvE+r»lUllTIlG

(liefst met vrije op-
gang) in omg. Mij-
drecht met douche-
en kookgelegenheid.
Tel. overdag 01720-

72657.

In- en verkoop
Juwelen - Goud - Zilver

H. W. Dames
Kruisstraat 19, bij de

Ridderstrait • Haarlem,
telefoon 32043 J.

Grote sortering

Anfieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boetiek

Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Massief eiken
huis- en

salontafels
• in elk gewenst model.

Wij maken ze voor u.

Set fUooclIiuw
Aléén

Schagalstraat27,
Haarlem,

tel. 023-32701 9.

Wij verkopen
de echte Roots

P"-" -MlMmi1CJ.V,/?Vfr '"g| 'ÏT^.^ y\ ^*J

ROOTS

^a&üï
D

Atleenverkoop voor uw
omgeving

JAN FEIJEN BV
Kruisweg 50 (station!
Teloloon 320823
Haarlem

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

.spicringo
Hi'fMn MM luiiotrnotJt'

MurïtrjMr.idr 178 HillfUnm
tf OJ52Ü 1S119 Oi)"M»"

(Jjq koopüutin '

Electnsche
kantenmaaiers
voor moeilijk

bereikbare
plaatsen.

Motormaaiers
topmerken met'
unieke maai-
kwaliteit.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en

Vrijblijvend demonstratie bi|

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN & PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329
Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachines o.a. cirkelmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers. tuinrekkers.
zitmaaiers, tuinfrezen, kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meer'
U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

Aanmelding
Jongelui met het diploma LTS B of C of
MAVO wis- en natuurkunde, die niet
ouder zijn dan 19 jaar, kunnen zich bij
Fokker aanmelden. Het eventueel
vervullen van de partiële leerplicht kan
met deze opleiding gekombineerd
worden. Eerst vindt er een gesprek plaats,
vervolgens wordt er 'n psycho-technisch
onderzoek gehouden en kan men zich op
een voorlichtingsavond verder laten
informeren. Na een medische goed-
keuring wordt men dan officieel
aangesteld. De vaste aanstelling houdt
een leer- en arbeidsovereenkomst in.
Fokker heeft personeelsvervoer op
Amsterdam en verschillende
omliggende gemeenten. Zij die interesse
hebben en binnen redelijke afstand van
Schiphol wonen kunnen zich telefonisch
aanmelden op 020-5443820 of schriftelijk
aan Fokker-VFW, Personeelszaken,
Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol-Oost onder
nummer 039/78/RP.
Reakties dienen wel vóór l augustus
binnen te zijn.

Zitmaaiers
modern en
snef.

Betaal niet teveel rente voor uw eerste hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.7,4%

Tarieven hypoleningen
10.000
20.000
30.000
40.000
60.000

f100.000 =

1e hypotheek
Waarschijnlijk is uw bestaande
hypotheek afgesloten tegen een
rentetarief dat beduidend hoger ligt
dan het huidige. Oversluiten van uw
hypotheek betekent in vele gevallen
dat u goedkoper uit bent.

Elke offerte van de Gelderse Discon-
terings Mij. kost niets en verplicht u
tot niets. Dus wat let u.

2e hypotheek
Het is ooK mogelijk de overwaarde
van uw huis geheel of gedeeltelijk in
kontanten op te nemen. Naast uw
reeds bestaande hypotheek bieden
wij u onze hypo-leningen tegen zeer
scherpe tarieven en zelfs met loop-
tijden tot 30 jaar.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
Geld van de

DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

Bree23, Rotterdam. Tel 010-3281 55*

WANDWEEFSEL BEHANG
Vele motieven en soorten voorradig bij

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

UITHOORN MULTATULILAAN
nabij het winkelcentrum Zijdelwaard aan ventweg

MIDDENWONING MET GARAGE

aan brede laan met groen en sierwater, met ruime woonkamer, diepe
achtertuin op Z.O., moderne keuken. 1e etage: vier slaapkamers, bad-

kamer met zitbad, vaste trap naar zolderslaapkamer, c. v.
Koopprijs woning f 256.000,- k.k. Garage f 12.500,- k.k.

TER BRAAKLAAN 19 te UITHOORN
HERENHUIS

bouwjaar 1970 aan pleintje met vrij uitzicht, uitgebouwde erker met
bovengelegen balkon, woonkamer 9 mtr. met open haard, ruime keu-
ken, achtertuin met berging. 1e etage: drie ruime slaapkamers met
inbouwkastenwand, badkamer met ligbad, zolderslaapkamer 21 m2

geheel afgetimmerd, met dakkapel en Velux dakraam. Garage eventueel
beschikbaar zaterdagmiddag 8 juli a.s. Tussen 16.00 en 17.30 uur
zijn wij aanwezig om u deze woning van binnen te laten zien. Div.

extra's w.o. thermopane beglazing. Richtprijs f 260.000,- k.k.
Voor verdere informatie en of inlichtingen kunt u zich wenden tot

makelaarskantoor o.g.

G. R. RIJSTERBORGH
Amstelveen, Westelijk halfrond 487, tel. 020-451146 (4 lijnen);
Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39, tel. 02975-64102. Na kantoortijd
de heer C. Vrisekoop 020-431249 of de heer R. C. Costermans

02979-1876
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Veel goud voor
C3

Zweedse zwemmers
ZANDVOORT• Zaterdag l juli organiseerde de Zandvoortse Zwem-
en Poloclub „De Zeeschuimers" ter gelegenheid van de viering „150
jaar badplaats" een Internationaal zwem- en waterpolotoernooi,
waaraan werd deelgenomen door Ta'by Sim-Zweden, W.Z. &
P.C.-Purmerend, OEZA-Heemskerk, De Amstel-Uithoorn,
Aquarius-Schagen, AZ.V.Dj-Assendelft, EdVo-Volendam,
D.W.R.-Haarlem, Noordkop-Den Helder, en de Zeeschuimers. Mede
dank zij het goede weer mag dit toernooi zeer geslaagd genoemd
worden. Van de wind ondervonden de zwemmers- en polospelers
weinig hinder, daar het wedstrijdbassin in de diepte ligt.
Bij de internationale zwemwed-
strijden werden de meeste medailles

Het waterpolotoernooi werd gewon-
nen door het zeer sterke W.Z. & P.C.;
De Zeeschuimers eindigde als 2e.

veroverd door het Zweedse Ta'by Sim
t.w. 7 gouden, 6 zilveren en l bronzen
medaille, de Zeeschuimers wisten 12
medailles te bemachtigen en W.Z. &
P.C. werd 3e met 8 medailles.
Voor het resultaat van de Zee-

(Aclv. limev. Mcilcd.)

. ; ,; Vana^NUl! • '•
ALLES v„ordeHAfcyE PRIJS!
ZOMER- én WINTERKiOiLLEKTIE

. .
{Binnenweg 163, r*aastAlbertHeijn-Heemstede ; ' ,

Snelschakers
aktief

ZANDVOORT - Schaken is een
bijzonder mooi, boeiend en
intelligent spel. Het is tegelijker-
tijd ontspannend en inspannend,
opwindend en geestverrijkend,
een spel met welhaast eindeloze
mogelijkheden en variaties, een
„doordenkertje" dat algehele
concentratie vraag. Het is dan
ook geen wonder, dat de serieuze
schaker bij de beoefening van dit
spel er steeds meer van in de ban
geraakt is en dat de landelijke
bond een zeer groot aantal leden
telt. Helaas om onbegrijpelijke
redenen nog altijd niet in
Zandvoort.

Op zaterdag l juli had de Zandvoortse
schaakclub in het Gemeenschapshuis
een snelschaaktoernooi georganiseerd
als bijdrage in de viering van het
jubileum „Zandvoort 150 jaar bad-
plaats". Herhalingen van dit toernooi
zullen plaatsvinden op zaterdagen 5 en
19 augustus. Op 12 augustus volgt
daartussen een simultaanseance, waar
de heer Steijn, een hoofdklassespeler
uit Santpoort, die in een Haarlemse
schaakclub speelt, het zal opnemen
tegen alle overige spelers. De Zand-
voortse schaakclub draagt aan de
jubileumviering dus wel haar steentje bij!

SNELSCHAKEN
Het snelschaken is een uitvinding van
de bond uit de laatste jaren. Het heeft
in de grond van de zaak eigenlijk
weinig met het echte schaken te
maken, want het komt meer aan op
kalmte, zenuwbeheersing.snel denken
en is dan ook bijzonder zenuws-

(Adv. Inge/. McdecJ.)

Typisch Frans eethuisje pjl m 'Icenirum
Maandelijks nieuwe "spécialités * ld cunc"

Geopend vanaf 17 00 uur Reservering gewenst
(Op mjantl.it; en dinsdag gesloten)

Blocmcndualsewcg 28, Bloemcndjal
Telefoon 023-25 49 39

lopend. Het is eigenlijk een strijd tegen
de klok, die onverbiddelijk is. Er zijn
bijzondere regels voor zulk een
snelschaaktoernooi ontworpen. Men
speelt vijf minuten per partij per
persoon. Bij het vallen van het rode
vlaggetje in de klok is het spel
beëindigd en diegene winnaar, die nog
tijd over heeft. Voor het toernooi van
zaterdagavond jl. hadden 24 personen
ingeschreven, die 12 partijen speelden
en waren ingedeeld in drie groepen van
acht. Deze opkomst was enigszins
teleurstellend, want men had op
maximum 40 personen gerekend,
maar de avond zelf was er niet minder
boeiend om. Het toernooi was
georganiseerd door de Zandvoortse
schaakclub, onder auspiciën van de
Koninklijke Nederlandse Schaak-
bond, de K.N.S.B. Het duurde van
acht uur tot ruim half twaal f.
Zo zagen we bijv. in een interessante
partij hoe een doorgewinterde speler
zijn enige op het bord overgebleven
koning (wit) trachtte te redden tegen
een opdringende koning, toren en
pion van zijn tegenpartij (zwart).
Uiteindelijk was er geen redden meer
aan, want het rode vlaggetje viel en hij
had de partij verloren en menig
zweetdruppeltje moest hij voor de
krachtsinspanning laten.
Het leuke van deze aantrekkelijke
wedstrijd was ook, dat iedere
deelnemer met een prijs(je) naar huis
ging. Daar waren zeer mooie bekers
bij.
De hoofduitslagen werden tenslotte:
Senioren: 1. Baar, Heemstede; 2.
Dokter Ridderbos. Zandvoort en 3.
Kant, Heemstede.
Junioren: 1. Stoin Sens, Zandvoort; 2.
Ton van dor Voort, Zandvoort en 3.
John Pieters, Zandvoort.
Het werd al met al een bijzonder
boeiende avond en met veel belang-
stelling zien we het volgende snel-
scliaakloernooi op zaterdag 5 augus-
tus tegemoet. De Zandvoortse Schaak-
club heeft er een heel beste beurt mee
gemaakt.

film
ZANDVOORT - Vrijdag 7 juli a.s.,
draait de Nachtuil weer een bekende
bioscoop film. Ditmaal een Neder-
landse romanverfilming van Paul
Verhoeven. De hoofdrollen worden
gespeeld door: Rutger Hauer, Mo-
niquo van do Ven. en Tony
Huurdeman.
Aanvang fi lm 20.30 (om 20.00 is de
Nachtuil open).
Entree f 2,50 voor ledt'n; f 3,50 voor
niet leden. De eerst volgende fi lm-
avond is op 21 juli a.s.

schuimers zorgden: Rudi Heeroma: 2
x goud; Annette ter Heyden l x goud
en l z zilver; Tonja v.d. Heuvel l z
goud; Roy Warmerdam l x goud;
Fernando Heeroma l x zilver; Paul
Nihot l x zilver; Baquita Koning 2 x
brons en Ralph Kras 2 x brons.
De winnaars mochten uit handen van
burgemeester Machielsen de prijzen
ontvangen, hetgeen vooral door onze
Zweedse gasten zeer op prijs werd
gesteld. Tijdens de pauze zorgden de
komische torenspringers Icarus uit
Rotterdam vooreen daverende show,
waarbij de lachsalvo's niet van de lucht
waren. ledere deelnemende vereniging
ontving na afloop een prachtige
puntvaan in de Zandvoortse kleuren:
De Zweedse gasten boden daarna aan
de verenigingen eveneens een vaan
aan, de deelnemers ontvingen een
sticker.
Degenen, die de Zweedse zwemmers
aan het werk willen zien kunnen
hiervoor iedere dag terecht in het
zwembad „De Duinpan". Van 9-11
uur en van 4-6 uur traint deze club
daar om zich voor te bereiden op de
Zweedse nationale kampioenschap-
pen.
Vanmiddag werden zij door Burge-
meester Machielsen op het raadhuis
ontvangen.
Maandag 9 juli vertrekken de gasten
om ca. 9.05 uur weer naar Zweden.

Zwembad De Duinpan tijdens de internationale wedstrijden.

Georg Loos koos voor twee troeven

Kopman Hezemans mocht van
zijn stalbaas niet winnen
ZANDVOORT - Dolblij was Georg Loos met de eerste drie plaatsen,
het
maximale eindresultaat dat hij met zijn drie turbo Porsches op een
kletsnat Zandvoorts circuit kon behalen. Maar zijn vreugededans
werd abrupt afgebroken bij de wagen van Toine Hezemans. Toen de
schatrijke Duitse stalbaas uit Keulen zijn bebaarde hoofd half naar
binnen stak om zijn kopman te feliciteren met de tweede en de
driedubbele teamzege snauwde de Eindhovenaar hem toe:
Unbefahrbar. Dieser wagen ist absolut unbefahrbar.
Ziedend was Toine en wel om twee redenen. Georg Loos had vlak
voor de start opdracht gegeven om de wagens van Toine en Klaus
Ludwig (die achter zijn teamgenoten John Fitzpatricken Hezemans
derde werd) van slappere vering te voorzien vanwege het natte
wegdek. De mecaniciens hadden daarbij echter vergeten de wagens
hoger te stellen waardoor de Porsches bij het ingaan van de bocht
telkens rechtuit dreigden te gaan. Maar behalve deze
onbestuurbaarheid zat Toine Hezemans nog iets dwars. Waarom had
hij als eerste rijder en als aanvoerder van het klassement om het
Deutsche Automobil Rennsport Meisterschaft niet op Zandvoort
mogen winnen?

Fitzpatrick (GBr.) Porsche 935 turbo,
2 Toine Hezemans (Ned.) Porsche 935
turbo, 3 Klaus Ludwig (WD.) Porsche
935 turbo, op één ronde: 4 Claude
Bourgoignie (Bel.) Porsche 935 turbo,
5 Volkert Merl (WD). Porsche 935
turbo, op drie ronden: 6 Henny
Hemmes (Ned.) Chevrolet Camaro, 7
Toon Suykerbuyk (Ned.) Porsche 935
turbo. Snelste ronde: Fitzpatrick
1.45.28 (144.506 km per uur).
Tot twee liter: l Manfred Winkelhock
(WD.) BMW 320, 2 Harald Ertl (Oos.>
BMW 320 turbo, 3 Walter Höttinger
(Oos.) BMW 320, op één ronde: 4
Armin Hahne (WD) Fort Escort.
Snelste ronde: Frans Heyer (WD).

Ford Escort 1.48.21 (140.464 km per
uur).
Formule Veewagens: l Birger Dyrstad
(Noo.) Beevee, 2 Udo Neunoeck
(WD.) Vee Zagk, 3 Frans Fuchs (WD.)
Daan Cars. Snelste ronde: Fuchs
1.59.2 (g.s. 127.629 km per uur).
Produktietoerwagens, 1300 -1600 cc:
l EEdmond Dooseman (Ned.) VW
Golf, 2 Nico Versteegh (Ned.) Toyota
Corolla. Snelste ronde: Dooseman
2.04.9. Tot 1300 cc: Arie Ruitenbeek
(Ned.) Simca Rallye II 25.48.1 (g.s.
117.933 km per uur), 2 Chris
Werkhoven (Ned.) Simca Rallye II.
Snelste ronde: Werkhoven 2.06.0 (g;s;
120.741 km per uur).

Zi j span wedstri j den

Jong talent
kampioen

ZANDVOORT - Twee jonge
talentjes van zwemclub De
Zeeschuimers hebben het
afgelopen weekend opmer-
kelijke successen behaald.
Tonja v.d. Heuvel werd
kampioene van Noord-
Holland op de 100 meter
vlinderslag meisjes '66 op de
100 meter schoolslag werd
ze tweede en op de 100
meter rugslag derde.
Rudi Heeroma behaalde het
Kampioenschap van Noord-
Holland op de 100 meter
rugslag en de 100 meter vrije
slag jongens onder de 10
jaar. Op de 100 meter
schoolslag werd hij tweede.
Verder werd Ralph Kras
derde van Noord-Holland op
de 100 meter vlinderslag
heren.

Waarom schonk Loos de twintig
punten die hij zo goed had kunnen
gebruiken om nog verder van de
konkurrentie weg te kunnen lopen aan
Fitzpatrick? De Eindhovenaar kon
die „taktisch domme zet" niet
begrijpen. „Maar" zo zei hij, „het is
zijn beslissing. Als we daardoor het
kampioenschap missen".

Sportief oogpunt
Georg Loos kon de woede van zijn
kopman maar niet begrijpen. Hij hield
er dan ook een geheel andere mening
op na. „Als de konkurrentie nog in de
race zou hebben gezeten, dan zou het
er anders hebben uitgezien". En
inderdaad had „Fitz'. het bordje
„slow" vanuit de pits zien opdoemen,
maar dit bordje werd niet meer
uitgehangen toen in de eindfase zowel
Wollek als Schurti door respektievelijk
een crash en molorpech van het

Uitslag
Balonnenoptocht
ZANDVOORT - Op 10 juni jl. werd de
eerste ballonoptocht van deze zomer
gehouden en in totaal gingen 180
ballonnen de lucht in met een stevige
westenwind.
Bij de VVV kwamen 8 kaartjes weer
terug en de verste vloog tot in België.
De overige meldingen kwamen uit
Limburg en Noord-Brabant Aan de
kinderen van de drie verstgekomen
ballonnen is op het VVV-kantoor een
herinneringsbeker uitgereikt.
De totale uitslag is als volgt:
1. Wendy Nijkamp (Eupen, België); 2.
Martijn Luiten (Sustercn, Limburg);
3. Arnold Nijkamp (Buclel, Noord-
Br.); 4. Evelien Paap (Sterksel,
Nrd.Br.); 5. Michel van Ophem
(Eindhoven); 6. Inez Schnegs (Eind-
hoven); 7. Bertha van Ree (Eind-
hoven); 8. Jac. van Sanberg ('s Herto-
genbosch).
Zaterdag 8 juli gaat de 2e ballon-
optocht van deze zomer van start, -en
ook nu weer om 19.30 uur vanaf het
VVV-kantoor. De bekende drumband
Damiate uit Haarlem zal de stoet weer
begeleiden en na afloop nog enig
showwerk verzorgen. In verband met
de kermis zullen de ballonnen op het
kermistcrrein aan de kop Van
Lennepweg worden opgelaten.
De route voor de ballonoptocht is als
volgt:
Schoolplcin, Oosterstraat, Diaconie-
hu isst raat, Diaconiedwarsstraat, Zee-
straat, Stationsplein, Van Speyk-
straal, Kcrmisterrein. De drumband
zal via de Boulevard en Boulevard De
Favauge en Kerkstraat weer in het
centrum terugkeren.

strijdtoneel verdwenen. „Toen hoefde
„Fitz" van mij Toine Hezemans niet
meer voor laten gaan. Uit sportief
oogpunt vond ik dat niet juist. John
had geweldig gereden. Hij had de
gehele race het veld aangevoerd.
Twintig sekonden voorsprong had hij
opgebouwd en nu het kon, gunde ik
hem dan ook de zege. En ach,"zo
voegde Loos aan zijn woorden toe,,,
het zijn maar vijf punten die Toine
door mijn beslissing minder krijgt. „Je
zult die punten aan. het eind van de
kompetitie maar net nodig hebben"
verzuchtte Toine op zijn beurt bij het
vernemen van deze opmerking.

Twee troeven
Natuurlijk is er veel te zeggen voor de
„pakken wat je pakken kunt-taktiek"
van Toine, maar toch is de strategie
van Georg Loos ook niet zo gek.
Immers, Fitzpatrick is door zijn
broodheer weer volledig bijgetrokken.
Dank zij de twintig punten die de zege
de Brit opleverde is hij nu op een
puntentotaal van tachtig gekomen en
dat betekent dat ook hij de Vaillanl
Kremer Porsche van Bob Wollek is
voorbijgestreefd in de strijd om het
Duitse kampioenschap, dat door
Toine Hezemans met 95 wordt
aangevoerd. Een strijd waarin Loos
zich nu met twee troeven ongetwijfeld
een stuk zekerder voelt. Over zijn
voorkeur naar welke rijder het door
hem zo fel begeerde Duitse kampioen-
schap uitgaat liet Loos desgevraagd op
een vanwege de aanhoudende regen
slechts door enkele duizenden toe-
schouwers bezocht Zandvoort geen
twijfel bestaan. „Toine is bij ons de
eerste rijder en ik zal dan ook
proberen hem kampioen te macken".

Met deze belofte moest Toine hel
maar op Zandvoort doen. Aan de
woedende blik van de Brabander te
zien was deze belofte echter nauwe-
lijks een pleister op de wel hevig
bloedende wonde te noemen.

De uitslagen zijn: produktictoerwagen
boven 2500 cc: l Fred Frankenhout
(Ned.) Opel Commodore, 2 Wim van
Gelderen (Ned.) Chevrolet Camaro.
Snelste ronde: Frankenhout 1.48.6
(140.086 km per uur). 1600-2500cc:
l Edward Schinkel (Ned.) Ford
Escort, 2 Alberl van lerschot (Bel.)
Triumph Dolomite. Snelste ronde:
Schinkel 1.48.6 (140.086 km per
uur).
VW Golf GTI-race: l Rob Visser, 2
Paul Maaskant, 3 Fred Krab. Snelste
ronde: Krab 2.06.5 (120.264 km per
uur).
Duits rensportwagenkampioenschap,
divisie l boven 2 liter: l John

ZANDVOORT - Zondag 9 juli zullen
er op het circuit nationale zijspan wed-
strijden worden gehouden, die voor
Nederland een unicum genoemd
kunnen worden. Behalve Assen kent
men slechts zeer weinig wedstrijden
met internationale deelname, zodat
onze eigen coryfeën zich slechts
zelden op eigen bodem kunnen meten
met buitenlandse rijders en deze wel
zeer spectaculaire klasse. De deelname
van de Nederlandse toprijders Brou-
wer/Oostwouder, Smit/Smit, Draais-
ma/v. Veen en Streuer/v.d. Kaap staat
reeds vast. De buitenlandse rijders van
wie de deelname inmiddels is aange-
meld zijn o.a. Müller/Waltisperg, reeds
tweemaal achtereen bergkampioen
van Europa, Schmid/Arthur, in 1976
winnaar van de Asser TT; Barker/-
Cutmore, winnaar van de bijzonder
spannende race in Chimay, enige
weken geleden. De S.M.Z. is er weer in
geslaagd een zeer aan elkaar gewaagd
ploegje rijders te engageren.

Aangezien het circuit van Zandvoort
voor zijspannen zeer geschikt is en het
publiek grote delen van het circuit
vanaf één plaats kan volgen, belooft
dit Zijspanfestival een waar festijn te
worden. Waarbij we natuurlijk niet de
nationale en seniorklassen mogen
vergeten. De bezoekers van onze
kampioenswedstrijden op 4 juni jl.
zullen zich kunnen h erinneren dat
ook hierbij bijzonder veel vuurwerk
geboden werd, door bijvoorbeeld de
gevechten tussen Hartog, Middelburg
en Van Duimen. Ook voor de rijders in
deze wedstrijden is trouwens een
interessant prijzenschema opgesteld.
Een extra attractie om het wachten
voor de toeschouwers wat te korten is

Bridgenieuws
ZANDVOORT - In de op 27 juni
gehouden eerste zomerdrive van de
Zandvoortse Bridgeclub, hebben de
volgende paren de eerste, respectieve-
lijk tweede prijs behaald.
Eerste A-lijn: 1. Mw. Steenbergen-hr.
Hagenot; 2. Hr. Hellingman-Kerner.
Tweede A-lijn: 1. Hr. Eindhoven-
Scholte; 2. Ds. Van Reenen-v.d. Kolk.
Eerste B-lijn: 1. Mw. Kaldcwaay-hr.
Hagenottc; 2. Fam. Jurriaans.
Tweede B-lijn: 1. ds. Beeker-Van
Trigt; 2. Fam. Sabelis.
C-lijn: 1/2. Fam. Abbevé: 1/2: Ds. De
Jongh-Lambers.
D-lijn: 1. Ds. Breman-Breman; 2/3.
Mv. Lindeman-Hr. Steman; 2/3. Ds.
Honselaar-Crolla.
Do tweede zomerdrive wordt gchou-
den op dinsdag 15 augustus in het
Gemeenschapshuis, aanvang 19.30
uur

de op zondag 9 juli te houden
trialdemonstratie. De aanvang hiervan
is om kwart voor twaalf gesteld.
Het programma ziet er als volgt uit:
Datum Sjuli 1978: training vanaf plm.
10.00 uur tot plm. 17.00 uur. van plm.
17.00 tot plm. 18.00 uur B-wedstrijd-
en in categorie 500 cc nationaal en
750 cc internationaal.
9 juli 1978: wedstrijd aanvang 13.00
uur: wedstrijd 1: zijspannen natio-
naal; wedstrijd 2, 125 cc, nationaal;
wedstrijd 3, 500 cc nationaal groep A;
wedstrijd 4, 50 cc nationaal/50 cc
inters en senioren; wedstrijd 5, IR
manche int. zijspanklasse; wedstrijd 6,
750 cc nationaal groep A; wedstrijd 7,
2e manche int. zijspanklasse; wed-
strijd 8, 500 cc internationalen en
senioren; wedstrijd 9, 3e manche int.
zijspanklasse.
Toegangsprijzen: tribune f 15,--; ter-
rein, f 10,»; training 8 juli, overal
f 2,50.

Kerkdiensten
ZANDVOORT - 9 juli:
HERV. KERK, Kerkplein, 9.15 uur:
Kerkdienst in de Duitse taal. Voor-
ganger: Pfarrer Siegfried Stadali uit
Bop fingen; 10.30uur: ds, C. Mataheru
(crèche aanwezig).
GEREF. KERK, Julianaweg 15,10.00
uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur: ds. J.
Dijkstra van Bennebroek.
NED. PROT. BOND, Brugstraat 15,
10.30 uur: ds. A. Noorman van
Bussum (N-H).
ROOMS KATH. KERK, Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 8
juli, 19.30 uur: Eucharistieviering,
met orgel en samenzang; zondag 9 juli,
8.45 uur: Stille Eucharistieviering;
10.45 uur: Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caecilia-
kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur: woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw Madoerastraat, Haarlem-
Noord.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND. Tot medio september
geen samenkomsten in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE:
zondagmorgen 9.45 uur, dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

Weekenddiensten
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 2633.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen: Anderson, tel. 2058; Drenth,
tel. 3355; Flieringa, tel. 2181;
Zwerver, tel. 2499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. E. Poldervaart-
Spaans, Distelstr. 21, Nieuw Vennep,
tel. 02526-6495.
Apotheek: Zeestraat Apotheek N. van
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.

Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-243340. Wee-
keind van vrijdag 19.00 tot maandag
7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Vee-
artsendiensten te Haarlem, tel.
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf, tel. 7641.
Politie, tel. 3043.
Brandweer, tel. 2000.
Taxi, tel. 600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, tel. 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
gc-Idt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zij n.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem, tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7 00 uur.

Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening, geeft advies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100,
Zandvoort.

Haaien op promenade
ZANDVOORT - Vanaf donderdag 6
juli t/m woensdag 12 jul i zal op
wandelpromenade tussen Bouwes
Palace en de Heemskerkstraat een
haaiententoonstelling te bezichtigen
zijn. De haaiententoonstelling bestaat
uit een tweetal geprepareerde grote
blauwe haaien (mensenhaai) en dl-

verse opgezette zeevissen.
Verder zwemmen er in een grote
bassin wagen een aantal levende
haaien van ongeveer 1.50 nieter. Door
middel van een geluidsband zal een
uitleg worden gegeven. De gehele
tentoonstelling is ondergebracht in
eenaantal wagens.
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(Advertentie)

voor touringcar-reizen bijzonder groot
D- TOURS-direkteurJ.A.M. van Mourik:

"De sfeer is
veranderd, de tijd van
hossen is voorbij"
„De belangstelling voor touringcar-reizen is dit jaar weer bijzonder
groot. Alleen tijdens het wereldkampioenschap voetbal hielden we
nogal wat plaatsen over. Hoewel we dit erg jammer vinden, zijn we
daardoor wel in staat om in het hoogseizoen wat extra busreizen in
te zetten. Op enkele reizen zijn nog plaatsen beschikbaar", aldus
J.A.M, van Mourik. Hij is directeur van D-TOURS/Groeneveld, de
Internationale Reisorganisatie van het DIRK VAN DEN
BROEK-CONCERN.

D-TOURS bestaat mi zo'n twaalf jaar.
De rcisoiganisalic hield dr busreizen
jarenlang op ccn laag pitje totdat men
twee taai geleden Croeneve/d Reizen

^overnam: een toiiiingcar-bedn'jf dalal
meer dan 2,5 jaar in Nederland werkte.
„De daarin bestaande reizen hebben
wc toen aangepast aan de eisen, die wij
daaraan stellen. D-TOURS brengt zijn
bus-vakan tie-rcisen sinds vorig jaar in
een eigen groot lilcurcnprogramma en
ik moei zeggen met heel vee! succes",
aldus de heer Van Mourik.

Het is met de busreizen overigens niet
meer wat het vroeger was. De sfeer is
de laatste jaren duideli jk anders
geworden. ,.De tijd van hossen, lallen
en brallen feestneuzen en toeters in
een bus is gewoon over, dat gebeurt
niet meer", zegt de directeur van
D-TOURS. „Het is een heel ander slag
publiek geworden. De mensen reizen
in een bus, zoals in een vliegtuig of in
welk ander middel van vervoer dan
bok. Zo'n busreis is alleen een manier
waarop een aantal mensen gezamen-
lijk op stap gaat, op een gezellige
manier, erg veel contact heeft met
elkaar, want dat contact mis je
natuurlijk wel op vrijwel alle andere
manieren van reizen".

eigen ervaring bevestigen. Hel is ren
manier van reizen, waarbij een
treinreis een schokkende gebeurtenis
is. Want zelfs in een trein zitje minder
Zeriefeliik dan in de moderne
touringcars, waarover D-TOURS de
beschikking heeft", aldus Van Mou-
rili.

Samen op reis
.De heer Van Mourik noemt het samen
op reis zijn, één van de meest
aantrekkelijke kanten van een busreis.
Een busreis is dan ook vooral en bij
uitstek geschikt voor mensen, die
zonder kinderen, met z'n tweetjes, op
vakantie gaan. Het is duidelijk dat hel
dikwijl een wat ouder publiek is, dat
een faus-vakantie-reis onderneemt.
Alhoewel vooral in juli en augustus
ook de jongere mensen de touringcar
best weten te vinden.
Toch moet men volgens de heer Van
Mourik niet de indruk krijgen, dat rfp
hechtheid van een groep busreizigers
nou zo heel groot is. ,,0ver het
algemeen is het niet zo, dat een groep
van rond de veertig mensen echt één
groot geheel vormt. Wat wel zo is, is
dat verschillende echtparen, verschil-
lende groepjes mensen het tijdens de
bus-reis-vakantie erg goed met elkaar
kunnen vinden. Die leggen op een
zondagmiddag op een terrasje met z'n
vieren of met z'n zessen een kaartje.
Juist door busreizen sluiten mensen
langdurige vriendschappen. Je ziet dan
ook dikwijls dat hele bussen volge-
boekt worden met groepen van
twintig mensen, terwijl die groep
bestaat uit allemaal losse echtparen,
losse groepjes van twee, drie personen,
maar die elk jaar weer opnieuw samen
willen reizen".

Uitermate gerieflijk
In tegenstelling tol wat sommigen
wclcens denken, is een busreis
uitermate gcnefclijk. „Men rijdt in een
fantastisch luchtgeveerde touringcar.
die beter rijdt dan welke grote luxe
auto dan ook. En dat kan ik echt uit

Direkteur Van Mourik

Uiteraard zijn alle bussen met een
luchtverversingsinstallatie uitgerust,
ledere passagier heeft een blazer
boven z'n hoofd, die hij zelf open en
dicht kan zetten, zodat andere
reisgenoten daar totaal geen last van
hebben. De bussen hebben voorts
vrijwel alle zonneschermen, die naar
beneden getrokken kunnen worden.
Het bijzondere hiervan is, dat men er
toch gewoon doorheen kan kijken,
terwijl het de warmte van de zon
wegfiltert.

Geheel verzorgd
D-TOURS organiseert reizen naar alle
delen van West-Europa en enkele
reizen naar Oost-Europa. De belang-
rijkste reisdoelen zijn toch wel
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en
Italië en een van de wat langere reizen
is Joegoslavië. Naar Duitsland zijn het
uiteraard meestal kortere reizen, die
variëren van 3 tot 10 en 17 dagen.
Naar Oostenrijk zijn het altijd, evenals
naar Zwitserland, 10 en 17-daagse
reizen. En naar Joegoslavië 12 dagen.
Heel populair zijn de vakantietochten
naar Parijs en Londen, de twee
interessantste steden van West-
Europa. Naar Londen kan men acht
dagen. Naar Parijs verzorgt D-Tours
vier- en vijfdaagse reizen, die in
tegenstelling tot andere reisbureau's
vertrekken op donderdag en op
zaterdag, zodat in beide gevallen er
een zaterdag en een zondag in valt.
Men heeft dus maar twee of drie vrije
dagen nodig om zo'n reis te kunnen
maken.

Aile reizen zijn geheel verzorgd, dat
wil zeggen, vanaf het moment dat men
in de bus slapt tot het moment dat
men er weer uit stapt, zijn alle
maaltijden inbegrepen, zonder dan
men ergens met een lunchpakkctjc of
zo rchcnine moet houden.

Reisleiding
Bij een busreis is altijd een vakkundige
reisleider aan boord. Dat is of een tot
reisleider opgeleide chauffeur, die de
routes op z'n duimpje kent en die alle
bezienswaardigheden onderweg er uit
weet te lichten, zodanig dat het een
heel aangename reis wordt, of er is een
aparte reisleider in de bus aanwezig,
zoals bijvoorbeeld bij de stedereizen,
waar erg veel historische gegevens aan
de mensen verteld moet worden.
Hoewel er voor elke reisbestemming
een programma is opgesteld, zijn de
reisdeelnemers wel degelijk vrij in hun
doen en laten. Van Mourik: „In zo'n
programma zijn allerlei excursies
opgenomen, waar de mensen al dan
niet aan deel kunnen nemen. Vanzelf-
sprekend doen de meeste vakantie-
gangers dat wel, omdat het gewoon
een geweldige gemakkelijke manier is
om heel veel van het land, waar men
naar toe gaat, te zien. En erg prettig is,
dat onderweg alles voor je geregeld is.
Vanaf het moment dat je in de bus
stapt, staan de lunches voor je klaar,
uitermate goed verzorgd en rekening
houdend met de Nederlandse smaak.
Dus ook dat ,,lunchpakketjes-
meenemen" is uit den boze, dat
bestaat niet meer".
Behalve de lunches en de overnach-
tingshotels, want 's nachts wordt er
niet gereden, heeft D-Tours ook de
hotels geselecteerd. „De hoteliers zijn
een jaar geleden allemaal in Nederland
gcwerst. Die hebben hier niet alleen
kennis met ons land gemaakt, maar
hebben bovendien nog eens een keer
een brokje opleiding gehad in dingen,
die men wel en niet aan Nederlandse
mensen moet voorzetten. Zonder
overigens dat er sprake is van een
Hollandse keuken, want dat willen we
er nou ook weer niet van maken. Als
men met vakantie naar het buitenland
gaat moet men toch ook eens een keer
wat buitenlands te oten kunnen
krijgen. Maar heel speciale gerechte,
zoals bijvoorbeeld „Knödel" waarde
Nederlanders - ik trouwens ook niet -
beslist niet van houden, die hebben we
v/el degelijk uit de menu's gelaten",
iildus reis-directeur Van Mourik.

„Met meneer Van Mourik van D-Tours kunnen we lezen en
schrijven. Onze plannen bespreken we altijd eerst met hem. Hij
zoekt dan wat voor ons op, krijgen de offerte, en lijkt het ons wat
dan regel ik verder alles met reisbureau. Ik moet zeggen ds
service, de voorlichting, die is bij D-Tours werkelijk fantastisch."

Hij kan het weten, de heer K.
Verweij. Als penningmeester van
de bejaardenclub „De Liefde",

BOEKINGEN
Bel de moderne boekings-
centrale van D-Tours/-
Groeneveld voor het dichts-
bijzijnde boekingsadres. Te-
lefoon 020-107355. In alle
plaatsen van Nederland kan
men reizen boeken, bij de
D-Tours Reisbureaus, ban-
ken en de meeste ANVR-
reisbureaus.

uit Amsterdam-oud) West boekt
hij al jarenlang bus-vakantie-
reizen bij D-Tours.

„De eerste keer was twaalf jaar
geleden. We waren dan ook de
allereerste groep die met D-Tours op
stap ging. In Duitsland zijn we een
paar keer geweest, een stuk of vier
keer in Spanje, al twee keer naar Parijs
en vorfge maand zijn we naar
Joegoslavië geweest", aldus de 72-
jarige Amsterdammer, die overigens
ook vanaf het begin als reisleider is
opgetreden. Samen met zijn vrouw, de
voorzitster van de bejaardenclub,
mevr. M. Verweij-Sierhuis. „Moeder"
noemen ze haar tijdens de vakantie-
reizen.... Dat reisleider „spelen" doet
de heer Verweij ontzettend graag. „Ik
zit altijd naast de cha uffeur, met wie
ik vóór dat we vertrekken eerst een
babbeltje maak. We spreken dan af ons
niet zo heel strikt aan het programma
te houden. Dus als het programma een
hele dagtocht vermeldt, maar we
hebben niet zoveel zin,dan nemen
we een halve dagtocht en nemen we
een dag later de hele. Ook al staat het
anders op het programma, dat
versieren we wel met de chauffeur".

Niet vermoeiend
Meestal gaat de bejaardenclub met
zo'n -4 8 personen op vakantie en altijd
met de bus. Over de touringcars van
D-Tours is men dik tevreden. „We
vinden het bijzonder plezierig reizen
met de bus. Men zit zo comfortabel,
dat het voor de bejaarden geen
vermoeiende reis wordt. En ik zal u
zeggen, dat de terugreis vanuit
Joetoslavië, via Venetië, drie zware
dagen waren. We zijn de vakantie
gestart op het Quackersplein en
hebben deze beëindigd op het
Quackersplein, maar bij de Kinker-
straat hielden we pas eindelijk op met
zingen. ^

Ik bedoel, zo zwaar als dal de reis was,
de mensen bleven vrolijk en er heerst

Yvonne Tompot:

'Reisleiding

is perf ekt"

Yvonne Tompot (20) uit Zaan-
dam, heeft onlangs samen met een
vriendin een vierdaagse reis naar
Parijs gemaakt. En dat is haar
uitstekend bevallen.

„Het waren maar vier dagen, toch
leek het veel langer. Je ziet ook zo
veel. Die reisleider was werkelijk
fantastisch. Ik ben al eens eerder
in Parijs geweest, met een ander
reisbureau, maar toen heb ik veel
minder gezien dan op deze reis
van D-Tours. Voor mijn gevoel
vertelde de reisleider tijdens de
excursies en het rondtoeren, ook
veel meer dan hij eigenlijk hoefde.

Als we ergens langs r e d e n
was het direct „dit en dat". Hij
was bijzonder enthousiast en dat
kon je gewoon merken, hij vond
het erg fijn om over alles en nog
wat te vertellen", aldus Yvonne.

De busreis op zich, is Yvonne ook
bijzonder goed gevallen. „We
hadden een heerlijke bus en dat
scheelt natuurlijk. Onderwegstap
je een paar keer uit, dat is wel
plezierig. In Gent hebben we
gegeten. Echt, het was een reis,
die heel lang in mijn geheugen zal
blijven, omdat het zo leuk is
geweest. Ik ben dan ook van plan
om deze zomer een nog eens
busreis te maken, weer met
D-Tou's...."

] Chauffeur Fons Bakker:

"De bussen
zijn zeer

comfortabel"
„ Wal mij zo bijzonder trekt in dit vak,
is de omgang met de passagiers. Dat
contact lussen chauffeur en reizigers is
trouwens heel belangrijk, dat moét
goed zijn. Mijn ervaring is gelukkig,
dat ik daarover nog nooit klachten heb
gehad", aldus Fons Bakker (39) uit
Amsterdam.

Fons Bakker is al achttien jaar
touringcar-chauffeur, sinds vorig jaar
bij D-Tours. Tevens is hij reisleider,
dat wil zeggen, dat hij het ook in de
hotels regelt, zoals de kamerverdeling,
zorgen dat het met het eten goed
verloopt, contacten onderhouden met
de vakantiegangers enzovoort.

Bejaardenclub reist al jaren met D- TOURS

"Busreis niet
vermoeiend"

altijd een bijzonder prettige geest. En
dat is volgens mij mede te danken aan
de luxe, die je hebt me t hè t reizen met
een bus. Ze zitten nu al weer, gaan we
nog op wintervakantie en gaan we in
januari-februari nog naar Spanje? De
mensen willen maar op reis en dat zegt
toch wel voldoende dacht ik", aldus
de heer Verweii.

„Trachten het de mensen zo goed
mogelijk naar de zin te maken. En ik
dacht zelf, dat het mij redelijk lukt. Je
probeert het in ieder geval zo goed
mogelijk te doen", aldus de chauffeur/
reisleider.

De heer Bakker rijdt in een
splintejnieuwe touringcar. „Die is
luchtgeveerd en is werkelijk comfor-
tabel, de stoelen die er in zitten zijn
verstelbaar. De rugleuningen zijn over
18 centimeter te verstellen. Hoewel
het niet de bedoeling is dat er in de bus
wordt overnacht - daar hebben we
tenslotte hotels voor - kunnen de
passagiers toch als ze dat willen,
eventjes lekker achterover".

Chauffeur Bakker.

Kontakten -
Volgens Fons Bakker levert een
busreis altijd zeer veel contacten op.

„Als we vertrekken hebben de meeste
mensen elkaar nooit eerder gezien. Ik
had laatst bijvoorbeeld mensen uit
Zuid-Limburg, maar ook uit Katwijk.
Het ijs is meestal gauw gebroken.

Daar hoef ik niet veel voor te doen. Ik
stel mij zelf voor, logisch, en heet ze
van harte welkom. Je vertelt ze wat
over het reisdoel en probeert ze wat op
hun gemak te stellen. Dat lukt dan wel
voor 99 procent. Verder laat ik ze dan
zo vrij mogelijk. De mensen stellen
zich zelf wel aan elkaar voor, dat is
mijn taak niet. Het slot van de reis is
dan meestal zo, dat er zeer veel
adressen worden uitgewisseld. Tijdens
de vakantie worden natuurlijk foto's
gemaakt, die men later wil uitwisse-
len".

Chauffeur/reisleider Bakker zegt zijn
werk na achttien jaar nog steeds met
veel plezier en enthousiasme te doen.
„De D-Tours-reizen zijn uitstekend,
de hotels, het eten, het is allemaal dik
voor mekaar. Voor de rest, wat moet
ik er nog meer van zeggen... Men moet
het zelf maar ervaren ".

[onge binderijhulp
op Fokkers

huisdrukkerij
Bij Fokker- VFW is plaats voor een jonge
binderijhulp. die alle op een huisdrukker i j
voorkomende werkzaamheden zoals
papiertransport, vouwen en boren kan
uitvoeren.

Iemand met enige ervaring op dit
werkterrein is zeer welkom. Een
kandidaat zonder die ervaring maar met
interesse om op grafisch gebied ie
beginnen, kan ons ook zeker benaderen.

Fokker heeft personeelsvervoer op
Amsterdam en verschillende omliggende
gemeentes.
Als u interesse heeft en binnen 50 km van
Schiphol woont, bel dan 020-5443820 of
schrijf aan Fokker-VFW.
Personeelszaken. Postbus 7600, 1 1 1 7 ZJ
Schiphol-Oost onder nummer 043/78/RP

LEYLAND BOOM BV
vraagt een

magazijnbediende
Oosteinderweg 220, Aalsmeer,

telefoon 02977-25667.

NIEUWBOUW KANTOORRUIMTE TE UITHOORN
op 1e etage met eigen entree 348 n* kantoorruimte 27x12,5 mtr., inspraak nog mogelijk

Huurprijs f 60.000 - per jaar. Parkeerruimte aanwezig.
Inlichtingen bij

MAKELAAR O.G. G. R. RIJSTERBORGH
Amstelveen, Westelijk halfrond 48'/, te. 020-451146 (4 lijnen) - Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39,

tel. 02975-64102. NaUntoor'jjddeheerR. C. Costermans 02979-1876.

horteflidorp
DE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

/> ONS TELEFOONNUMMER
f 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
l nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur,
l voorriikosten f 7,50.
kW Gen. Oranjestraat 62.
t^ hoek Kloosterstraat. -

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en zekerheid.
Kruisweg 679, Hoofddorp,
tel. 02503 16068/16501

ORGELS-PIANO'S
klem muziekinstrumenten
Inkoop - Verkoop - occasions

II

AVONDOPLEIDING
Bloemschikken en

-binden"
voor het vestigingsdiploma

Bloemist-Winkelier
Telefonische inlichtingen:

02977-21808.

Fokker-VFW International BV
is het verkoopapparaat voor de civiele vliegtuigen Friend-
ship en Fellowship.
Voor de f inancieel-administratieve afdeling hiervan zoeken
wij een

administratief
medewerker/ster
voor de kostenadminlstratle,
Deze funktionaris zal belast worden met het uitvoeren van
de dagelijkse werkzaamheden zoals het kontroleren en
kaderen van de inkomende fakturen en kasafrekeningen,
alsmede het bijhouden van de ondersteunende registra-
ties. Ervaring op dit gebied en/of praktijkdiploma boek-
houden is gewenst.
Schriftelijke sollicitaties kan men richten aan Fokkor-VFW
International BV, personeelszaken nr. 054/78/RP, post-
bus 7600.1117ZJ Schiphol-Oost.
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''Als ik nu geen respons krijg, stop ik " , *, ;j;:,̂ vv

ob van der Waal vecht door
voor Zandvoortse ambulance
ZANDVOORT • Rob van der Waal is een getergd man. Hij rijdt al
>ijna drie jaar met zijn ambulance-auto's door het dorp, maar het
antal zieken en gewonden, dat hij naar de Haarlemse

jiekenhuizen heeft, vervoerd, is nog gemakkelijk te tellen. Rob
vordt niet erkend, erger nog, hij vindt dat hij wordt miskend.
.Gelukkig heb ik een bord voor m'n kop", zegt hij. Dat moet ook

l, want anders was hij al lang gestopt. Hij heeft een respectabel
aantal "sympathie- en dankbetuigingen in zijn dossiers, zelfs
erklaringen van plaatselijke artsen, dat hij ten minste viermaal
,levenreddend" is opgetreden. Ook de aanhoudende serie
ngezonden stukken toont aan dat Van der Waal goed werk heeft
erricht.
Haar de negatieve reacties liegen er niet om. De lokale overheid en
e politie lopen nog steeds niet over van geestdrift voor Rob's
ctiviteiten. Een raadslid-huisarts noemde hem vorig jaar nog „een

malafide ziekenbroeder" en „een doordrammer", die volgens een
ecente toevoeging „in een gedeukt koekblik met zwaailicht en
eclame door het dorp rijdt".

)e ziekenbroeder is komen aanrijden
een fraaie okergele Opel-Admiral

imbulancewagen samen met zijn
harmante assistente Marianne v.d.
.inden. Rob lijkt enigszins uitgeblust,
naar als hij aan de praat komt, blijkt
at best mee te vallen. Ondanks een

Jliieuwe teleurstelling, die hij vorige
jlveek moest incasseren.
||,0p l juli is de nieuwe Wet op het

Ambulancevervoer van kracht ge-
worden en daarvoor had ik de nu
noodzakelijke vergunning aan-
gevraagd, die kreeg ik ook van
Jedeputeerde Staten,maar die is weer
ngetrokken. Het Ziekenfonds Spaar-
neland had bezwaren ingediend. Ik
zou volgens hen alleen maar op-
drachten krijgen via afluisteren van de
politieband en geen zogenaamd
lesteld vervoer verzorgen. Verder

vond men, dat mijn Ziekenvervoer
Zandvoort niet paraat was en niet
binnen twee minuten ter plaatse zou
zijn. Dat kan ik weerleggen en dat gaat
binnenkort ook gebeuren. Ge-
deputeerde Staten gaan de bezwaren
bekijken en beide partijen horen. Ik
heb nu een voorlopige vergunnig
gekregen".

Goedkoper
Alles lijkt dus voorlopig geregeld. Van
der Waal heeft naast zijn twee eigen
auto's nu ook nog een wagen gehuurd,
hijzelf heeft alle benodigde papieren
om deskundige hulp te verlenen en hij
zegt twaalf bevoegde assistenten ter
beschikking te hebben. Maar dat blijkt
allemaal niet voldoende te zijn. „De
gemeente heeft nog steeds een
contract met de GG en GD Haarlem en

hoewel die vaak laat ter plaatse is,
schijnt mon er toch tevreden over te
zijn.
Ik heb al vaak mijn diensten
aangeboden, maar men neemt niet
eens de moeite contact met mij op te
nemen. Met krakers gaat men wel
direct praten, vooreen clubhuis op het
strand geeft men zomaar dertig mille
uit. Overigens, ik kan veel goedkoper
werken dan dé GG en GD, die ook niet
zo blij met mij is. De gemeente betaalt
nu geloof ik f 18.000,--, voor de
ambulance, die op zomerzondagen bij
de Rotonde staat. Daar zou ik het hele
jaar door paraat voor staan".
Van der Waal vertelt, dat hij wel
regelmatig ritjes heeft, gemiddeld
twee per week, ook op verzoek van
artsen en verder via horecabedrijven
en het zwembad. „En in spoed-
gevallen, als de patiënt of zijn familie
het vraagt. Tot nu toe heb ik altijd zelf
de GG en GD gebeld, als er geen haast
bij was, maar dat doe ik niet meer. Ik
ga nu ook niet-spoedeisend vervoer
doen. Dat is gewoon noodzakelijk, ik
werk nu bijna drie jaar voor niks. Het
heeft me al een smak geld gekost.
Particulieren krijgen de vervoers-
kosten we| terug van hun verzekering,
maar met de ziekenfondsen zit het nog
niet rond. Mensen vragen me vaak of
ik mag rijden. Natuurlijk mag ik dat,
de keuring van mijn wagen en mi ji
papieren staan daar borg voor".

Schande
De vasthoudende ziekenbroeder laat
wel doorschemeren, dat als het nu niet
lukt, hij het bijltje erbij neergooit.
..Laten de mensen goed begrijpen, dat

dit de laatste kans is om in Zandvoort
een eigen zieken- en gewondenvervoer
te krijgen, oor de gemeente-zel f is het
een onhaalbare zaak. Een ambulance-
dienst moet hier op dezelfde manier
werken als de brandweer, zonder hoge
personeelskosten. Dat kan, kijk maar
in vele andere plaatsen. Nee, in dit
opzicht doet de gemeente bitter
weinig voor haar gemeentenaren. Bij
ongevallen op straat en ook in de pers
is er al veel schande over gesproken,
maar er verandert niets. Als er nu geen
respons komt, weet ik het niet meer.

Ik kom in financiële zorgen en ik hoop
dat men mij wil bijspringen. Tot alles
is geregeld, stel ik het giro-nummer
35.87.140 t.n.v. Ziekenvervoer Zand-
voort open voor eventuele bijdragen.

De wagen, die ik nu huur, wil ik
vervangen door een nieuwe, liefst een
Vanguard, die ook op het strand en in
de duinen kan rijden. Overigens, ik
heb binnenkort ook een nieuw
oproepnummer: telefoon 7777. Nu is
het nog 3618.

Rob van der Waal geeft de strijd
voor een eigen ambulance in zijn
dorp nog niet op. Hij probeert
het nog eenmaal. Het lijkt nuttig,
dat er tenminste eens naar hem
geluisterd zou worden. In de
raadscommissie Sociale Zaken
bijvoorbeeld, zodat aan de
jarenlange touwtrekkerij een
eind komt. Het gaat tenslotte om
mensenlevens.

Boeiend zomerconcert
In Hervormde Kerk
ANDVOORT - In het kader van het

ijkse subsidie-concert heeft het
Voordhollands Philharmonisch
Drkest donderdagavond 29 juni in de
lervormde kerk van Zandvoort een
zeer geslaagde en boeiende uitvoering
egeven. Er was ondanks, of misschien

wel dank zij het slechte weer voor dit
gebeuren een "gróte belangstelling. De
:erk was vrijwel geheel bezet en onder
Ie aanwezigen bevonden zich o.m.
urgemeester H. Machielsen, ver-
;ezeld van zijn echtgenote.
iet is verheugend te mogen con-
teren dat de belangstelling voor
assieke concerten vooral de laatste
•en steeds meer toeneemt, stellig een

•eden temeer, om op de ingeslagen
weg voort te gaan. Het concert was
roorbereid door onze plaatselijke
VVV, die een woord van hulde
verdient voor de krachtige propaganda
die er vooraf voor werd gemaakt
riet orkest concerteerde onder de
bekwame leiding van André Van-
dernoot, die we helaas binnenkort
zullen moeten missen omdat hij een
benoeming naar elders aannam. Onder
zijn bezielende leiding kon van
enthousiast musiceren gesproken wor-
den. Dit mag zeker extra worden
vermeld wanneer we bedenken, dat

met het programma van deze avond
ook in andere plaatsen werd en wordt
opgetreden. Het gevaar van een zekere
sleur en vervlakking is daarvoor niet
denkbeeldig, doch daarvan was deze
avond zeker geen sprake, integendeel,
het orkest speelde enthousiast en op
hoog muzikaal niveau.
Begonnen werd" met de Posthoorn-
serenade in d.gr.van Mozart. Het
speelse en landelijke karaktervan deze
compositie kwam wel zeer bijzonder
tot uiting. Men zag als 't ware de
postkoets door het landschap rijden.
Het concertante kreeg een zeer
verfijnde uitvoering en het menuetto,
waarmee deze compositie besloten
wordt, verdient een woord van lof
voor de fraaie wijze waarop de
hoornsolo door de niet met name
genoemde solist werd verklankt.
Hel hoogtepunt van de avond werd
o.i. de weergave van het concert voor
viool, hobo en strijkorkest in c kt., van
Joh. Seb. Bach met als solisten
Gijsbert Beths viool en Rykle van der
Heide hobo. Het geniale werk kreeg,
mede door het briljante samenspel van
de beide solisten en het uitermate
volgzaam begeleidend orkest die

warmte en diepte, die het behoeft. Het
rustige 2de deel, het Adagio werd een
waar juweeltje van klankschoonheid,
gevolgd door het beweeglijke derde
deel, het Allegro, had tot gevolg, dat
aan het ovationele applaus van het
publiek geen einde leek te komen.
Beide solisten werden daarna voor hun
grandioze prestatie met \ fraaie
bloemen gehuldigd.

In het kader van de Schubert-her-
denking, die 150 jaar geleden op 31
jarige leeftijd overleed, was na de
pauze diens derde symfonie in d gr. op
het programma geplaatst. Schubert
voltooide het werk in 1815, dus op 18
jarige leeftijd. Het is welhaast
onbegrijpelijk, dat op een dergelijk
jonge leeftijd zulk een werk, dat een
volle rijpheid aan muzikaal kunnen
openbaart, tot stand kon komen. Van
een buitengewone genialiteit mag hier
dan ook zeker gesproken worden.

Het werk wekt herinneringen op aan
Haydn en Mozart. Het is liefelijk en
landelijk van opzet met vele aan-

trekkelijke thema's en wordt in het
slotdeel het „Presto vivace" tot een
grote climax opgevoerd, waarbij
André Vandernoot zijn orkest tot
grote muzikale hoogte wist op te
voeren.

Met grote voldoening _mag dit
zeer geslaagde concert worden
teruggezien, waarvan Zandvoort
bijzonder genoten heeft. Het
werd één der hoogtepunten in
het zomerseizoen tot nu toe.

K-sr.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden ais
volgt:
Donderdag 6 juli 4.52-17.17 uur;
Vrijdag 7 juli 5.26-17.50 uur;
Zaterdag S juli 5.59-18.22 uur; .
Zondag 9 juli 6.32-18.55 uur;
Maandag 10 juli 7.06-19.28 uur;
Dinsdag 11 juli 7.42-20.07 uur;
Woensdag 12 juli 8.25-20.53 uur;
Donderdag 13 juli 9.18-21.45 uur;

BURGERLIJKE,
STAND '

GEBOREN:
Silvan Hijmen, z.v. K. Laan en A.M.
van der Sommen.

GEBOREN buiten de gemeente:
Mariè'Ile Mathilde, d.v. K.H. Grannetia
en H.Th.M. Braker.

ONDERTROUWD:
J.F. Bakkenhoven en Y.J. Schreuder;
R. J. Reurts en D. D. Dresme.

GEHUWD:
G.A. van Resteren en A.A.C.W.
Lammerse; F. Stakelbeck en Y. van
Keeken.

OVERLEDEN:
Ürban J.H. IJgosse, 41 jaar, geh. m. U.
Busze; Aaltje Stoel, 61 jr. geh. m. P.
Kramer.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Louis Zwart, 75 jr., geh. ge w. m. L.
van Drie; Mary Drinhuijzen, 65 jr. geh.
gew. m. A. van Neer; Jacobus J. van
Koperen, 75 jr. geh. gew. m. H.J.M,
van Wees.

Kinderen
gewond
ZANDVOORT - Op donderdag 29
juni werd een jongetje gewond in de
Kamerlingh Onneslaan door een auto.
Met een hersenschudding een ge-
broken arm en een hoofdwond, werd
het kind naar een ziekenhuis in
Haarlem gebracht. Op vrijdag werd
opnieuw een jongen gewond. Nu van
11 jaar. Deze fietste op de kruising
Vondellaan/Potgieterstraat en had bij
het nemen van de bocht te veel vaart
en kwam op de verkeerde rijbaan
terecht. Hij botste tegen een auto op,
en moest naar een ziekenhuis worden
gebracht voor onderzoek. Na behan-
deling kon hij naar huis terugkeren.
Op zondagmiddag tenslotte brak een
jeugdige paardrijdster van 11 jaar een
arm, toen zij van haar paard viel. Zij
werd naar het Elisabeth Gasthuis in
Haarlem overgebracht.

Zomerevenementen
Nieuw Unicum
ZANDVOORT - De evenementen-
commissie van Nieuw Unicum heeft
voor de komende weken een attractief
programma samengesteld. Zo is er een
toneelweek, een muziekweek en een
filmweek. Voor de toneel- en
theaterweek kunt U nog deelnemen
aan de volgende evenementen.

Donderdag 6 juli:

19.30 uur „Splinters" door de
theaterwerkgroep Toneelschuur in het

, Packhuys. Entree f 0,50. Kaarverkoop
voor 5 juli op het eSKaWé-buro!
20.30 uur (aansluitend op voorgaande
programma) 5 Eenakters door de
toneelgroep „Dosto", op de Brink.
Vrijdag 7 juli: 9.00-12.00 uur
Theaterworkshop olv. Hans Bosch in
het Packhuys.
14.00-17.00 uur Theaterworkshop
olv. Hans Bosch in het Packhuys. (zie
ook 5ju l i )
14.30-plm. 16.00 uur Elisabeth
Andersen vertelt over haar toneel-
ervaringen. Huiskamer van de Sternen.
Entree f l,--. Kaarverkoop vóór 5 juli
opheteSKaWé-buro!
19.00 uur Theaterprogramma waarin
akrobatiek, een goochelaar, en gedeel-
ten uit het programma Impro. het
geheel onder regie van Hans Bosch.

Voor de muziekweek die gehouden
wordt op 12, 13 en 14 juli luidt het
programma:
Woensdag 12 juli: 14.00-16.30 uur
muziekworkshop olv. Ifer Baynes in
het Packhuys.
14.30-16.00 uur Blues gitarist Shakey
Sam, in de huiskamer van de Plevieren.
Entree f l,--;
19.00 uur Basil de Visser en Jaap den
Hertog spelen viool en clavecimbel in
de huiskamer van de Meeuwen. Entree
f 1.--.

20.30 uur (aansluitend op het
voorgaande programma). Optreden
van Full Moon op de Brink.
Donderdag 13 juli: 14.00-16.30 uur
muziekworkshop olv. Ifer Baynes in
het Packhuys. (zie ook 12 juli) , "
14.30-16.00 uur Anja te Duits speelt
harp in de huiskamer van de Patrijzen?
En tree f 1.--. . l

14.30-16.00 uur Ad Goosens speelï
gitaar en zingt daarbij. Aansluitend
een optreden van „The little wood-
street guitar pickers" In de huiskamer
van de Fazanten. Entree voor beide
optredens f l.--. ' ,

u

19.30 uur Groot kampvuur met Se!
Country and Western groep Calyx en.
de volksdansgroepen „de Wurf'. en
„Oro". Plaats: bij goed weer, buiten
bij de Plevieren. Let U op het
lichtbord, eventuele veranderingen
worden hierop vermeld!

Vrijdag 14 juli: 14.00-16.30 uur
muziekworkshop olv. Ifer Baynes ^in
hetPackhuys. (zieook 12juli! )
14.30-16.00 uur Piano recital door
Jaap Stork, in de huiskamer van de
Pauwen. Entree f l,--;

14.30-16.30 uur Uitleg over Country
en Western muziek door Gerard de
Vries. Plaats: huiskamer van de
Meeuwen. Entree f l,-.

19.30 uur Optreden van Ifer Baynes
en vrienden. Aansluitend hierop een
optreden van het Dixieland orkest The
Haarlem Hot Peppers Jazz band. Beide
optredens op de Brink.
De entreekaarten, ook voor belang-
stellenden buiten Nieuw Unicum
kunnen worden gekocht bij het
S.K.W. bureau te Nieuw Unicum* a
f l,- per evenement.

'Bieb"-nieuws
ZANDVOORT • In de openbare
libliotheek aan de Prinsesseweg te
Zandvoort wordt op zaterdag 29 juli
m 16.00 uur een tentoonstelling
eopend van de kunstenaar Jan
toland van Tetterode. De tentoon-

*telling zal tijdens de openingsuren
van de bibliotheek en op zaterdag- en
|ondagmiddag van 15.00-17.00 uur te

ezichtigen zijn. De tentoonstelling
luurt tot en met zondag 27 augustus.

Jitleencijfers
n de eerste vijf maanden van 1978
ieeft de bibliotheek 15.856 meer
itleningen verricht dan in 1977.

Dit betekent een gemiddelde van 3111
itleningen per maand meer.

Bestuur
)e medewerkere van de bibliotheek
lebben mevr. E. Berkhout als
ertegenwoordiger van het personeel

het bestuur voorgedragen. Het
bestuur heeft deze voordracht aan-
"aard en mevr. Berkhout op 16 mei jl.
benoemd tot lid van het algemeen
bestuur.

Kopieer apparaat
Onlangs is in de bibliotheek een nieuw
^otokopieerapparaat geplaatst. De

oekers kunnen dit apparaat zelf
dienen. Er zit een muntautomaat op

(ingesteld op twee, kwartjes en een
l den). Het afstellen van het kontrast

j* automatisch geregeld. Het apparaat
's een zogenaamde „dry-copyer".

onaties
tijd geleden is een brief

Beschreven aan de bezoekers van
"Im-inn, waarin om een donatie t.b.v.
de filmaktiviteiten van de bibliotheek
*erd gevraagd. Tot nu toe kwam er
'en bedrag binnen van f400,».
Driekwart van dat bedrag is als
laarlijksc donatie toegezegd. Een goed
Citaat derhalve en een stimulans de
"ttie voort te zetten.

243 woning-
zoekenden
ZANDVOORT - De wethouder van
Volkshuisvesting heeft een overzicht
gepubliceerd van het aantal i n ge-
schreven woningzoekenden over het
Ie kwartaal 1978. Daaruit blijkt, dat
de meeste aanvragen om huisvesting
komen uit de categorieën aanstaande
echtparen (26,4 procent), alleen-
staanden beneden 65 jaar (25,2
p r o c e n t ) e n d e
twee-persoonshuishoudens (20.6 pro-
cent).
Het totale aantal van 243 ingeschreven
woningzoekenden is als volgt onder-
verdeeld: gezinnen met 4 of meer
kinderen 5; gezinnen met 3 kinderen
7; gezinnen met 2 kinderen 23;
gezinnen met l kind 23; twee-per-
soonshuishoudens 50; aanstaande
echtparen 64; alleenstaanden boven
65 jaar 10; alleenstaanden beneden 65
jaar 61.

Jazz in Hobbit
ZANDVOORT - In het kader van
Zandvoort 150 jaar badplaats wordt
een reeks van aktiviteiten a.s.
vrijdagavond gestart met het optreden
van Wibo van der Linde, Piet
Daalhuizen en Dick de Winter. Deze
musici zijn doorgaans te beluisteren in
het radio/t.v. medewerkersorkest „de
Gooise Compagnie".
Met name Wibo van der Linde is in de
Hobbit, Dorpsplein 2 te Zandvoort,
waar al d<-ze aktiviteiten plaats vinden,
een graag geziene gast wiens muzikale
prestaties op hoge prijs worden gesteld
eu het leidt geen twijfel of het
bovengenoemde drie zullen begeleid
door het huisorkest, het kwartet van
Hans Keune, voor een muzikaal
spektakel zorgen. Dit optreden begint
om ongeveer 22.00 uur. Zoals
gebruikelijk speelt het kwartet
zondag 's avonds vanaf 21.00 uur in

het bovengenoemde jazz-café.

ANKER

Drogisten] - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8. Zandvoort.
telefoon 02507-6J 23.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

STOOKTECHNISCH
ELLMANN ONDERHOUDSBEDRIJF

Voor al uw schoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

TAYLOR - ANTIEKS
OPENING ZATERDAG a.s.

Verkoop van 10.00 tot 17.00 uur.
Tolweg 12 (Achterom) -Zandvoort

Bouwes Hotels te Zandvoort
heeft plaats voor

een tijdelijke
Nachtreceptionist
c.q. Nachtportier

voor 3 maanden.
Sollicitaties:

Tel. 02507 - 21 44. te vragen naar
mevr. Coopman.

Maak het binnen
MOOI WEER
met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mey)
Haltcstraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al u w
bloemwerken

BriOenspecialist
LOOMAN

vraagt
LEERLING of
GEVORDERD

OPTICIEN
Hattestraat 5.
telefoon 2174.

TE KOOP GEVR.
HUIS MET GARAGE
3 slaapk., cv en tuin

te Zandvoort.
Niet in Noord.

Event. te ruilen m. 3 a 4
kam. app. met cv, garage
en berging. Lage lasten.
Z'voort-Z met magnifiek

uitzicht.
- Br. ond. nr. Z310

bur. v. d. blad.

GEVRAAGD

flinke vrouw
of meisje

voor hulp in
HOTEL BAD ZANDVOORT

Thorbeckestraat 23,
telefoon 02507-3520

Te huur gevraagd

Gr. kamer of
etage

geh. of ged. gem.
Br. ond. nr. 2309

bur. v. d. blad.

MET SPOED!!!

Betrouwbare
hulp

gevraagd
3 dagen p. w.

Mevr. Franken,
Louis Davidsstraat 9

Nu snel de

glasplaten
zelf gemaakt in

eigen glasslijperij
_ _ bi j

Keur en zn
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2, Zandvoort
telefoon 02507-5602

Te koop aangeboden:

GREYHOUND
TEEF

9 maanden, ingeënt,
met prima stamboom.

Prijs billijk.
Tel. 05994-4544.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

DAKDEKKER
Tel. 02507-7353.

EMM
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning '

LORENTZSTRAAT 375
bestaande uit:

woonkamer - 3 slaapkamers - douche -
blokverwarming - lift - berging.
Huurprijs/468,10permaand. -,

2. de garages
KEESOMSTRAAT13A en

KEESOMSTRAATD
Huurprijs f 42,80 per maand.

Voor laatstgenoemde garage hebben bewoners -
van het flatgebouw Keesomstraat nrs. 25 t/m _
147 voorrang bij toewijzing.

De toewijzing van woningen en garages geschiedt op '
het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonver-
gunning berust bij het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk vóór 11 juli 1978 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van de vereni-
ging Thomsonstraat 1, onder vermelding van lid-
maatschapnummer en geboortedatum.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 13 juli 1978 om 14.00 uur in het gevel-
kastje aan het kantoor Thomsonstraat 1 worden ge-
publiccerd.

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Nu de zomer ons een beetje in de steek iaat
komt Anouk Modes u tegemoet met

ZONNIGE PRIJSJES
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H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

CENTRUM DORP

Van OstadestraatS
MIDDENSTANDSWONING met c.v.

Ind.: kelder. Ie et. entree, gang, woon-
kamer, keuken, toilet, slaap/werkkamer.

1e verd.: 3 slaapkamers, keuken, badkamer/
ligbad, toilet.

Vraagprijs f 268.000,- k.k.

ZANDVOORT-ZUID

Leeuwerikkenstraat 16
Rustig gelegen 3-KAMERFLAT

op 4e etage. Uitzicht op duinen.
Ind.: entree, woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken met tegelvloer, douche, berging in

souterrain.
Vraagprijs/179.000,-k.k.

ZANDVOORT

Burg. Fenemaplein 10/3
Zeer luxe verbouwde 4-KAMERFLAT

op tweede etage. C.V.-blokverwarming.
Open haard in living. Badkamer met gekleurd

sanitair. Toilet. Berging in souterrain.
Aparte garage.

Vraagprijs f 298.000,- k.k

CENTRUM DORP

Diakoniehuisstraat 38
BENEDENWONING met c.v.-gas

Therm. beglazing, tuin op het zuiden.
Ind.: woonkamer, 10 mtr. lang met open

keuken, toilet, badkamer, slaapkamer.
Hobbyruimte in souterrain.
Koopsom f 187.000,-v.o.n.

ZANDVOORT

Tj. Hiddestraat
Riante2-KAMER HOEKFLATS

op be en 6e etage, met c.v., centr. warm-
watervoorziening. Royale woonkamer met
open keuken, toilet en ruime douchegel.

1 aparte slaapkamer. Extra berging in .
souterrain.

Vraagprijs/ 169.500,-k.k.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweker! P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18

l
l
l
l
l
1 1
1 1
l
l
l

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleum: + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

2AAK: HAUTESTRAAT27 - 29. tel. 2596. Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6. telefoon 3759.

Cor Severijnse
vooral uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat14-15,
Haarlem
Tel. 023-31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Fromagerie
Kaas- en wijnspecialisten

9,95BELEGEN KAAS
sxtra voordelig per kilo

Ruime sortering boerenkazen.
Kerkstraat 6A - Zandvoort,

telefoon 02507-6141.

Schildersbedrijf
„DE BOET'

Keesomstraat289 - Tel. 02507-5655
Voor al uw

binnen- en buitenschilderwerken
en wandafwerkingen.

gemeente
zandvoort

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 10 juli 1978
gedurende 14 dagen ter gemeentesecre-
tarie, bureau Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening, voor een ieder ter in-
zage liggen de volgende bouwplannen:
1. Uitbreiding woning Tolweg 20 en
2. Uitbreiding woning Brederode-

straat140.
Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen
deze bouwplannen indienen.

ZANDVOORT, 30 juni 1978.
De burgemeester voornoemd,
H. MACHIELSEN.

Fa. Groen-Mastenbroek
Naarden

Energiestraat 13A - Industriepark
Tel. 02159 - 4 53 02, na 18.00 uur 4 03 76

Wees milieubewust!!

Bent u op gas overgegaan en hebt u nog
een restant olie in uw tank, doe dan ver-
standig en laat dit er uit halen tegen een

vergoeding van f 150,- per 1000 liter.
Verder geen kosten.

DIT OM VERVUILING VAN HET
GRONDWATER TEGEN TE GAAN,

Telefonische afspraken worden
snel uitgevoerd.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

Tel. 02507-67 47/31 76
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, Tel. 02502 - 66 67.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

FORDGRANADA- benz. en diesel

KOOIJMANS

FORDOTO

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

Bloemen veraan-
genamen uw leven.

'Erica' GROTE KROCHT 24.
ZANDVOORT

Bij aankoop van een

Playtex
CROSS YOUR HEART;

een
Super Look slip

GRATIS
geldig tot l augustus 1978

Nadere bijzonderheden verkrijgbaar bij uw winkelier

KROON MODE
Haltestraat 55, Zandvoort1.

lr-.•z.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38. Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies

geheel vrijblijvend.

Wij zijn tijdens de

bouwvak gewoon
GEOPEND

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort -Telefoon 02507-5602

IA||QT || f! AT" een sauna 9oecJ is voor de

WIST
IAIIQT || f! AT" so'ar'um goed is voor uw

conditie en ontspanning.

rt AT" massa9e 9öed is voor uw
spieren.

huid en vitamine D-vorming.

SAUNA BOUWES PALACE
Fenemaplein, telefoon 02507-3871.

UITHOORN MULTATULILAAN
nabij het winkelcentrum Zijdelwaard aan ventweg

MIDDENWONING MET GARAGE
aan brede laan met groen en sierwater, met ruime woonkamer, diepe
achtertuin op Z.O., moderne keuken. 1e etage: vier slaapkamers, bad-

kamer met zitbad, vaste trap naar zolderslaapkamer, c.v.
Koopprijs woning f 256.000,- k.k. Garage f 12.500,- k.k.

TER BRAAKLAAN 19 te UITHOORN
HERENHUIS

bouwjaar 1970 aan pleintje met vrij uitzicht, uitgebouwde erker met
bovengelegen balkon, woonkamer 9 mtr. met open haard, ruime keu-
ken, achtertuin met berging. 1e etage: drie ruime slaapkamers met
inbouwkastenwand, badkamer met ligbad, zolderslaapkamer 21 m2

geheel afgetimmerd, met dakkapel en Velux dakraam. Garage eventueel
beschikbaar zaterdagmiddag 8 juli a.s. Tussen 16.00 en 17.30 uur
zijrt wij aanwezig om u deze woning van binnen te laten zien. Div.

extra's w.o. thermopane beglazing. Richtprijs f 260.000,- k.k.
Voor verdere informatie en of inlichtingen kunt u zich wenden tot

makelaarskantoor o.g.

G. R. RIJSTERBORGH
Amstelveen, Westelijk halfrond 487, tel. 020-451146 (4 lijnen);
Uithoorn, Wiegerbruinlaan 39. tel. 02975-64102. Na kantoortijd
de heer C. Vrisekoop 020-431249 of de heer R. C. Costermans

02979-1876

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG.

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

SKATE BOARDS
vanaf44,-

SKATE BOARD HELMEN
vanaf l

UOPRR VERSTEEGE
22samenwerkende u«u-*.««* -10fietsenmakers in n.h. Haltestraat 18

Tel. 02507 -44 99 ZANDVOORT

•̂ •••••••••••̂ ••̂ ••••••••••••••••••fl

Installatie bureau
OnOENEIIEIN B.V.

s>g>g!gggagjg!S!agî ^

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
JZANDVOORT

TEL.02507 5845 x

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507-71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven.
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

DONDERDAG 20 JUL11978

nieuwsblad
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7166 - OPLAGE 3500 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
van:

• Zandvoorts Nieuwsblad

o Hccmstccdse Courant

• Hoofddorps/Venncper Nieuwsblad

• Zwanenburg/Halfwegse Courant

• Badhoevo Slotense Courant

• Aalsmeerder Courant

• Uithoornse Courant/Ons Weekblad

• Streckblad/De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28411
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Toekomst van badplaats ter discussie

Kamer van Koophandel gaat
Zandvoort doorlichten

ZANDVOORT • De 150-jarige badplaats gaat in de komende weken
uitgebreid onder het röntgen-apparaat. Dat doe je dan, als de
klachten en de kwaaltjes blijven en de plaatselijke huisartsen geen
raad meer weten. „Laat je maar eens doorlichten" • en dat laat
Zandvoort nu doen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haarlem en Omstreken gaat het onderzoek verrichten op advies en
met medewerking van de Federatie Handelsvereniging Hanze
Zandvoort. „De toekomst van Zandvoort als grote Noordzeebad-
plaats staat ter discussie". Dat is de aanhef van een begeleidend
schrijven bij een enquête-formulier, dat dezer dagen op de
toonbanken en bars van alle vierhonderd neringdoenden is
gedeponeerd. De samenstellers en toekomstige uitwerkers van de
vragenlijst dringen er op aan het formulier volledig in te vullen, dit
om een optimaal functioneren van Zandvoort als badplaats in de
toekomst te garanderen.

tevens de gegevens te logenstraf f en,
die onlangs door medewerkers van
Economische Zaken zijn ge-
publiceerd", besluit de Federatie-
secretaresse.
De algemene vragen van de enquête
zijn onderverdeeld in drie groepen, te
weten de recreatiemogelijkheden,
verblijfstoerisme, circuit en casino en

tenslotte de bereikbaarheid, verkeer
en parkeerproblemen. „Dit is een
bijzonder belangrijk onderzoek, be-
palend voor de toekomst van Zand-
voort", vindt Federatie-voorzitter Leo
Duivenvoorde. „De Kamer garandeert
de geheimhouding van individuele
gegevens en we rekenen op ieders
loyale medewerking".

Het lijkt op het eerste gezicht
enigszins absurd om een 150-jarige
nog op de snijtafel te leggen. Maar er
zijn al zoveel verkeerde diagnoses
gesteld en zoveel therapieën aange-
vochten, dat het initiatief van Kamer
en Federatie toch hoop moet geven op
een beter inzicht in de ingewikkelde
'anatomie van de badplaats Zandvoort.
„De onderlinge samenhang tassen de
elementen waardoor Zandvoort als
badplaats kan functioneren, is sterk",
schrijven secretaris mr. J.G. Tlelenius
Kruythoff van de Kamer van Koop-
handel en voorzitter L.A.M.M. Dui-
venvoorde van de Zandvoortse Fede-
ratie. „Een ontwikkeling in één
bepaalde sector kan gevolgen hebben
op andere onderdelen van het
badplaatsgebeuren, zowel in positieve
als in negatieve zin".
Ze wijzen erop, dat in de laatste jaren
omstandigheden van verkeerskundige
aard (bereikbaarheid, parkeren, e.d.)
en veranderingen in het pakket van
voorzieningen • (casino, naaktstrand,
e.d.) van invloed zijn geweest op de
positie van Zandvoort als badplaats.
„We willen graag een goed beeld
krijgen van de huidige situatie en de
wensen van de ondernemers op een
aantal terreinen, die het toerisme-

direct raken. Eén van de belangrijk-
ste onderzoekdelen is het verkrijgen
van een inzicht op welke wijze de
detailhandel, horeca, ambacht en
aanverwante bedrijven in Zandvoort
functioneren en hoe groot het belang
van het toerisme is voor het
bedrijfsleven".

Cijfers
Mejuffrouw Bep Roozen, secretaresse
van de Federatie Handelsvereniging
Hanze legt uit, waarom de enquête
juist nu wordt gehouden. Voorhanden
zijnde gegevens verouderen snel. In
1976 blijkt de Kamer van Koophandel
ook een onderzoek te hebben
aangevat, waarvan de resultaten eind
1977 werden vastgelegd in het rapport
„De distributieve voorzieningen in de
regio". Maar die gegevens kunnen niet
meer worden gehanteerd. Destijds was
er nog geen Casino en bovendien werd
het duidelijk, dat de middenstanders
de vorige enquête niet zo serieus
hebben ingevuld. Als een van de
conclusies kwam uit de bus, dat men
content was met de parkeermogelijk-
heden in het dorp.
„Dat kon natuurlijk niet", aldus mej.
Roozen. „Wanneer eind vorig jaar de
nieuwe burgemeester het bedrijfsleven

(Adv. ingez. Mcd.)

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3066.

LANGS DE VLOEDLIJN

ZANDVOORT - Ik praat hot liofst
met kinderen, want van hen kan
mun nog hopen, dat het eenmaal
verstandige mensen *uilen worden.

Kierkegaard
(1813-1855).

vraagt naar haar wensen en zich
baseert op de toen nog vrij recente
gegevens, dat weet je meteen, dat er
een nieuwe enquête moet komen. Ook
al, omdat tijdens een Federatie-ver-
gadenng bleek, dat weinig midden-
standers weet hadden van het
onderzoek. Wij willen met concrete
gegevens bij het gemeentebestuur
komen, met cijfers die kloppen."

Toekomst
De Kamer van Koophandel vond dat
eigenlijk ook wel nodig en stelde in
overleg met het georganiseerde be-
drijfsleven een nieuwe vragenlijst op.

Daarin vraagt men in eerste instantie
informatie omtrent het betreffende
bedrijf. Dan volgt een serie vragen over
facetten, die rechtstreeks met de
toekomst van Zandvoort als badplaats
hebben te maken. „We hopen hiermee

Reductie via onze krant

Volledig Ajax tegen
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - In het kader van de badplaats-jubileumviering staat op
woensdag 9 augustus een bijzonder sportief evenement te wachten,
's Avonds om 19.00 uur zal dan de volledige selectie van het Amsterdamse
Ajax aantreden tegen het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen. Mannen als
Ruud Krol, Piet Schrijvers en al die andere prominenten zullen dan van
dichtbij zijn te bewonderen op het hoof d vel d van de Meeuwen.
De toegangsprijzen voor deze voetbal-topper zijn: zitplaatsen f7,50,
staanplaatsen f4,» kinderen f 1,50. Lezers van Zandvoorts Nieuwsblad
geniten een gulden reductie op bovengenoemde prijzen. Op vertoon van
reductie- bon kan men bij het VVV-kantoor, School plein l, ten hoogste
twee kaarten kopen met reductie van f l,» per kaart. Deze speciale
voorverkoop duurt tot en met 4 augustus. Leden van Zandvoortmeeuwen
genieten een extra reductie. Zij dienen hun toegangsbewijzen af te halen bij
J. Jongbloed, Frans Zwaanstraat 40.(zie speciale bon op sportpagina).

Prijsuitreiking van de zilveren vlieg aan
de winnaar.

Strijd om zilveren vlieg
groot succes

Songfestival in "de Hobbit"
Vanaf donderdag 20 t/m zaterdag 22
juli organiseert men in „de Hobbit"
het Badgasten Songfestival.

Vragenlijst > ~ : • • - . .
De antwoorden op onderstaande vragen zullen op korte termijn worden
verzameld en gerubriceerd. Ze zouden best eens het gezicht van Zandvoort
in de komende decennia kunnen bepalen.
Zandvoort is de eerste badplaats van Nederland. Bent u van mening dat dit
het geval is of meent u dat Zandvoort deze plaats niet meer inneemt?
Bent u van mening dat Zandvoort de eerste badplaats dient de blijven?
Wat zijn de motieven voor uw antwoord?
Vindt u de recreatiemogelijkheden in Zandvoort bij slechte
weersomstandigheden voldoende?
Indien u de voorgaande vraag met nee beantwoord, hebt u dan suggesties
voor verbetering?
Meent u dat ter verlenging van het seizoen ook buiten deze periode meer
recreatiemogelijkheden moeten komen?
Indien u de voorgaande vraag met ja hebt beantwoord, wat zijn dan uw
suggesties?
Bent u van mening dat het verblijfstoerisme meer aandacht verdient dan
dagtoerïsme?
Indien u de voorgaande vraag met „ja" hebt beantwoord, hebt u dan
suggesties voor meer accommodatie voor verblijfstoeristen nu zoveel hotel-
en pensionbedden een andere bestemming hebben gekregen?
Acht u het circuit een economisch belang voor Zandvoort?
Acht u het casino een economisch belang voor Zandvoort?
Wat vindt u van de bereikbaarheid van Zandvoort?
Wat is u w oordeel over de doorstroming van het verkeer in de dorpskern (in
het seizoen).
wat is uw oordeel over de parkeersituaties in Zandvoort in het seizoen?
Indien u de voorgaande vraag met „onvoldoende" hebt beantwoord, meent
u dan dat een of meer parkeergarages nabij het centrum uitkomst zouden
brengen?
Bent u van mening dat bij hoogtijdagen bepaalde delen van het centrum
moeten worden afgesloten voor het verkeer?
Bent u tevreden met de verkeersmaatregelen met betrekking tot de afvoer
van circuitbezoekers b.v. ter gelegenheid van de Grand Prix?
Indien u de voorgaande met „nee" hebt beantwoord wat zijn dan uw
suggesties?
Acht u het wenselijk dat door de politie meer controle komt op te snel
rijden in het dorp en het veroorzaken van overmatige geluidshinder?

Iedereen die zijn beste beentje op het
vocale vlak wil voorzetten kan zich
opgeven bij „de Hobbit" en een zeer
deskundige jury, bestaande uit mede-
werkers '. van diverse* platen-
maatschappijen, zal de winnaars
(naressen) in de diverse categorieën
aanwijzen. De Tros zal rechtstreeks in
het programma „Wegwezen" van
10.30-tot 15.00 uur een uitzending
vanuit „de Hobbit" verzorgen waar de
finalisten van dit songfestival hun
vocale kunnen ten beste zullen geven.

Huisorkest
Het huisorkest van het jazz-cafe,
het kwartet Hans Keune, dat
verder naast Hans aan de piano,
bestaat uit Rudi Contini gitaar,
Bert Nieborg bas en Rob Pointl
slagwerk, verzorgt vanaf dinsdag
25 t/m donderdagavond 27 juli
de avonden. Dit met medewer-
king van enkele solisten.
Bijzonder gezellige avonden in
dit zo specifieke buine jazzcafe
van Zandvoort. Het heeft een
geheel eigen sfeer en een
bezoekje op deze avonden, al
was het alleen maar om de sfeer
te proeven en te luisteren, is
alleszins gerechtvaardigd.

ZANDVOORT • In groten getale waren ze gekomen, de deelnemers
aan de jaarlijkse Fly Away in Zandvoort. Vaders, moeders en kleine
kinderen, jongeren, en de hele echte, soms zelfs fanatieke,
vliegerbouwers. De leeftijd in deze laatste groep varieerde van 10 tot
55 jaar. Het was bij uitstek goed vliegerweer, met een forse wind, en
het veld van vliegers boven de Zuid-Boulevard leverde een ludiek
schouwspel op voor de toeschouwers, en gevaar voor dat ééne
sport/reclame vliegtuigje dat tijdens de wedstrijd verscheen.

Er waren grote, kleine, Franse,
Japanse en Chineese modellen, delta's
in alle mogelijke vormen, en voor de
jury was het een moeilijke opgave om
de allerbeste prestatie te beoordelen.
Er werd gele t op de bouwprestatie, het
oplaten van de vliegers binnen de
gestelde termijn van twintig minuten,
het stabiel in de lucht blijven staan,
het in de lucht blijven, en de
persoonlijkheidsfactor.

Prijzen
Voor de eerste prijs, een fraaie zilveren
vlieg ontworpen en gesmeed door de
Zandvoortse edelsmid Joop Eekels,
kwam in aanmerking een grote witte
vlieger met rodestaart, die hoog boven
de anderen, stabiel en evenwichtig het
veld overzag. Voor de bouwer, P.
Takens uit Bloemendaal, die tezamen
met zijn vriend deze vlieger had
gebouwd, en zelf de tekeningen
hiervoor had gemaakt, een groot
succes. De tweede vlieger die zij in
allerijl hadden gemaakt voor het geval
dat de eerste het niet zou doen, viel
bui ten de prijzen.
Succes was er ook voor de vader die
voor zijn gehele gezin een vlieger had
gemaakt, twee zoons gingen met de

Rockconcert
voor Carillon

(Adv. Ingez. Med.)

f TAXI SCHRIJVER
\Gro

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

Grote Kroont 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

ZANDVOORT - In het kader van
het 150-jarig bestaan van Zand-
voort als badplaats en de actie
voor het carillon, heeft de heer
M. Drommel, het plan om een
aantal rockconcerten te geven in
het gebouw.,,De Krocht".
De groep die de concerten wil
verzorgen heet „The Stash" en
won onlangs een talentenjacht in

Van één vakantiedag
'n leven lang plezier.

Kijk verder dan de vakantie lang is en kom geloopd
massief eiken kijken bij de Meubelfabriek Oisterwijk.

Zo kunt u het nuttige met het aangename kombineren,
want we zitten in 't bronsgroen eikehout, bij zee en zeü-
water, bij bossen en vennen, bij het Rijksmuseum en de
hunnebedden, ja eigenlijk overal.

Meubelfabriek Oisterwijk
Amsterdam, Leidsekade 98-99. tel. 020-233917, Hengelo (O), Deldenerstraal 3-5. tel. 05400-14370,
Berkel (Z.H.), Moordeindseweg 116. tel. 0189M670, Oisterwijk, Hcusdensebaan 65, tot. 04242-9012.
Beverwijk. Parallelweg 100. tel. 02510-26923,
Ede, Grotestraat 72/74. tel. 08380-16203.
Heerenveen, Dracht 142. tel. 05130-25540.

Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762.
Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925.
Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.

Amsterdam. Na enkele optre-
dens elders in het land willen zij
nu graag enkele concerten in
Zandvoort verzorgen, waarbij de
opbrengst van het eerste concert
ten gunste zal komen van
„Carillon voor Zandvoort".
Inmiddels heeft het college van
b. en w. toestemming verleend
om twee concerten te geven en
wel op 21 en 22 juli. Men
verwacht dat alle rocklief-
hebbers, die ook graag genieten
van de klanken van een echt
carillon, zeker de eerste avond
zullen komen.

(Adv. Ingez. MCJ.)

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort - Tel. 55 31

Hypotheken • Assurantiën
Taxaties

Gratis woning lijst op
aanvraag beschiKbaar.

Voor de organisatoren een groot
succes. Op 9 september wordt de
finale van deze wedstrijd gevlogen, en
worden alle prijswinnaars weer ver-
wacht om óf de titel te verdedigen, óf
om hoger in het klassement te
eindigen.
Aan alle deelnemers tenslotte werd
een fraaie „wing" als herinnering aan
het deelnemen van de wedstrijd
uitgereikt.

prijzen strijken, te weten Ronnie
Kcnbcek met de achtste en Donald
Kenbeek met de derde. De tweede
prijs was voor het team de Boer uit
Amsterdam, en de vierde voor Esther
van Wende uit Zandvoort. Het fraaie
boek „Vliegers*' zal ongetwijfeld in de
boekenkast van haar vader verdwij-
nen, want „Pappa heeft de vlieger
gemaakt" vertelde ze trots. Het was
overigens één van de weinige vlieger-
bouwers, die inhaakte op het feit dat
Zandvoort 150 jaar als badplaats
bestaat, want zijn produkt had hij
dienovereen komstig versierd.
De vijfde prijs was voor H. Bik uit
Umuiden, die op het allerlaatste
moment nog was gekomen en zijn
vlieger nog net op tijd de lucht in
kreeg.
De zesde en zevende prijs gingen naar
twee vriendjes, twee Amsterdam-
mertjes, die daar toch geweldig trots
op waren, namelijk: Marcel de Jonge
en Ramoy Kramer, de negende prijs
tenslotte was voor één der kinderen
van het gezin Bosman uit Zwanen-
burg, ook hier was vader de grote
animator geweest. Er waren ook
talloze mooie, zelfgemaakte vliegers,
die net buiten de prijzen vielen. Een
bijzonder mooie van de heer Brugman
uit Zandvoort, maar ja, zo stabiel was
hij niet. Dan de moeder die vorig jaar
al van een keukengordijn een vlieger
voor haar zoontje fabriceerde, toen
wilde het ding de lucht niet in, maar
zie, dit jaar kwam moeder mee, en
trots verhief hij zich in de lucht. En
dan pech, pech is er altijd. Voor velen
die ondanks alle moeite, met of
zonder bosjes helmgras, hun vlieger
niet de lucht in kregen. Twee franse
jongetjes, die de moed opgaven en
verdwenen. Een moeder die fanatiek
bleef proberen, terwijl de zoontjes in
de duinen verdwenen, een prijsje voor
volhouding voor sommigen was zeker
op zijn plaats geweest.

Pechprijs
De grootste peehvogel was ongetwij-
feld nr. 17, Stefan Cooper uit de van
Speijkstraat. Met zijn zelfgemaakte
vlieger verscheen hij, ook mooi
beplakt met „Zandvoort 150 jaar
badplaats", en of de straat waarin hij
woont er iets mee te maken heeft?
Het ding wilde wel de lucht in. Arme
Stefan probeerde het voor de
wedstrijd uit, en toen hij hem trots
naar beneden wilde halen brak er een
stuk af. De lijm was thuis, dus kon hij
niet deelnemen aan de wedstrijd. Hij is
lang blijven kijken met een sip
smoeltje en is toen naar huis gegaan.
Voor hem ligt er nu de pech prijs te
wachten op het kantoor van de VVV,
dus afhalen even.
Pech ook voor het koppel Jeroen
Venneman en Connie Breuer uit
Amstelveen. Hun vier meter hoge
bouwsel had zoveel wind nodig, dat hij
iedere keer,ondanks de vele pogingen,
nét niet hoog genoeg kwam om te
blijven slaan.

Vismaaltijd
afgelast

ZANDVOORT - Het niet deelnemen
van de folklorevereniging „De Wurf"
aan het jaarlijks weerkerend evene-
ment, de openlucht vismaaltijd op het
Gasthuisplein, heeft de organisatoren
hiervan voor grote problemen ge-
plaatst. Ieder jaar opnieuw gaf de
deelname van „De Wurf' aan dez^
maaltijd, een apart Zandvoorts tintje.
Nu de folklorevereniging haar mede-
werking heeft opgezegd, acht men het
beter, de hele openluchtvismaaltijd te
laten vervallen. Wellicht dat, en het is
te hopen, men nog overeenstemming
kan bereiken voor de derde donderdag
in augustus.

Van gewest tot gewest
ZANDVOORT - Naar ons werd
medegedeeld, zal de uitzending van
Gewest tot Gewest, die gepland was
voor 2 augustus een week eerder
worden uitgezonden. Dit wordt dan
nu woensdag 26 juli a.s., aanvang
19.00 uur.

Vier weken feest
ZANDVOORT - Ook dit jaar is de
rekreade weer present. Rekreade i?
bestemd voor jongens en meisjes van
vier tot en met twaalf jaar, die in
Zandvoort wonen of hier op vakantie
zijn. Elke dag zijn er leuke qro-
gramma's en samen met de leiding
kunnen ze heel wal spannende
avonturen beleven.
Start op maandag 24 juli:
In noord is de verzamelplaats in „De
bunker" aan de van Lennepweg. De
leiding is hier: Marcha • Karin • Albert-
Marion - Ingrid en Matthieu. De eerste
week staat in het teken van „Circus
Rekrejanie".
In het centrum is het in de Brugstraat
op nummer 17. Hier bestaat het team
uit Jan - Kathy - Joke - Ida - Roei en
Gertna. Ze gaan fantaseren rond aap,
noot, mies.
De teamleiders zijn er van 's morgens
10-12 uur en 's middags van 3-5 uur.
De toegangsprijs is f 0,50.
Kizzebiz is er ook weer met zijn
poppenkastavonturen. In Noord elke
maandag-woensdag en vrijdagavond
om 6.30 uur bij het winkelcentrum. In
Zandvoort centrum op dezelfde
avonden om 7.30 uur op 't Raadhuis-
plein.
De bunker en de Brugstraat zijn de
vaste werkplaatsen, maar als het mooi
weer is zullen de teamleidingen hun
activiteiten verplaatsen naar buiten.
Dan verblijven ze in de duinen of op
een gezellig pleintje in het dorp Waat
deze plaatsen zullen zijn kunnen d<
kinderen horen op de werkplaatsei
zelf. of in de wpekkrantjes die men
daar, maar ook bij het VVV-kantoor
en de bibliotheek kunt krijgen.
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Na een langdurig lijden is geheel onverwachts van ons
heengegaan mijn allerliefste man en zorgzame vader,
onze beste schoonzoon, zwager en oom

Jan Gerrit Stuij
op de leeftijd van 49 jaar.

L. C. M. Stuij-Lemmcns
Monika en Kees
Tino en verdere familie

Zand voort, II juli 1978
v. Ostadestraat 18.

De crematie heen inmiddels plaatsgevonden.

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem
Tel. 023-31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Interieurverzorging
FA. L 8ALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Metitmlm
Beddtn
L*dik«nt*n
O«k«ns
Gordijnstofftn
Tapijten
Cocosartiktten
unolourns + Movifoni
Kamcrbrmd-Mpifttn
Intenest
tuxBflH zonwering
Oft.LiurdMiir

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
* -EIGEN

TOONZALEN
O.*. kloon«rmtub«len

ZAAK- HALTESTRAAT 27 29. icH. 2596, Zandvoort
Mattrnis Molenaarstraat 6. telefoon 3769

)O

Koopje van de
week!

Curver koelboxen
23 Itr., van 42,95 voor 34,95

OQ QC25 Itr.. van 38,95 voor & w ƒ w w

25 Itr.. van 30,95 voor ZZr«lD

J. H. Vermeijs BV
Haltestraat 1 • Zandvoort - Tel. 5204

ÜB •• MB Wl^MI

pfckup letti

Versteege
Pakveldstraat 19, Zandvoort

tel. 02507-2554.

Fa. Groen-Mastenbroek
Naarden

Energiestraat 13A - Industriepark
Tel. 02159 - 4 53 02, na 18.00 uur 4 03 76

Wees milieubewust!!

Bant u op gas overgegaan en hebt u nog
een restant oNe in uw tank, doe dan ver-
standtg en laat dit er uit halen tegen een

vergoeding van f 150,- per 1000 Hter.
Verder geen kosten.

DIT OM VERVUILING VAN HET
GRONDWATER TEGEN TE GAAN.

Telefonische afspraken worden
snel uitgevoerd.

WANDWEEFSEL BEHANG
Ttotnvwi tn soortwi voomdiQ DIJ

IJZERHANDEL

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Grote sortering
EIKEN BIJZET
KASTJES 198,.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751.

Aangeboden «oor
permanent voor jonge

vrouw
KAMER

met gebruik van keuken,
douche en tofct

Thorbeckestraat 29,
Zandvoort, f 400,- ind.

per maand.
Telefoon 02507-2102.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F.M.v.DEURSEN

Schoolstraat,
telefoon 2507.

TEKOOPOF
TE HUUR:

GARAGE
Burg. v. Fenemap/ein,

tel. 6940.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

DIEPVRIES-
KIST

te koop, 200 üter.
f250.-

(Vmdex)
Telefoon 02507-6824

Voorde/aat-
komers, of als u

een lege plek
heef t in uw tuin

Kwekerij
De

Notedop
heeft altijd iets
moois voor u.
Ook uw adres
voor kamer-

planten.
DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

Diverse coupons
WANDWEEFSEL

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2,
ZANDVOORT,

Tel. 02507-58 02,
na 18.00 uur 02507 - 60 89

SUNLOVER
ROLGORDIJNEN

Bespaar 30% door zelf
te plaatsen.

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2,
ZANDVOORT.

Tel. 02507-5332,
na 18.00 uur
02507-6039

Bij verdriet of vreugd
doet een bloemetje deugd.

'Erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Meer dan

3000 rollen behang
10 tot 50% korting

Bij aankoop van f 40,- aan muurverf krijgt iedere
klant een goede vachtroller kado

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507-5602, na 18.00 uur 02507-6089

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZAND VOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507-71 M

. HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen fcunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.~30~uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
tovert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Installatie bureau
GROENE!IHN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

l TEL. 02507 5845*

Grote sortering race- en sportfietsen
KOGAMIYATA

GAZELLE
PEUGEOT
RALEIGH

BRIDGESTONE
RACEKLEDING

HOTM VERSTEEGE
22 samenwerkende
fietsenmakers in n.n. Haltestraat 18

Tel. 02507-44 99 ZANDVOORTj

HOTEL BOUWES V
Dagelijks diner dansant Ibehalve op maandag) met
muziek van een fijn orkest. Kompleet 3 gangen menu
al vanaf t 25.-. Elke zondag matinee Unieke
accommodatie voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergoten)
In het Panorama restaurant in Bouwes Palace kunt
u op 70 m hoogte voortreffelijk eten nn (j 'meten v;m
een magnifiek uitzicht. Ook voor tirorpcn, recepties
e.d tot ca. 250 personen
2- er»3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf. Ook
te koop (vraag de kataloaus of bel
de heer F. Vl*«er voor alle
inlichtingen en/of afspraak
voor bezichtiging).
Spektakulair dolfirama (n.iasi du
Bowling) Dagelijks shows om 10 30,
12.00. 14 00 nn 16.00 uur. AvontlshcnAS
op dinsdag, vrijdag im zaterdag om
21.00 uur."

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507 2144

' <,jolden
tuiip hotels
K hollnnd i

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN
Prettige verlichting - Sfeervolle inrichting

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BVRBISTRO
Le§Jumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Chalet Het Witte Hals'

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023 256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen

uw /akendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

CAFÉ-RESTAURANT

CRÉPEPIE

Maris

200terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.

STHANOWEG l O ROTOMOt

ZANDVOORT

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507 -78 97
Gvoptnd van 12.00 tot 22.00 uur.

Maandag gMlotan.
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Meester Nelissen verlaat Mariaschool
ZANDVOORT • Hij wi Ide eigenlijk zeeman worden en hij heeft
ook een tijdje gevaren. Maar uiteindelijk werd Jan B. Nelissen toch
schoolmeester. Dat was in 1956, aan een lagere school in
Bennebroek. Daarna was hij verbonden aan een ULO-school in
Heemstede, een LTS en toen negen jaar werkza a m als hoofd van
een lagere school in Bennebroek. In 1974 volgde hij de keer Van
pemert op als hoofd van de Zandvoortse Mariaschool, die hij

n*u weer gaat verlaten. Maar hij is niet verloren voor het onderwijs in
Zandvoort, want na de vakantie zal hij actief zijn als leraar aan de
Wim Gertenbach-MAVO.

iDe rustige en populaire schoolmeester
yA\ wel vertellen, waarom hij op
43-jarige leeftijd nog van baan
tyerandert. Niet, omdat hij het niet
waar zijn zin zou hebben op de
•Mariaschool, maar omdat hij iets
*verder ziet, dan zijn pedagogische neup
•lang is. „Onderwijskundig was het hier
"bijna ideaal. Een bestuur, datje je gang
iaat gaan. Elders heb ik meegemaakt,
• dat een bakker zich met de keuze van
|een leesmethode ging bemoeien. Hier
•is het geen erebaantje om in het
'"bestuur te zitten, maar men vecht voor
goede onderwijsvoorzieningen. Ook
de gemeente doet enorm veel voor het
onderwijs. Neem alleen maar het
vakonderwijs lichamelijke opvoeding
«n allerlei subsidies. Dat is gewoon een
[verademing hier in Zandvoort. Ook de
'bevolking is hier anders. Zij lijken
.eerst stug, maar staan wel achter de
'school en verlangen niet het onmoge-
lijke van hun kinderen".

:<Opbouwen
.Toch is meester Nelissen ook niet
onverdeeld geestdriftig over de bad-
jplaats. „Het vandalisme is hier veel
[groter dan elders en het erge is, dat er
^vrijwel niets aan wordt gedaan. Het
lergert me, dat hier om de school voor
;duizenden wordt vernield. Van suveil-
•lance merk je niets en het wordt steeds
[erger." Dat kan uiteraard niet de reden
;zijn, waarom Nelissen de Mariaschool
'.gaat verlaten. „Nee, dat is het
«idérdaad niet. Ik houd ervan om iets

/op te bouwen en dat is hier geloof ik
wel gelukt. Maar de pil heeft het
onderwijs parten gespeeld. Door de

-.geboortebeperking loopt het leer-
,'lingenaanta] overal terug en als in
\1983 de nieuwe wet op het
/basisonderwijs van kracht wordt,
'-zullen er zeker scholen verdwijnen.
•'Bovendien ben ik van mening, dat
.*•schoolhoofden momenteel veel te
;."zwaar zijn belast. Kijk maar eens om je
•;heen. Hoeveel collega's zijn er al niet
.'•met vervroegd pensioen of met
•Iziektpverlof gegaan. Het is niks voor

mij om de kantjes er af te lopen en
daarom moet je op tijd vertrekken. De
mogelijkheden worden steeds kleiner
en daarom, als je de kans krijgt, moet
je die pakken".

Vervlakt
L)ie kans krijgt Jan Nelissen aan de
MAVO .van.directeur Nijboer, waar hij
Natuurkunde, Geschiedenis en Maat-
schappijleer gaat doceren. Een onge-
bruikelijke combinatie voor degenen,
die niet weten, dat Nelissen een groot
aantal bevoegdheden bezit en zelden
naar een baan hoe.fd.te solliciteren.

Hij wuift die inside information
bescheiden weg en betoogt, dat ook
het Katholieke onderwijs is veranderd,
min of meer vervlakt, en dat hij zich
daarin als schoolmeester van de oude
stempel niet zo goed kan vinden.
„Overigens, het hele basisonderwijs
verwatert een beetje. Schooladvies-
diensten, oudercommissies en derge-
lijke stimuleren de kalm-aan-methocle,
maar dan kom je in conflict met het
vervolgonderwijs. Ook de t.v. heef',
een nadelige invloed en verder valt het
me op, dat de kinderen minder
gemotiveerd zijn dan vroeger, dat ze
vaak niet weten wat ze willen
worden".

Respons
Toch maakt het scheidende school-
hoofd niet de indruk, dat hij
teleurgesteld is door zijn recente
ervaringen. Integendeel, hij stapt
blijmoedig op en daar heeft hij alle
reden toe. De manier, waarop hij de
Mariaschool gedurende vier moeilijke
jaren heeft geleid, is volgens insiders
boven alle lof verheven. „Of ik nog een
slotopmerking wil maken? Ja, dan
zou ik willen zeggen, dat ouders met
een bepaalde levensovertuiging-welke
dat mag zijn; alert zijn, dat die
inhoudelijk ook wordt gevolgd. De
respons bij ouderavonden is vaak
minimaal. Bij feestjes is die er wel.
Misschien zou je daaruit mogen

concluderen, dat er te weinig echte
aandacht voorde kinderen is".
Hij formuleert het voorzichting, met
een milde glimlach. Hij bedoelt het
ook niet hard, meer als een bescheiden
waarschuwing aan de vaders en
moeders van het jonge volkje, dat hij
gaat verlaten.
AFSCHEID.
Donderdagavond heeft Jan Nelissen
afscheid genomen van bestuur, ou-
ders, collega's en andere belangstellen-
den. Toen heeft hij kunnen ervaren
hoe men zijn instelling en inzet heeft
weten te waarderen.
De scheidende meester werd toege-
sproken door de heren Huijskens,
voorzitter van de Stichting Katholiek
Onderwijs, Kok als voorzitter van de
oudercommissie en De Vries namens
de collega-schoolhoofden. Zij zwaai-
den Nelissen veel lof toe voor de wijze,
waarop hij zich voor het onderwijs,
met name voor de Mariaschool
verdienstelijk had gemaakt. Boeken-
bonnen en bloemen onderstreepten de
waardering voor het echtpaar Nelis-
sen, dat daarna onder het genot van
een drankje nog vele handen moest
schudden.

Voorzitter «Huiiskens: „Bedankt voor alles-en veel succes".

\Elisabeth Andersen
Ibij Nieuw Unicum
•Op vrijdag 7 juli heeft de bekende toneelspeelster Elisabeth
Andersen in kamer 203 van de Sternenvleugel van „Nieuw Unicum"
een causerie gehouden, waarin zij op onderhoudende wijze vertelde
over haar j arenlange toneel-ervaringen.
Het gebeuren vond plaats in het kader van het zomer-evenementen
programma van „Nieuw Unicum", waarvan de openingsavond plaats
had op 28 juni, gevolgd door een „theaterweek" op 4, 5,6 en 7 juli
en waarvan deze lezing dus het slot vormde. Er volgt nu nog een
muziekweek op 12,13 en 14 juli, terwijl op cyclus wordt besloten
met een filmmarathon op 21 juli.

Zij verhaalde over de enorme ontwik-
keling die het-toneel heeft doorge-
maakt dat voor de oorlog in de grond
van de zaak maar een armetierige
aangelegenheid was. Na de oorlog
verbeterde deze toestand enorm. Toen
zijn nationaal en internationaal de

:.Deze lezing was niet alleen boeiend en
interessant, zij was bovenal leerzaam.
Elisabeth Andersen verstaat de kunst,
haar gehoor te boeien en zij doet dat
op een eenvoudige en aantrekkelijke
wijze. Dit komt vooral, doordat zij
•haar gehoor geheel en al bij haar
'verteltrant betrekt. Na een korte
-inleidende causerie gaat zij nl. dieper
< i n op vragen, die uit het publiek
; worden gesteld, waardoor het onder-
-ling contact verzekerd is. Het was
i daarom jammer, dat een zo betrekke-

lijk klein aantal belangstellenden van
. haar optreden getuige was. Evenemen-

ten van deze aard zijn zeker ten volle
waard in bredere kring te worden

! herhaald. Onze toneelliefhebbers in
• Zandvoort zullen er stellig heel wat
* van kunnen opsteken.

In deze gezellige huiskamer van Nieuw
Unicum werd een kostelijke middag
gecreëerd. Elisabeth Andersen vertel-

1 de over haar rollen in televisie-
stukken, over haar werken bij de
Haagse Komedie en thans bij het

~ zuidelijk toneelgezelschap „Globe".

en
grote toneelgezelschappen ontstaan
en werd een grote bloeiperiode
doorgemaakt tot aan 1960. Daarna
kwam de televisie als grote concurrent
en volgden financieel moeilijke jaren.
Gezelschappen kwamen en gingen.
Thans kent men drie groepen toneel,
nl. de rest van de klassieken, (het oude
toneel), de gesubsidieerde groepen en
het toneel onder impressario's, com-
mercieel van opzet en vooral gericht
op effect en succes. Zij verklaarde dat
Life-uitzendingen voor de televisie
bijzonder spannend maar ook zeer
inspannend zijn, hoewel men tegen-
woordig bijna altijd „ingeblikte
uitzendingen te zien krijgt". Volgens
haar brengen de Engelsen de mooiste
en beste toneclprogramma's, daarna
volgen de Duitsers. Zij vertelde voorts
hoe het toneel functioneert, hoe

figuranten worden opgeleid en over de
opleiding aan een toneelschool. Het
laatste onderwerp had de grootste
belangstelling van haar auditorium.
Een gemiddelde voorbereiding van
twee maanden voor het brengen van
een nieuw stuk moet wel als maatstaf
worden aangenomen. Diverse grote
toneelfiguren passeerden de revue,
Cruys Voorberg, Ko van Dijk en vele
anderen. Zij noemde het toneelspelen
een hard vak, dat in ons land van
overheidswege slechts matige belang-
stelling krijgt. In de Oostbloklanden
smijt men voor deze vorm van cultuur
met geld, maar in het westen wordt de
subsidiekraan steeds dichter gedraaid.
Op een vraag uit het publiek
antwoordde zij, dat een blijspel het
moeilijkst te spelen is. Dat vergt een
uiterste concentratie. Gevraagd werd
ook of er een toneelschool voor
gehandicapten bestaat, een vraag, die
ontkennend moest worden beant-
woord al is het wel zo, dat bij
uitvoeringen de gehandicapten steeds
meer aandacht krijgen. Het werd al
met al een kostelijke middag, waarbij
alle facetten van het toneelspel ten
volle werden belicht. Het bestuur van
de evenementencommissie van
„Nieuw Uncium" verdient dan ook
een hartelijk woord van dank omdat
men ons deze waardevolle middag
geboden heeft.

C. Kuypersr.

Elisabeth Andersen in de huiskamer
van de Sternen.

Kunstzinnige
humor van
Winston Harms
In het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein exposeert onze plaatsgenoot
Winston Delano Harms van 14 toten met 30 juli een gedeelte van zijn werken.
De expositie werd vrijdagavond j.l. onder grote belangstelling geopend door
burgemeester H. Machielsen. Na een kort inleidend woord van het bestuurslid
van het Cultureel Centrum, het raadslid P. Joustra, ging burgemeester
Machielsen over tot de officiële opening. Hij zei onder meer dit gaarne te willen
doen, ofschoon hij eerlijk moest verklaren, geen kunstzinnig woord over kunst
te kunnen zeggen. Hij bleek uitermate verheugd te zijn, dat het bestuur van het
Cultureel Centrum deze mogelijkheid tot exposeren biedt en haalde tot besluit
een bekende uitspraak van Thorbecke aan. Dat hij het werk van Winston Harms
wist te waarderen en de humor, die van vele van zijn werkstukken uitgaat, op
waarde wist te schatten, bleek ten volle, toen hij de veelzeggende cartoon

„Olympische Spelen 1980 in Moskou als voorbeeld daarvan haalde.

Persoonlijk ken ik Winston Harms
reeds van zijn kinderjaren af. Ik heb
zijn werk zien rijpen bij het klimmen
van zijn jaren. Het wonderlijke is
daarbij en ook het verheugende, dat
alle vormen van kunst in zijn wereld
aan hem lijken te zijn voorbijgegaan.
Natuurtalent als hij openbaarde, bleef
hij doorzetten in een geheel eigen stijl.
Dit maakt zijn werk boeiend en
interessant. Zes en dertig inzendingen
omvat deze unieke expositie. En ook
nu weer zijn het de cartoons, waarin
hij zich het meest weet uit te leven.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.

Film in Nachtuil
Vrijdagavond 21 juli a.s. draait de
Nachtuil weer een bekende bios-
coopfilm. Ditmaal de rock-opera
Tommy van Ken Russel, met in de
hoofdrollen Oliver Reed, Ann-Mar-
gret, en Roger Daltrey.
De wereldberoemd geworden rock-
opera van Who gitarist Peter Town-
shend, met hun zanger Roger Daltrey
als Tommy. De vele bekende songs en
de dynamische optredens van onder
meer Tina Turner en Elton John
maken deze film, begeleid door de
grandioze muziek van the Who, tot
een spektakulair evenement.
Aanvang van de film 20.30 uur (de
Nachtuil is geopend vanaf 20.00 uur).
Entree f3,50 voor niet-leden; f 2,50
voor leden. De volgende filmavond is
op 4 aug.

Een enorme vindingrijkheid en fantask
geven daaraan vorm en gestalte. Ik
denk daarbij aan het kostelijke
cartoon „Kloosterleven". Maar hij
heeft meer kunstzinnige pijlen op z'n
boog. Als protrettist blijkt hij
eveneens tot goede dingen in staat. De
crayon-tekening „De zusjes Fles-
schedrager" is daar een sprekend
voorbeeld van. Maar Winston Harms
kan méér. Zijn politieke spotprenten
trekken vooral het laatste jaar steeds
meer aandacht. Daarnaast blijkt hij
een geboren illustrator. Hij illustreer-
de een door Boud van Doorn
geschreven sprookjesboek op • een
fijnzinnige en sterk, aansprekende
wijze. U kunt er kennis van nemen,
want dit boek is op de expositie
aanwezig. De wereld van Winston
Harms is een geheel eigen wereld. Zijn
wereld, die breed omvattend is. Hij
ontwikkelde zich tot een kunstenaar
van betekenis. Het is dan ook geen
wonder, dat hij in steeds breder kring
bekend wordt en dat men een
groeiende belangstelling toont voor
zijn werk. Ook als schrijver en
tekenaar van stripverhalen, waarvoor
diverse kranten hem reeds hebben
ingeschakeld.
Het was verheugend, dat voor de
opening van deze bijzonderetentoon-
stelling van onze plaatsgenoot de
belangstelling zó groot was. De
openingsavond had bovendien een
bijzonder charmant "karakter. Het trio
„The Dutch Connection" (Dico van
der Putten) omlijstte het geheel met
een hoogst muzikaal optreden. Het is
samengesteld uit electrische piano,
stringbas/banjo en drums.
U moet deze buitengewone expositie
van Winston Harms werkelijk eens
gaan zien. U kunt er tot 30 juli a.s. elke
dag voor terecht in het Cultureel
Centrum, dat zijn deuren van 2 uur af
open zet.

K.sr
ZANDVOORT - Een 14 jarige jongen
uit Groningen raakte dinsdag middag
gewond toon hi j een val maakte van
een zogc'iiaamd skatingboard.
Met geschaafde benen en armen en een
buiktrauma is hij naar een Haarlems
ziekenhuis overgebracht.

(Adv. Ingez. Meel.)

stee

bèförëyoufcujy

lamsvacht en bontjassen

10 tot 50%
• , • - • ' • • -S"*.-' . • • ' • • * . " . . .

suede,nappa,tweed&regenkleding

hoge kortingen
'geopend 9.00-18.00 uur (maandag 13.00-18.00) -

Haarlem: Barteljorisstraal 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596

Met oog en oor

Veertig jaar Helios
De bekdende kampeervereniging
„Helios" herdenkt dit jaar haar
veertig jarig bestaan. Ter gelegen-
heid van dit heuglijke feit organi-
seert het bestuur een receptie in de
speciale feesttent in het tentenkamp
op het Noorderstrand op zaterdag
29 juli van des avonds 8 tot 10 uur.
Na afloop van de officiële receptie
volgt nog een gezellig samenzijn. Op
het wel en wee van deze populaire
kampeervereniging, die nu al zovele
jaren haar tenten op het Noorder-
strand heeft opgeslagen gedurende
de zomermaanden, hopen wij
binnenkort nog uitgebreid terug te
komen.

La Mer wordt afgebroken
Naar ik verneem zal binnenkort de
bekende nachtclub „La Mer" aan
het Stationsplein tot de grond toe
worden afgebroken. Er moet plaats
gemaakt worden voor een apparte-
menten-hotel. Daarmee zal een
historisch gebouw uit Zandvoort
gaan verdwijnen. Want aan dit
gebouw zit een interessante geschie-
denis vast. Het stond nl. in vroeger
jaren op het Rembrandtplein in
Amsterdam. Omdat het zulk een
fraai gebouw was, werd het
omstreeks 1920 daar afgebroken en
steen voor steen naar Zandvoort
overgebracht. Dat geschiedde in
grote vrachtwagens, want men wilde
het gebouw in precies dezelfde vorm
in Zandvoort weer gaan opbouwen.
Het enorme en kostbare karwei
werd uitgevoerd door het aan-
nemersbedrijf van de heer C. Keur,
de vader van Kees Keur, die
jarenlang hotel Keur in de Zeestraat
runde. Hij deed het in nauwe
samenwerking met de oude heer L.
Keur, die een glas en verfhandel had
aan de Paradijsweg op de hoek van
de Hogeweg. Diens zoon zette later
de zaak voort en heeft die nog altijd.
De overbrenging van het hotel van
het Rembrandtplein naar Zand-
voort geschiedde geheel volgens het
plan en het was Chris Steenken, die
het onder de naam „Hotel Trianon"
voortzette. Die maakte er een
gezellig uitgaanscentrum van. Er
traden vele artiesten op, o.a. zijn
dochter, de bekende Wicky Stan.
Het was zeer in trek, zowel bij
badgast als inwoner. Toen Chris
Steenken op latere leeftijd zocht
naar een opvolger, vond hij die in
André Neefs, die er het er al
evenzeer bekende „Caramella" van
maakte. Caramella werd een begrip
in de uitgaande wereld van Zand-
voort. Artiesten van wereldnaam
traden er op en ook vele bekende
Jra'dió^érrtëlevisie-artiesten. Ik noern__
u o.a. Bueno de Mesquita, Rita
Reys, Pihl' Jacobs en vele, vele
anderen. Het was er altijd, vooral
tijdens de weekeinden, enorm druk
want André Neefs was een prettig
gastheer, die het zijn gasten in alle
opzichten-naar de zin wist te maken.
Uit het gehele land kwam men naar
Caramella om er een gezellig
avondje door te brengen.
Het Zandvoort van toen was nog
niet het Zandvoort van nu. Men
heeft het André Neefs niet gemak-
kelijk gemaakt. Het politietoezicht
was zeer streng en hij heeft er
gewerkt onder dikwijls heel moei-
lijke omstandigheden en voorwaar-
den. Dit zal dan ook wel de oorzaak
geweest zijn, dat hij er op den duur
de brui aan gaf. Hij verkocht de zaak
en de nachtclub „La Mer" werd erin
gevestigd, die evenwel geen lang
leven beschoren was. Slechts een
luttel aantal jaren draaide deze zaak,
die nu gedoemd is, voor goed te
verdwijnen. Het is wel triest dat zulk
een fraai gebouw binnenkort Zand-
voort zal ontvallen met een gevoel
van heimwee nemen we er afscheid
van. Want in de goede jaren was het
als Hotel Trianon en als Carmella en
in de eerste jaren ook als „La Mer"
tezamen met het bioscooptheater
„Monopole" een uitgaanscentrum,
dat er zijn mocht. Vele goede
herinneringen worden eraan be-
waard en het is te betreuren, dat dit
niet zo heeft mogen blijven. Weer
een hotel erbij l i jkt ons het
Stationsplein niet aantrekkelijker te
maken. Zo graag hadden wij het als
uitgaanscentrum gehandhaafd ge-
zien. We zullen moeten afwachten,
wat het nu in de toekomst worden
zal. Luidt het klassieke Latijnse
gezegde niet: „Sic transit gloria
mundi? "

Hockey burgemeester
Uit een gesprek dat ik dezer dagen
had met Zandvoorts burgemeester
bleek mij, dat deze altijd een
verwoed hockeyer is geweest. Tot
vlak voor zijn vertrek naar Zand-
voort was hij in Hilversum als
veteraan-doelman nog altijd zeer
aktief. Ik vraag mij af, of het niet
leuk zou zijn, wanneer onze
Hockeyclub in Zandvoort eens een
wedstrijd voor veteranen zou uit-
schrijven. Doel: de opbrengst voor
het Nawijn-carillon. Bertus Balle-
dux, span je er eens voor. Je lijkt mij
de aangewezen man met je jaren-
lange hockey-ervaring om iets
dergelijks te organiseren. Met
burgemeester Machielsen natuurlijk
als doelman Als hij dat wil
tenminste, want ik heb het hem nog
niet gevraagd.

Happening
In de „Kousenpael" vond zondag-
avond een happening plaats, waar-
van ik u graag vertel. De eigenaars,
Carolien en Pim Bakker hadden
Rcxis en de bekende entertainer Ad
Veen gecontracteerd. Deze kregen
„de zaal mee" en wel in zulke
vormen dat men van een happening
kan spreken.
Verschillende bezoekers konden het
niet laten om ook even de
microfoon te pakken en bekende
liedjes mee te zingen waarbij vooral
THia met haar vertolking van
„Havanakilla" en enkele andere
liedjes opviel. Onder de gasten was
tot aller verrassing de, onder de iets
oudere bezoekers zeer bekende,
Mary Scotty. Wat zij als gaste ten
gehore bracht was geweldig.
Verder was er nog een tachtigjarige
mevrouw, die in de beginperiode
van revue en operette heeft gewerkt.
Marie Haftat was haar naam en zij
vertelde over alle grote artiesten van
vroeger, met wie zij had samenge-
werkt en van wie zij enkele liedjes
vertolkte. Ook dit volkomen onver-
wachte gebaar sloeg bij het publiek
goed aan.
Onze dorpsgenoot Henk Meijer was
er met zijn accordeon, kortom een
dolle en gezellige avond daar in „de
Kousepael". Gelukkig dat er nog
etablissementen zijn waar live-
artiesten optreden. Zij voorzien in
een behoefte._Goed gedaan Km en
Carolien ga zo door.

Rectificatie
Door een betreurenswaardig mis-
verstand heb ik in het nummer van
vorige week woorden van deel-
neming gewijd aan het overlijden
van Mevrouw Cohen-Snel. Er heeft
hier een persoonswisseling plaats
gehad. Ik schreef dat deze Mevrouw
Cohen lid was van de toneel-
vereniging „Op hoop van zegen" en
wenste haar echtgenoot veel sterkte
bij dit onverwachte verlies. Maar er
zijn in Zandvoort diverse
Mevrouwen Cohen en ik had geheel
te goeder trouw de verkeerde
Mevrouw Cohen genomen. Want
deze overledene was al twaalf jaar
weduwe en nooit lid van „Op hoop
van zegen" geweest. Het is wel
schrijnend uit de krant te moeten
vernemen dat je overleden bent,
wanneer je nog springlevend rond-
loopt en niets mankeert. Gelukkig
maar. Voor dit nare misverstand
bied ik dan ook mijn oprechte
excuses aan. Overigens was het
verdere, dat ik over de werkelijke
overleden mevrouw Cohen schreef,
in alle opzichten waar. Zij was een
nobele vrouw, die leefde vooe
anderen en veel voor onze Zand-
voortse gemeenschap heeft bete-
kend.
OMGEHAKTE BOOM.
Over de omgehakte of omgezaagde
boom in een Zandvoortse tuin,
waarover ik een brief ontving, kan ik
nu nog niet in details treden. De
zaak heeft mijn grote belangstelling
en ik wil de zaak tot de bodem toe
uitzoeken door liet horen van beide
partijen. Daartoe heeft mij tot nu
toe de tijd ontbroken. In een der
eerstvolgende nummers hoop ik er
nader op terug te komen.

K.sr.



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 20 JUL11978 PAGINA

KINDER-
STOEL
tevens
tafel en stoel
van 79.95
NU

49.95

KOELSTRA
COMBI
KINDERWAGEN, WANDEL-
WAGEN
REISWIEG van 329.-

NU 229

ruimt op...
POSITIEKLEDING
20 TOT 60% KORTING
KINDERKLEDING , , , _
20 TOT 60% KORTING

SHOWROOM
MODELLEN

BABYMEUBELS
WIEGEN

KINDERWAGENS
BABY ARTIKELEN

met

KOGE KORTING

VEILIG-
HEIDS

+ klepkast compl.
van £59.--NU ,

koelstrafJ
••

KINDERWAGEN
tevens REISWIEG

van 369.-
NU

249.-
CEINTUURBAAN 326-328, A'DAM
PLEIN 1960 AMSTELVEEN

WOORDEN
DADEN:

«VS ONGEKENDE
PRIJZEN-PARADE! van.

De aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt.

Ongekend,
2 kostuums samen voor

150.-
Bijna te gek,
2 kostuums samen voor

Voor snelle beslissers,
2 kostuums samen voor

250.-

centrum voor herenmode

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
halte Laan Walcheren

Donderdag koopavond

AALSMEER
Kruisweg 2o

Vri(dag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open)

AALSMEER * ALPHEN A/D RIJN * AMERSFOORT
AMSTELVEEN * DELFT * LEIDEN

PURMEREND * ZAANDAM * ZEIST

VOORJAAR!

in in met
ipvan
Idel

Ifddorp.

Kennismaking
Gescheiden man, 43 j.
met Z kind.. 13-16 j.

zoekt kennismaking met
nette vrouw.

Br. o. n, 1490bur.
v. d. blad.

SCHROTEN-AANBIEDING:
GRENEN SCHROTEN 1.3 x 8.5 cm f 0,99 per meter
VUREN SCHROTEN 1 x 6 cm f 0,79 per meter
PARANAPINE SCHROTEN 1 x 6 cm / 0,79 per meter
M ER B AU SCHROTEN 1.3x 8.5 cm f 2,60 per meter
GRENEN RABAT SCHROTEN 1.5x12 cm f 1,70permeter

KASTEN-AANBIEDING:
HANG/LEGKAST 202 cm hoog, 80 cm breed, 55 cm diep f 119,-
LEGKAST MET GROENE deur

200 cm hoog, 60 cm breed, 40 cm diep f 75,-
HANG/LEGKAST 175 cm hoog, 60 cm breed, 60 cm diep f 75,-
2-DEURS MAHONIE KAST 100 cm breed, met opzetkast f 175,-
2-DEURS LIMBA KAST 100 cm breed, met opzetkast f 175,-

PLAAT-AANBIEDING:
TEGELBOARDPLATEN 183 x 122 cm, licht beschadigd . f 15,- per plaat
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

Bouwmarkt GEBO BV
Ophelialaan 162 - AALSMEER -Tel. 02977 -2 44 36

Wij verkopen
de echte Roots

ROOTS

Alleenverkoop voor uu
omgeving

JAN FEIJEN BV
Kruiswet) 50 (station)
Telefoon 320823
HaaHgm

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouw]. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren- en juniormode.
Hoofdstraat 178. Hillegom.
tel 02520 15119 Donder

dag koopavond

Grote sortering

en

Oude
bureaus

Antiek Boetiefc
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en zekerheid
Kruisweg 679, Hoofddorp.
tel . 02S03-16068 / 16501

ORGELS - PIANO'S

Inkoop - Verkoop - occasions

Gezond
vakantiebruin

binnen l O dagen
dankzij de

zonnebank +
hemel.

Schoonheidssalon

Tj. Hiddesstraat 163, Zandvoort
Bellen voorafspraken van 9.00-12.00 uur

02507-5540

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want door
eigen ontwerper. zi|n

wil hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kistenen;.
Bezoek onze oud

hollandse loonkamers.

ANTIEK-BOUTtQUE
HOOGENDOORN

Zi|dstraat 65.
Aalsmeer,

tel 02977-24429

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u om morgen al

nodig voor cnette repenrie Mn uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur.
voorrijko»ten f 7,50.

Gen. Cronjéttraat62,
- hoek Kloosterstraat.

JtlMCC

Elke werkdag van
hall negen tot hall Één
en van hall twee tot
hall zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00 -21 00 uur
en zaterdag'* van
10 00-1! 00 uur.
u cent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen • villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scri JDis Dv
MaMtatr* «i tnateura onroerende goederen,
AdrteM Pm«laMi 27-2» l» Heemstede. Tel.: 023*28 85 50*

Betaal niet teveel rente voor uw eerste hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu ua.r

/ 10.000
/ 20.000
/ 30.000
l 40.000
/ 60.000
/100.000

1e hypotheek
Waarschijnlijk is uw bestaande
hypotheek afgesloten tegen een
rentetarief dat beduidend hoger ligt
dan het huidige. Oversluiten van uw
hypotheek betekent in vele gevallen
dat u goedkoper uit bent.
Elke offerte van de Gelderse Discon-
teringsMij. kost niets en verplicht u
tot niets. Dus wat let u.
2e hypotheek
Het is ook mogelijk de over waarde
van uw huis geheel of gedeeltelijk in
kontanten op te nemen. Naast uw
reeds bestaande hypotheek bieden
wij u onze hypo-leningen tegen zeer
scherpe tarieven en zelfs met loop-
tijden tot 30 jaar.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
* Geld van d»

06 GELDERSE
J DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

•TM 23, HeturOm. TelffO-3211 U*

120 x f 134.-
180 x /223.-
180 x /336.-
180 x M4B.-
240 x /619.-
360 x /841.-

_i • ' •1"""-
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Hans Schmidt driemaal eerste
Vierhonderd partijen
in sterk TCZ-toernooi
SANDVOORT - Het traditionele B- en C-toernooi van de Tennis
Dlub Zandvoort, dat dit jaar voor de 15e maal werd gehouden,
imvatte deze keer niet minder dan 400 partijen. Dit grootste
oernooi van Noord-Holland had ruim 300 sterke spelers en
peelsters naar Tennispark De Glee getrokken. Gedurende acht
lagen was er van uitstekend tennis te genieten, dat zondag haar
lekroning vond in op hoog peil staande finales.
)e toernooi-commissie, bestaande uit de heren Eisema, v.d. Toren
n Kempenaer, zorgde voor een uitermate vlot verloop en mocht
laarnaast het genoegen smaken, dat een flink aantal TCZ-Ieden de
terke concurrentie waaronder veel Duits tennistalent de baas bleef,
v'ooral Hans Schmidt speelde met drie eerste prijzen een wel zeer
terk toernooi.
Iet evenement vond plaats in het kader van „Zandvoort 150 jaar
jadplaats". Het gelijknamige comité had dan ook bijgedragen aan de
ttijzenpot.

n de B-afdeling boekte Hans Schmidt
ijn eerste zege in het sterk bezette
eren-enkel. Na een fraaie partij in de

kwartfinale tegen G. Hoogland (7-5,
b-7, 6-4) ontmoette het 16-jarige
talent clubgenoot Wim Brandse in de

alve finale. In deze prestigeslag moest
x>k Brandse buigen voor de districts-
ampioen: 7-6, 6-4. In de finale tegen
). Suyck, die de Groninger v. Reede in
ie andere halve Finale met 7-6, 6-1
erugwees, had Schmidt het gemakke-
jker:6-4-6-4.
n het heren-dubbel was Hans
truggeman de partner van Hans
jchmidt In de halve eindstrijd
.uitten ze op het sterke duo

Kuijen-Goris, dat met 6-7, 6-3, 6-4
iverd gewipt. Mulder-hof, finalisten
oor een 6-1, 1-6, 6-1 zege op
wema-v. Reede, sneuvelden tenslotte
net 6-3, 6-4 tegen Schmidt-
iruggeman.

3ok het dames-enkel was voor de
>rganiserende vereniging en wel voor

ff4

Edith Jjemfeeck. In de halve finale won
ie van L. Hesselt met 6-1,6-1 en ook
R de eindstrijd tegen L Maarschalk,
fmaliste door een 6-4, 6-2 zege op E.
de Jong, had Edith slechts twee sets
lodig: 6-4,6-4.
[Bij deze verrassende overwinning liet
Lembeck het niet. Ook in het

mesdubbel excelleerde zij, samen
nét Janny Hogenkamp. Het tweetal
peelde in de halve finale Kaaien-Vink
met 7-5, 6-3 uit de hoofdprijzen. Ook
de finale schreven ze op hun naam:
Rietveld-De Jong, die De Vries-
Koenders met 6-2, 2-6, 6-1 uit de
eindstrijd hadden gehouden, werden
met 6-1,6-0 van de baan gespeeld door
jembeck-Hogenkamp.

Iet gemengd-dubbel was anderrnaaf
en volledig Zandvoortse aangelegen-
leid. Door een 6-1, 6-3 overwinning
jp Hesselt-Goris plaatsten Janny
togenkamp en Hans Bruggeman zich
liteindelijk voor de finale. Dat deden
x>k Margot Kramer en Hans Schmidt,
üe in de halve finale Lembeck-Iwema
met 7-6, 7-6 uitschakelden. In deze
boeiende eindstrijd met wisselende
winstkansen toonden Kramer en
Schmidt zich na drie sets de sterksten:
r-6,6-4,6-4.
Ook in de uitgebreide C-groep -250
iartijen- viel veel te genieten. In het
leren-enkel won de sterke Duitse

speler Stapelbruch de finale met 6-2,
4-6, 6-2 van Dijkman. Het heren-
dubbel was voor Lembeck-Schone, die
in de halve finale afrekenden met het

koppel Meursinge Reijnders-Benl
(6-0, 6-3) en in de eindstrijd met 6-7,
6-1, 6-4 de baas bleven over het Duitse
duo Höcker-Trossel.
Jolanda Smolders begon haar zege-
reeks in het dames-enkel. Door een
3-6, 6-3, 6-0 zege op Groof was ze in
de finale beland, waar ze de
geblesseerde Kuhlmann ontmoette.
Die ging met 6-1,6-1 ten onder.
In het Dames-dubbel wasdecombina-
tie Smolders-Bent de sterkste. De
uitslagen, 6-0, 6-1 in de halve finale
tegen De Bij-Sinnige en 6-2, 6-0 in de
eindstrijd tegen Lach de Bère-Staak,
spreken voor zichzelf.
Smolders-Lembeck eisten tenslotte de
toernooizege in het gemengd-dubbel
op. De halve finale leverde een 6-3,6-2
overwinning op tegen Slewe-Tromp en
de finale-partij tegen Freriks-Krijger
werd verdiend .met 6-3, 6-4 winnend
afgesloten.

Vijfduizend toeschouwers zagen
come-back van Boy Hayje
ZANDVOORT • Boy Hayje heeft zondagmiddag op het
Zandvoortse circuit laten zien, dat hij nog meetelt in de racerij. Na
zijn incidenteel en weinig geslaagd optreden in een Formule I-wagen
en de schaarse resultaten in de Formule 2-klasse liet hij nu voor 5000
kijkers de concurrentie in de finale race om de door Diners Club
gesponsorde „Trophee Trans Europe" duidelijk achter zich. In de
manche zag het nog niet naar een zege voor Hayje uit. Hij kreeg een
tikje van fred Frankenhout, wat hem een aanlopende band en een
finalestart op de tweede rij opleverde Huub Vermeulen en
Frankenhout spoten het eerst weg met de Franse favoriet Bernard
Lagier en Hayje in hun kielzog Lagier kreeg problemen in De
panoramabocht en ook Vermeulen kreeg met pech te kampen. Boy
Hayje had inmiddels de kop overgenomen en stond die in de rest van
de 20 ronden niet meer af.

Attractief zeilen
ZANDVOORT - De zeilwedstrijden
van de Watersport Vereniging Zand-
voort, die op 9 juli vanwege het slechte
weer moesten worden uitgesteld,
werden nu afgelopen zondag gehou-
den. Ook nu was het weer niet ideaal
en vooral van de minderervaren zeilers
sneuvelde er hier en daar wel een
roertje, maar toch werd het een
geslaagd evenement, dat heel wat
kijkers naar de vloedlijn trok. De
eindresultaten waren als volgt:

Hobbie 14: 1. Jons Trouw, 21/4
punt; 2. René Wagenaar, 9 pnt.; 3.
Louis Schuurman, 10 pnt.; 4. Tom
v.d. Bos, 13 pnt; 5. D. Brouwer, 15
pnt;6. J. Koper, 16 pnt; 7. Y. Rol, 20
pnt; 8. J. Beliën, 27 pnt; 9. F. de
Graaf, 27 pnt.

Prindle 16: (3 races), 1. Rob
Heilbron-Peter v.d. Boogaard, 3 1/2
pnt; 2. Rob Bossink-Rob de Bruyn,
4 1/2 pnt; 3. Menno de Boer-Kendrik
Deinum, 11 pnt; 4. René Bos-Nico
Kat, 17 pnt; 5. Dick en Mikel
Deinum, 19 pnt; 6. Pim Elhorst-
Elhorst jr., 23 pnt; 7. Rogier
Staal-Piet Jan Hollemans, 25 pnt; 8.
Meindert en Noor v.d. Boogaard, 25
pnt.; 9. Paul Jansen sr. en jr., 27 pnt;
Na deze kopgroep finishten achtereen-
volgens: Mulder-Kleyn; Koekenberg-
Schutte; Bos-Loos; Manvis-Kok;
Visser-Schut; Nagtegaal-Kooper;
Bonset-Boukes; Heemeis-Heemels;
Peek-Roozendaal; Kalmthout-Arends;
Fiereg-Brölmann; Admiraal-van
Daele; Huygen-Mense; Steinvoorte-
-Jansen.

In de Renault 5-klasse zorgde Rob
Slotemaker voor de nodige sensatie
door in de Tarzanbocht tussen de
afremmende Joop Bodt en Geerlof
Stam door te schieten. Hij richtte bij
zijn tegenstanders nogal wat schade
aan, maar wist zelf met zijn gehavende
auto nog als derde te finishen achter
John Vos en Hans Deen.
Finale produktietoerwagenrace voor

Insluiping
ZANDVOORT - Een bewoonster van
een huis aan het Favaugeplein blijkt
een gezond slaap te hebben. Zij had
haar tasje met f 1275,-- naast haar bed
gezet. Toen zij 's morgens wakker
werd vond ze haar tasje leeg in de
andere kamer. Deüféf is waarschijnlijk**
binnen gekomen door een niet
afgesloten balcondeur.

Trans Europe Trophy over 20 ronden
Finale produktietoerwagenrace voor
Frans Europe Trophy over 20 ronden
(54,42 km): 1. Hayje (Ned.), Ford
Capri, 36.19,22 minuut (gem.
139.624 km/uur); 2. op 28,46 sec.:
Fred Frankenhout (Ned.), Opel
Commodore; 3. op 31,8 sec.: Bert
Moritz (Ned.), Chevrolet Camaro; 4.
op l min. 15,79 sec.: Hartmut Bauer
(W.-Dld.), Ford Escort RS 2000; 5. op
l min. 17.14 sec. Eddy Fresco
(Ned.), BMW 530 1; 6. op l min.
31.93 sec.: Eric Post (Ned.), Opel
Commodore GS/E; 7. op l min 39,28:
Alfons Hohenester (W.-Dld.), Audi
80; 8. op l min. 41,41: Heinz
Hoffknecht (W.-Dld.), VW Scirocco,
allen in dezelfde ronde als Hayje.

• Dahmcar; 3. Theo-Nicolaas (Ned.),

Sadisme
Brandje

ZANDVOORT - Op woensdagmiddag
hebben drie knapen van n a. a r
schatting vijftien jaar een „grapje"
uitgehaald. Ze wierpen in het voorbij
gaan een brandende sigarettenpeuk in
een kinderwagen. De baby van een
half jaar kreeg een brandwond in de
hals. In de consternatie ontkwamen de
knapen.

ZANDVOORT - Maandagmiddag
werd een echtpaar uit Beek gewond in
hun caravan op het terrein van „De
Zeereep". Waarschijnlijk door het
ondeskundig vullen van een gaslamp
ontstond er brand. Het echtpaar werd
naar het Brandwonden Centrum in
Beverwijk overgebracht, terwijl een
Duitster de brand in de caravan bluste.
De schade was niet groot.

Zagk. Dahmxar; 3. Theo Nicolaas
(Ned.), Zagk.
Formule Ford 2000: 1. Lammie van
de Heuvel, Crosslé; 2. Leeuwenburgh,
Crosslé; 3. Jim Vermeulen, Crosslé.
Formule Ford 1600: 1. Thierry
Boutsen (Belg.). Crosslé; 2. Carel van
Hoogenhijse (Ned.), Crosslé; 3. Alfons
Taels (Belg.), Crosslé.
Renault 5: 1. John Vos; 2. Hans Deen;
3. Rob Slotemaker.

Kerkdiensten
Zondag 23 juli.
ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein:
9.15 uur Duitse dienst Voorganger:
Pfarrer Siegfried Stadali uit Boffingen.
10.30 uur: Ds. E. Loerakker uit
Ravenszwaaij. ((Crèche aanwezig).

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur Ds. A.A. van der Leer, van
Driehuis, 19.00 uur: geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: Geen dienst.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 22 juli: 19.30 uur Euchari-
stieviering met orgel eh'samenzang.
Zondag, 23 juli: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering,. 10.4.5 uur Eucha-
ristievicring met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische Kerk: Tot nadere

-aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsband: Tot medio september
geen samenkomsten in huize „Pniël"
Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Weekenddiensten
Artsen:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
Arts: Bouwman, lel. 5092 of 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van do huis-
artsen. Anderson telefoon 2058:
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zuster A.E. Boschma,
Linnaeusstraat 7, flat 4, telefoon
4277.
Apotheek: Zeestraat Apotheek., N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege uitsluitend
telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, telefoon 023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort.
Noorderstraat l, telefoon 3459'b.g.g!
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avond 7.00 tol
's morgens 7.00 uur.

Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening: geeft advies, hulp en infor-
matic. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT- .,,
Ondertrouwd: H.J. van der Werff en
E.G.M. Bosman; J. M. van der Horst en
P.A.Th, van Dam; O. Davies en H. de
Groot; M.A. Keur en J.H.M. Bemard.
Gehuwd: J. Ooms en E.J.M. Valk. ,
Overleden: (buiten de gemeente) Jan
G . .Stuij, 49 jr, geh.m. L.C.M.
Lemmens; Jannetje Gouweloos, 77 jr,
geh.gew.rn. J. Buising.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De hoogwaterstan-
den voor de komende week zijn:
Donderdag 20 juli 3.55-16.27
vrijdag 21
zaterdag 22
zondag 23
maandag 24
dinsdag 25
woensdag 26

juli
juli

juli
juli

juli
juli

4.43-17.16
5.32-18.05
6.20-18.51
7.07-19.37
7.56-20.24
8.46-21.15

uur;
uur:
uur;
uur;
uur;
uur:
uur:

donderdag 27 juli 9.43-22.11 uur.

Hotel Lammy
«raagt voor direct

vakantie-
hulp

(vrl.)

Hogeweg34
Telefoon 3466

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buuraweg 1-3,
ZANDVOORT.

Tel. 02507-65 80
is iedere dag geopend
van 10.00-21.00 uur.

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

NETTE
WERKSTER

gevraagd
1a2 middagen

per week in gezin
zonder kinderen.
Kerkstraat 25,

Zandvoort.

Te koop aangeboden
Zwembad
250 m doorsnee met

pomptnstaUatie.
ƒ 400,.

Telefoon 5772

Restaurant Patisserie
La Reine

heeft plaats voor

jonge vakbekwame café-restaurant
kelner Chef de Rang of demichef

seizoen of jaar betrekking.
Hoog loon

Telefoon 2253.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw:

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden. .
Toonzaal:

Schslpenpleln -Tel. SO 68 - 36 12 - 25 18

SPORTSHOP
LEO STEEGMAN

RUIMT ALLES OP !!!
Voor het a.s. sport- en schoolseizoen,

de nieuwe kollektie:
voetbalschoenen, trainingspakken,
shirts, sportbroekjes, kousen enz.

20% KORTING!!
Tenniskleding
30-50% korting

Tennisrackets 30%
T-shirts

(dames, heren en kinderen)

halve prijs
Pullovers - Sweaters en
Overhemden halve prijs
Hahtestraat 35-Tel. 02507-59 86

Te koop aangeboden
2 PERZISCHE
KATERTJES

1 zwart, 1 grijs
7 weken oud

f 350. per stuk
Telefoon 5772

ARANKA
MODES/MINI CLUB

ruimt alles op!
20 - 50% korting.
KERKSTRAAT19

Parterre

Wij zijn met
vakantie van
23 juli t/m
14 augustus.
BI.OEMENHUIS

J. BLUYS
(v. li. v.d. Mcy)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloem werken

VERLOREN
tussen Koningsstraat

en rotonde:

PORTEMONNAIE
Tegen beloning terug

te bezorgen bij:
J. Paap, Konings-

straat24.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uur
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa.WATERDRINKER
Sousterrain

Oa Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Zandvoort Housing Service
Zeestraat 30 - Zandvoort

Te huur voor een periode van 1 jaar
(tot 1-9-79):

GESTOFFEERDE
KAMERS

Huurprijzen vanaf f 350,- per maand,
excl. gas en elektr.

Inl.: ma. - wo. - do. van 9.30-12.30 uur
tel. 46 96, mevr. Doorson.

VEREN KUSSENS
w.a./7,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT.

Tel. 7751

Te huur aangeboden
vanaf direct

vrij gemeub.
ETAGE

voor ca. half tot 1 jaar.
ƒ 750.-p Jn. ad in.

Telefoon 5772.

Café-Rest.

De Kousenpael
Haltestraat 25
telefoon 2567

Op veelvuldig verzoek
herhalen wij het
programma van

zondag j.l.
zondag 23 juli a.s.

v.a. 16.00 uur presenteren
wij weer de artisten van

wereldfaam.
REXIS en
AD. VEEN

in hun muzikale show.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Gasthuisplein 9c - Zandvoort

Voor al uw opdrachten in
goud, zilver, briljant.

Sieraden naar uw of eigen ontwerp.
Laat uw oude sieraden eens omtoveren

tot een eigentijdse kreatie.

Eksklusief ka do ?
Bijzondere kollektie hand-
gemaakte sieraden; van

klassiek tot modern.
Geopend van dinsdag t/n

zaterdag.

TE KOOP
AANGEBODEN:
VOLKSWAGEN

VARIANT
van 1972.

Tel. 72 71.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

Mobiele hondekapsalon
MONAMI

Irma Briejer gediplomeerd hondetritnster
vooreen liefdevolle en vakkundige

behandeling van alle honden.
Indien gewenst kom ik met mijn als moderne

trimsalon ingerichte caravan bij u voor de
deur.

Telefoon 7271.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

Wij zijn met vakantie van 20 juli
tot 14 augustus

Gelieve NIET te bellen, daar de bewoners
van het pand geen werk aan kunnen nemen.

A. RITMAN
Reinwwdtstraat 20 • Tel. 02507 • 43 65
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Voor de VW-Golf Diesel zoeken wij slimme rekenaars

Volkswogens staan
bekend als economische auto's.

U kunt het zelf
controleren: tarieven voor

onderhoud en
reparaties liggen vast.

Volkswagen,
gewoon even

rekenen!

De VW-Golf Diesel heeft voor een zuinig-
heidsdoorbraak gezorgd, die alle
"auto-economen" versteld heeft doen
staan. Met daarbij nog rij-prestaties die
de ingenieurs van de concurrentie
jaloers hebben gemaakt. Bij deze auto
hoort u, als u op snelheid bent, niet meer
dat u in een'diesel rijdt. Dus eigenlijk
hoeft u niet zo'n uitgekookte rekenaar te
zijn om tot de conclusie te komen dat
deze Diesel van VW alles vóór heeft.
i

Kom dus gauw kennismaken bij:

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565

T (KINDER) WINKELTJE
IS WEER OPEN
Buureweg 1-3, Zandvoort,
tel. 02507-6580

De winkel met de grootste sor-
tering kinderkleding
geeft nu flinke zomer-
korting
Geopend van 10.00-21.00 uur

PAUL VAN BAAREN
*WATERSPORT*

Hoofddealer
Mercuryen

_ Johnson b.b.
A» mmnm,
*~ Motoren. Uottnmen,

.999,.

OCKELBO-BOTEN
Roei/visboten overnaads, dubbele skeg, onzinkbaar
vanaf.. ........................................ .'.
Scorpio Speedboat geschikt voor 50 pk buiten-
boordmotor ....................................... 4.600 -
Topper Zeilboot iets bijzonders .................. : 2.0BS,-
Windsurfplanken v.a ........................... 1.340,-
Verder Trailers - Aanhangwagens - Wetsufts Comfort -
Sokken • Schoenen • Ski's en Skikleding - Touw etc.
Diverse occasions b.b.-motoran mat BOVAG-garantie.
Boten- en motorstalling.

HET BEST GEOUTILLEERDE SERVICE-CENTRE
VAN KENNEMERLAND

ook vrijdagsavonds tot 9 uur geopend.
HET ADRES VOOR:

ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN en TRAILERS
Jan Tademaweg 55 - HAARLEM - Tel. 023 • 32 03 68

(Waarderpolder)

Kapsalon
„RITA"

Ons succes:
OPTAFORM

Schuimpermanent
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50,

natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de
natuurlijke kleuren.

Wij gebruiken

l'Oreal en Wella
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn\
\geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag\

van 8.30 tot 18.00 uur.
l Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 311

TIMMER's
Modernste Shell Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT, Dr. C. A. GerkestraatSO,

Tel. 32 87.
BOULEVARD BARNAART,

Tel. 5098.
Ook uw adres voor olieverversen -

banden - accu's - onderhoudsbeurten en
schadereparaties - Lid Bovag.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

ELLMANN
STOOKTECHNISCH
ONDERHOUDSBEDRIJF

Vooral uwschoonmaakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 - 023-339389

FROMAGERIE
KAAS- en WIJNSPECIAUSTEN

BELEGEN KAAS
extra voordelig, per kilo

Ruime sortering Boerenkaas

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507 -61 41

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken P. VAN KLEEFT
van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38. Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat 61 -Tel. 53 51. b.g.g.023-33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Zandvoort Housing-service
vraagt flats en woningen te huur voor
langere- en korte termijn. Ook flats en

vakantiewoningen gevraagd voor
zomerverhuur.

Telefoon 02507-4696.
Maandag, donderdag en woensdag van

9.30 tot 12.30 uur.

Zeestraat 30, Zandvoort.

DE BOET
Keesomstraat 289 - Telefoon 02507-5655

Voor al uw binnen- en
buitenschilderwerken
en wandafwerkingen.

VAKANTIEWONING
HUREN...?

Dat kan nog in de prachtige natuurstreek van
Luxemburg, o.a. in onze luxe-vakantieparken te
Hosingen en Bourscheid. Met gratis een UIT Cr

THUIS Service voor de niet autobezitters.
Inlichtingen bij uw reisadviseur of direkt bij:

CLUB-BENELUX, Internationale Vakantie Servië*
Haringvliet 100. 3011 TH-Rotterdam. tel. 010-115580.

FUHDGHANMUA benz. en diesel

KOOUMANS

FORDOTO

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Dct

Attfen
SchagchalstrattZ7,

Haarlem,
telefoon 023-327019.

De laatste
zomerschoenen

tegen
spotprijzen!

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat Sa. zijstraat Haltestraat

Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG ,

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Aranka modes
Mini Club

RUIMT ALLES
Blouses en
rokken... halve prijs
Pullovers en
japonnen ... 30-50%
Pantalons en
T-shirts 30%

T-shirts en
broeken .. halve prijs
Blouses en
rokken... halve prijs
Sweaters en
jurkjes 30-50%

Badkleding 20%

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd gles;
glasmedaillons;
antiekreparatie:
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W.DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Gemakkelijk tuinieren
met Bolens
Een uitgebreid program-
ma van mini-traktoren
voor uw tuin, met hoog
rendement. Zes model-
len van 8 tot 20 PK, die
u elk seizoen grote
diensten bewijzen met
hun talloze verwissel-
bare hulpstukken.
Zeer geruisloze motor,
dus geen boze buren.

•CnHaT* Special
TIWÎ  Products

Vrijblijvende demonstratie bij

Fa. J. J. van der Zwaard
Tuin- en parkmachines
Zijdstraat 71-73. Aalsmeer, tel. 02977-24329
Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan 20 soor-
ten tuinmachines. o.a.: cirkelmaaiers, kooimaaiers. electro-
maaiers, tuintrekkers. zitmaaiers. tuinfreezen. kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken en nog veel meer.
U bent van harte welkom op onze doorlopende tuinmotorenshowl.
P.S. - Ook vrijdagavond geopend!

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

r .. =^^=

TE KOOP
AUDI60L

Bj. 71. motorisch goed.
Prijs/1000...
Telefoon 5799

•••••̂ •.̂ •••.̂ ^^^^^M^^^M

FLINKE
WERKSTER

gevraagd voor
BEJAARDENFLAT.

dato dagen per week
Telefoon 4291.

^̂ ^̂ •••••••̂ ••••̂ ••̂ ••••̂ BlBBamBBaaaaai

Prachtig

EIKEN T.V.MEUBEL
695.*

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOOftT.

. Tel. 7751 '

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon StSS.

pefewtwRlM
EfahtthGMttua,

HONDEIM-
KAPSALON

RENÈ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling «te.
•Jĵ - •iei««^«fiain>» l •- *•nonovfivpvciMiit

sinds 1966.
v.OstadMtraatZC

{Wj de Koninginneweg),
ML 66 21

Honden kunnen genaaid
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Sensationele UITVERKOOP
ZOMERSTOFFEN EN JAPONNEN

zulke lage prijzen zag u nog nooit!

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 - TEL. 78 78

Niets is zo ergerlijk als de man die gezellig een praatje
met je maakt terwijl hij je teveel rekent.

Kin Hubbard t J8S3-1930)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

houdt ook wel van een gezellig praatje, maar teveel
rekenen is er niet bij. Z'n horloges, klokken en wekkers

zijn niet alleen van wereldklasse, maar z'n prijzen
vallen erg mee.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reperatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Rockgroep

THE STASH
in concert

21* en 22 juli, 21.00-24.00 uur
gebouw De Krocht.

Kaarten è 5,- aan do kassa.

* De opbrengst van deze avond is bestemd
voor het Zandvoorts Carillon.
Reserveren: telefoon 2733.
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Bouwvergunning blijft uit
/ *

Bond zonder Naam
wil hotel verbouwen
ZANDVOORT - Al enkele maanden wordt door de directie van „de
Bond zonder Naam" met smart gewacht op de bouwvergunning die
de gemeente Zandvoort moet verlenen, alvorens men het door de
bond gekochte hotel „Sonnewende* kan verbouwen.
Begin maart werd door het architectenbureau Smidt en van Rossum
te Haarlem een plan voor herindeling van het pand ingediend,
maar een bouwvergunning werd nog steeds niet verleend.
Algemeen directeur, de heer F.G.M, van Essen zegt hierover: „Ik
begrijp niet dat die toestemming zo lang op. zich laat wachten. De
verbouwing van het pand zal zeker zo'n maand of acht duren, en wij
hadden gehoopt dat wij met de verbouw op zijn laatst in september
1978 konden starten, dan zou het hotel klaar geweest zijn voor het
nieuwe seizoen. Gezien de lange wachtlijsten van gasten die nu al
bestaan, is het belangrijk dat het hotel zo spoedig mogelijk wordt
opgeleverd' .i .

Aangepaste
voorzieningen
Het verbouwingsplan van het architek-
tenbureau voorziet voornamelijk in de
aanpassing van het interieur. Er
komen zevenentwintig kamers, zes
1-persoons en achttien 2-persoons,
waarvan drie speciaal aangepast aan
rolstoelpatienten. Deze drie vertrek-
ken liggen op de begane grond, dit ook
met het oog op de brandveiligheid.
Hoewel er een speciale „ziekenhuis-
lift" komt, (dat wil zeggen dat de lift
groot genoeg moet zijn voor zieken-
vervoer), wil men in dit opzicht geen
risico's lopen, en zijn alle; vertrekken
voor rolstoelpatienten; op de begane
grond geprojecteerd. De overige
kamers worden gesitueerd op de eerste
en tweede verdieping, met speciaal
aangepaste „natte" cellen, zodat ook
mindervaliden zich hier vrij kunnen
bewegen.

Ondergronds
Onder het hotel'zal een souterrain
worden gegraven voor de rekreatie-
ruimte, die ook dienst zal doen als
kapel. Men heef t bijvoorbeeld gedacht
aan een billard dat in de grond kan
verzinken,' zodat als het ware de
kerkdiensten „op het billard" kunnen
worden gehouden. Bovendien zijn de
opslagruimten ook in het te bouwen
souterrain gepland. Meubilair, appara-
tuur en andere voorzieningen worden
afgestemd op gebruik voor bejaarden
en minder validen, in het gehele
gebouw zullen geen drempels voorko-
men, terwijl de deuren ook extra
breed zullen zijn. Buiten zal een
hellingbaan voor rolstoelen worden
aangelegd, zodat ook deze bezoekers
gemakkelijk binnen kunnen komen.

(Adv. Ingez. Mcd.)

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Te). 55 31

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

WULLUM v. d. WURFF

.WURF-PRAET
Wieditjaervan't
saizoeninot leve, kan
z'n keel wel an de
kapstok hange.

Bovendien bestaat er genoeg ruimte
om gezinnen te huisvesten. In
aanmerking zullen komen die gezin-
nen, waarvan de vader, moeder of één
der kinderen minder-valide is, hetzij
door een speciaal dieet of anderszins.
Speciaal dus die gezinnen voor wie de
mogelijkheid ontbreekt om op „ge-
wone wijze" met vakantie te gaan.

Keuken
De keuken zal, evenals het huidige
BZN hotel aan de Spruitenboschstraat
in Haarlem een speciale functie
vervullen. Het is niet alleen zo dat alle
dieeten hier worden bereid. De
maaltijden, een zo belangrijk onder-
deel voor .alleenstaanden, zijn in het

"huidige totel de hoogtepunten van de '
dag. De assistente van de direktie,
speciaal belast met de hotelaccommo-
datie, Mevrouw T.A.M. Schumacher,
zegt hierover: „Wij maken van ieder
maaltijd een feestmaaltijd, dat is één
van die dingen, die door onze gasten
zo wordt gewaardeerd, er is altijd een
glaasje wijn bij het' eten, frisse
bloemen op tafel, gewoon feestelijk".
Men hoopt dat de leerlingen van de
Haarlemse huishoudschool, die in het
huidige BZN hotel „Land'en Bosch"
in Haarlem, stage lopen, ook de weg
naar Zandvoort zullen vinden, maar is
hier zeer optimistisch over
Na ingebruikneming van „Sonnewen-
de" zal het hotel in Haarlem een
andere bestemming krijgen. Het
gebouw zal het hoofdkantoor van de
Bond worden, met beperkte hotelac-

Kerk open voor
bezichtiging
ZANDVOORT - ledere .woensdag-
avond t/m 23 augustus is de
Nederlands Hervormde Kerk te Zand-
voort opengesteld voor bezoekers.
Belangstellenden zijn van harte wei-
kom, terwijl de organist van deze kerk,
de heer G. van Zwieten de Blom, zich
bereid heeft verklaard, desgevraagd
belangstellenden inlichtingen te ver-
schaffen over het orgel, terwijl men
tevens van het orgelspel kan genieten.

commodatie voor opvang van noodge-
vallen. Tevens zal er een restaurant
worden ingericht, waar bejaarden,
alleenstaanden en minder-validen uit
Haarlem en omstreken maaltijden
kunnen gebruiken. „Er wonen in deze
omgeving van het hotel bijzonder veel
bejaarden, en wij vinden een restau-
rant voor deze mensen een noodzaak"
aldus de heer van Essen.

Zandvoort
Bovendien beogen wij met het hotel in
Zandvoort, waar heel veel bejaarde
Amsterdammers nu al opgetogen over
zijn, in Zandvoort zelf een functie te
vervullen voor de bejaarden en
alleenstaanden en minder-validen van
deze plaats" zegt de heer van Essen,
die bekent dat de financiering van het
nieuwe hotel wel de nodige hoofdbr-
ekens heeft gekost. Maar de zaak is nu
'financieel rond en het wachten is
op de vergunning.
Van de zijde van de gemeente
was men zeer zwijgzaam over dit
lange uitblijven van de vergun-
ning. Desgevraagd werd mede-
gedeeld, dat er geen inlichtingen
konden worden "verstrekt. „U
moet zich wenden tot „de Bond
zonder Naam", die weet er-alles
van", aldus een zegsman van de
gemeente. De reactie van „de
-Bond. zonder.. Naam', +„Wij
gegrijpen hier niets van, wij
zullen contact met Zandvoort
opnemen".
Begane grond van „Sonnewende"
volgens het ingediende verbouwings-
plan. rechts: de drie appartementen
voor rolstoepatienten, links restaurant
met daarin overlopend de rekreatie-
zaal. De bar is centraal geprojecteerd
evenals de balie. Het trappenhuis blijft
gehandhaafd', de plaats van de lift is er
achter

beganegrond

LANGS DE VLOEDLIJN

De ideale echtgenoot
is hij, die na het
eten uit zichzelf
de.afwas gaat doen.

Ambrose Bierce
(1842-1914)

Zandvoorters wonnen
fortenbouwwedstrijd

(Adv. Ingez. Med.)

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)

de gehetekükollektie

MORRISbefbreyoubuy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 2235 96 •

TAXI SCHRIJVER!
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-26

ZANDVOORT - De fortenbouw-
wedstrijd die de WV-Zandvoort
vrijdagmiddag had georganiseerd
voor de deelnemers van de Swiss
Corvette International Club, is
uitgegroeid tot een geslaagd
evenement.

Ieder jaar organiseert deze
autoclub een weekend voor haar
leden in een andere stad in
Europa. Had men vorig jaar in
het Belgische Zolder, een wed-
strijd boomzagen gehouden, in
Zandvoort werd van hen ver-
wacht dat zij forten zouden
bouwen langs de vloedlijn.
's Morgens hadden de leden van

de S.C.I.C. een tochtje naar
Madurodam gemaakt, dat werd
verzorgd door de Nederlandse
afdelingvan de club.
.Hoewel het weer er vrijdagmorgen nu
niet bepaald aanlokkelijk uitzag, de
éne plensbui na de andere kwam
's middags warempel de zon door en
werd het een stralende middag op het
strand.
Opnieuw bleek wat een aantrekkelijk
en spectaculair gebeuren een forten-
bouwwedstrijd kan zijn. Niet alleen
voor de deelnemers zelf, maar ook
voor.de toeschouwers, en die kwamen
in grote getale. Het leuke daarbij was,
dat er niet alleen acht groepen

gevormd konden worden van zand-
fortenbouwers uit de Corvetteclub,
maar dat ook nog een viertal groepen
van Zandvoortse kinderen, bijgestaan
door enkele ouders, die zich op het
laatste moment nog hadden aange-
meld, aan het totaal aantal groepen
kon worden toegevoegd, zodat het
totaal aantal bouwers bestond uit plm.
50 leden van de autoclub en ongeveer
30 Zandvoortse deelnemers(sters).
Het was intussen ideaal weer voor dit
spectaculaire evenement geworden. Er
stond een sterke en hoge branding,
waardoor de kracht van het aanko-
mende water aanzienlijk was toegeno-
men. Twaalf hoge zandbergen ont-

Deelnemertje wordt verrast door de vloed.

stonden aan de vloedlijn, dank zij de
kleine schepjes, die door de V.V.V.
aan elke deelnemer in bruikleen waren
uitgereikt. Diegenen, die nog nooit de
kracht van de zee van nabij hadden
meegemaakt, meenden dan ook, dat
zij een onoverwinnelijk bouwsel
hadden gewrocht, maar ze kwamen
tot hun verbazing al spoedig tot de
ontdekking, dat ze fout hadden
verondersteld, want onder hoge
hilariteit ging omstreeks halfvijf de
eerste vlag al overstag, die midden op
de forten waren geplaatst. Spoedig
daarna volgden ook andere vlaggen en
bleef er tenslotte van de zandforten
niets meer over. Het strand werd weer
glad en .vlak als voorheen. De ploegen
van Zandvoort hielden het 't langste
vol, geen wonder overigens, want zij
kennen de zee!

PRIJZEN
Op het terras van het paviljoen reikte
directeur Hilbers omstreeks halfzes de
prijzen uit. De Zandvoortse ploegen
kregen allemaal een ijsje, (de groten
een héél grote, de kleinen een wat
kleinere). Voor de teden van de
Corvette Club waren een viertal
prijzen beschikbaar gesteld. De win-
naar groep l de New York-ploeg, (de
namen waren door de heer Hilbers
willekeurig toegekend) kreeg een leuk
miniatuur-bekertje als blijvend aan-
denken, plus een fles drank. Do
overige prijzen bestonden eveneens uit
flessen geestrijk vocht. Prijs nummer 2
ging naar de groep Keulen, groep 3
werd de groep Den Haag en groep 4 de
groep Zürich.
De voorzitter van de Corvette Club
sprak een enthousiast dankwoord
waarin hij de gastvrije ontvangst in
Zandvoort niet vergat.

Diefstallen
ZANDVOORT - Uit een woning aan
de Karel Doormanstraat werd
f2200,- ontvreemd. De inbrekers
kwamen waarschijnlijk binnen door
insluiping aan de achterzijde van de
woning.
Door een 36-jarige Duitser werd een
horloge met 40 briljantjes ter waarde
van ongeveer f 7500,- gestolen. Hij
had dit gestolen van zijn gastvrouw.
Hij bood het in een bar te koop aan
voor f 2500,--. De dader kon later
worden aangehouden en het horloge
achterhaald. -
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Na een kortstondige ziekte is van ons
heengegaan, onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

Cornelia Maria
Rugebregt-Brak

in de ouderdom van 71 jaar.

Miei
Winny
Lies en Jan
Hein en Betsie
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 21 juli .1978

Kostverlorenstraat 67
Corrcsp.-adres: Hondsbos 17 te Haarlem

De teraardebeitelling heeft inmiddels plaatsgevonden
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
innig geliefde man, onze lieve vader, opa en ovcrgroot-
vader

Adrianus Schaper
echtgenoot van Maria Broers

in de leeftijd van 78 jaar.
Die na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken na
een moedige strijd rustig naar zijn Schepper is terug-
gegaan. Innig dankbaar zijn wij voor alle liefde en zorg-
zaamheid welke wij van hem hebben ontvangen, wij
zullen hem nooit vergeten.Dat hij nu voor altijd gelukkig
zal zijn is onze grote troost.

Allen die je lief waren:
Zandvoori

M. Schaper-Broers
BloKKer

Jan en Gré Schaper
Tiny en Jo Engel

Wijden es
'donen Jan Hansen

Zandvoort
Afra Schaper

Bloemendaal
Riet Schaper
Kleinkinderen en achter-
kleinkinderen

Zandvoort, 24 juli 1978
Dr. C. A. Gerkestraat 91 zw

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. Be-
zoek aldaar van 16.30-17.00 uur en van 19.30-20.00 uur.

De gezongen requiemmis zal worden opgedragen in de
parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht 43 te
Zandvoort op zaterdag 29 juli a.s. om 10.30 uur,
waarna wij hem aan de aarde toevertrouwen die hem zo
dierbaar was op de alg. begraafplaats aan de Tollens-
straat te Zandvoort om 11.30 uur.

Na een langdurige ziekte hebben wij afscheid
moeten nemen van onze penningmeester de

heer
Ai Schaper.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle steun
om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
Zandvoortse Muziekkapel

Zandvoort, juli 1978

KOOPJE VAN DE WEEK!

CURVER
KOELBOXEN

23 liter van 42,95 voor

25 liter van 38,95 voor

25 liter van 30,95 voor

27 liter van 49,50 voor

34,95
29,95
22.95
.39,95

J. H. Vermeijs BV
Haltestraat 1 - Zandvoort • Tel. 52 04

VAN

OCCASIONS
1978

OPEL KADETT Special
kleur amber gold, 15.000 km

1977
OPEL KADETT Special & "

kleur rood, 39.000 km
MINI 850

kleur beige, 21.000 km
1976

OPEL M ANTA16S de Luxe, kleur rood
OPEL KADETT City de Luxe

kleur wit, vinyl dak
OPEL ASCONA16S kleur beige
SIMCA1000 Special kleur metallic rood

1975
OPEL REKORD CARAVAN 1700

5-deurs, kleur gold.

VAN LENT - OPEL
VERKOOP en SERVICE:

Kamerlingh Onnesstraat 15 •
Tel. 02507-53 46

Inruil mogelijk • Financiering G M AC
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Zandvoort Housing Service
Zeestraat 30, Zandvoort

biedt aan

TWEE-, DRIE- EN
VIERKAMERFLATS

voor korte en langere termijn.

Inlichtingen: ma., wo., do. van
9.30-12.30 uur.

Telefoon 4696.

IN> GEZONDEN
ZANDVOORT - Wegens ruimtege-
brek hebben wij de laatste weken geen
ingezonden stukken kunnen plaatsen.
Overigens maken wij er onze lezers op
attent dat uitsluitend brieven onder-
tekend met naam en adres geplaats
worden die een reaktie geven op een
artikel uit onze krant.

Oog en Oor
Ondergetekende, de heer F. Bink,
wonende Lorentzstraat 188 te Zand-
voort tel: 6533, zou gaarne een korte
reactie geven op het betreffende stuk
„hinderlijk" - geschreven in ,,Met Oog
en Oor" ens wel op de reactie van U.
Het is correct,als U schrijft dat de
journalistiek niet ingaat op anonime
geschreven brieven in de regel. Maar
op deze ging U wel in. Ik vond Uw
reactie erg objectief en geheel naar Uw
inzicht beoordeeld niet uitgaande van
het „individu". Daar iedere vorm van
ergernis juist afhankelijk is van het
individu wat het ondergaat. De één.
steekt en slaat er op los, terwijl de
ander er schouderophalend aan voor-
bij gaat.
Uw reactie gaat nog verder omdat U
het verdraagt, stelt U de ander voor die
het niet verdraagt, te verhuizen,
terwijl er in de hele agglómoratie van
Kennemerland geen woning elders te
huur is. Niet iedereen heeft geldmid-
delen om een huis te kopen, en
woningruil met een andere gemeente
dan Zandvoort wordt niet toegestaan,
ook al zou het een voorkeurwoning
betreffen. Min of meer kunt U het zo
stellen: „zij die niet financieel
draagkrachtig genoeg zijn om een huis
te kopen, zijn gevangenen van het
dorp. dit blijkt wanneer zij het dorp
willen verlaten."
Hopende dat U zulks in de toekomst
in overweging wilt nemen wanneer U
weer eens een reactie van U wilt
plaatsen in Uw rubriek.
Met vriendelijk groeten, hoogachtend

F.Bink.

Ambulance (1)

AAN DE WETHOUDER VAN
' VOLKSGEZONDHEID IN ZAND-

VOORT

Edelachtbare Heer,

Bij deze willen wij u nogmaals vragen
aandacht te besteden aan de situatie
bij onze kampeervereniging. Behalve
een tekort aan toiletten zitten wij nog
steeds met het probleem van ongeval-
lenmelding en ambulancevervoer. Af-
gelopen week gebeurde er weer eens
iets. Voor de zoveelste keer duurde
het weer veel te lang voor de
ambulance uit Haarlem kwam. Reeds
vele malen hebben we hier iemand met
een hartaanval gehad. Bijna altijd was
de u waarschijnlijk wel bekende Rob
v.d. Waal er zeer snel bij. Steeds weer
moest hij wachten op de wagen uit •
Haarlem, behalve waneer een arts
gebeld was, want die liet v.d. Waal wél
rijden. Met z'n allen betalen we per
jaar f 224000,--. Daar vaan alleen de
kosten van een paar lantaarnpalen af,
de w.c.'s betalen we zelf. Van dat geld
zou u makkelijk drie ambulances
kunnen kopen doch we zijn met één
ambulance reeds tevreden of, om het
nog voordeliger te maken, waarom
laat u van der Waal niet rijden. Het
gaat hier toch om mensenlevens.

Hoogachtend,
Leden van de kampeervereniging
„Voortwaarts" de families:
Reuter; W. Nanninga; J. Bruckman; H.
Schutten; R. Visser; L.A. Veerkamp;
A. Pronker; J. Eman; H. Mud; L. v.
Beek; G. de Veer; J. v.cl. Pol; M =Horn;
G. Geelhuyzen; A. Lexmond; G.
Groenewoud; P. Schutten; C. Hoog-
veld; H. Pie; F. v. Leeuwaarden; G.
Kokernoot; L. Heyman; W. John; W *
Hakvoort; F. John; A. Pronker; J.
Pronker; H. Numan; A. Beumer; F.

Flatje; K. Spraakman; G. Gertitsma;
H. Evers; R. Lexmond; J. Goossens; H.
Huisman; A. Korpershoek; P. Numan;
A. Veldman; A. Luybe; H. Numan; N.
de Haan; A. Oomen. s. v.d. Horn; A. de
Rooy; G. Boskemper; E. Geel; J. Post;
J, Scharff; J. v.dr Sluis; P. Wijnberg; C.
v.d. Rijst; A. -Prins; J. Scgarff; C.
Coppens; H. Angel; G. v.d. Horn; J.
v.d. Horn; J. Mannaart; J.P. Horn; R.
Joostcn; J.A. v.d. Horn; W. de Ruyter;
S.. Rodenburg; A. Oomen; H. v.d.
Horn; L. v. Steeden; D. Nolting; M.T.
de Jager; J. Hakvoort; R. Markx; E.
Rutgers; G. Hinrich; P.J. Nolting; M.J.
de Man; Th. Meyer; B.J. Kroes; A
Kramer; A. Homeyer, J. Bieze; J.
Ronday; H. Possen; J.C. Ronday; J.J.
Ronday; G. Beumer; B.G. Merck; G.
Beumer; W. Bandsma; P. Oostwal; M.
Lexmond; B. Nees; J. Kieft; J.
Kokernoot; H. Groothuesheytkamp;
G. Kokernoot; J. Remeeus; J. de Vos;
J. Sasbach; H "Wegewijs; N. Horn; S.
Rietveld; C.C. Schuiten; J. v.d.
Linden; C.M. v.d. Linden; G.A..
Steenman; mw. Hoogendorp; E.
Durkstra; H «oogveld; J. Meijer.
H.W. Wijnberg, voorzitter; D. de Vries,
secretaris; M.J. Scharff, penningmees-
ter.

Ambulance (2)
Donderdag 13 juli kreeg mijn
dochtertje een stuip. Mijn schoonzus
rende onmiddellijk naar de dichtsbij-
zijnde telefoon (400 meter door rul
zand! ! ) en belde de ongevallen'
dienst. Na 2 minuten kwam de politie
en 2 minuten later was de ambulance
er al. Ik was vreselijk blij dat dit zo snel
ging' want mijn kind lag nog steeds
bewusteloos. Maar echter tot mijn
grenzeloze verbazing liet de ambulan-
cebemanning mijn -dochtertje Kg-
gen! ! Later bleek dat er een andere
ambulance 'om de een of andere
onduidelijke reden ui t, Haarlem moest
komen. De vele omstanders stonden
dit tafereel met afgrijzen te bekijken,
enkelen wisten te vertellen dat dit
soort situaties in Zandvoort dikwijls
voorkomt, ondanks dat deze ambulan-
ce vergunning' heeft om te rijden.
Eindelijk, na een klein half uurtje,
mijn dochtertje was net weer bijgeko-

men, kwam de ambulance uit
Haarlem. Zelfs de aanwezige politici
man vond het lang duren. Aan het hele
lange wachten op de ambulance
hebben we nu ook nog te danken dat
mijn vierjarige dochter voorlopig in
het ziekenhuis moet verblijven; zij
heeft hierdoor volgens de specialist in
het ziekenhuis een keel-, neus- en
oorontsteking opgelopen. Dezelfde
ochtend had een arts in het
O.L.V -gasthuis geconstateerd dat zij
geheel genezen was van haar vorige
ontsteking. Nu ligt zij er weer in, dank
zij het zoveelste geval van het te laat
komen van de ambulance. Wie is de
volgende? Is het dan een dode of weer
iemand die een complicatie oploopt
door het lange wachten op dé
ambulance uit Haarlem?

C.M. v.d. Linden
Bos en Lommerweg 182;

Amsterdam:

Ruiters < V
gebruik de paden

. ZANDVOORT • De gemeente Zand-
voort heeft in 1974 in het duingebied
ten oosten van de Keesomstraaf
(Nieuw-Noord) ruiterpaden laten aan-
leggen, welke door middel van borden
zijn aangegeven. Het is uiteraard de'
bed «e ling dat ruiters zich aan deze
paden houden teneinde te voor-
*komen, dat de duinvegetatie te zeer.
wordt beschadigd indien ruiters het
gehele duinterrein voor het beoefenen
van hun sport zouden gebruiken.

Helaas is herhaaldelijk geconstateerd,
dat niet alle ruiters zich aan de
aangegeven routes houden. In het
algemeen zijn de schuldigen niet de
berijders van paarden, die zijn
aangesloten bij een manege, doch
moeten zij gezocht worden onder de
z.g. „wilde" ruiters. Met klem doelde
gemeente een beroep op hen voortaan
uitsluitend de aangegeven paden te
volgen om het betrokken duingebied
voor een verdere vernieling te
behoeden.

War verbazingwekkend is, verbaast ons één keer,
maar wat bewonderenswaardig is.wordt steeds méér \
bewonderd.

JosephJoubert 11745-1824)
Dit geldt ten volle voor de uurwerken van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4-Telefoon 2307 .

want naarmate men er een bezit, wordt het steeds
meer bewonderd.
Geen wonder ook, want het zijn ongelofelijk goede
precisie-uurwerken l

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatia-af deling met elektronische
apparatuur.

Niet ongezellige heer •
m.l. zoekt

net kosthuis
met huiselijk verkeer;
aangeboden f 500,-

p.m. (evt. meer!)
Brieven onder

nr. 312.

Te koop aangeb.:

Ford Escort
van 1970. Prijs

n.o.tk.
Hulsmanstraat 2,

tel. 6872.

GEVRAAGD:

HULP IN DE
HUIS-

HOUDING
,. 3 uur per week.

Mevr. Winkel,
Van Galenstraat 3,

telefoon 5065

P.A.H.Wijnands
TANDARTS

Vrijdag 28 juli geen
spreekuur, geen

praktijk'.

Dringende spoed-
gevallen: tel. 30 26.

GEVRAAGD:
NETTE SCHOOLJONGEN

die nu nog hele dagen en tijdens het schooljaar
wat bij wil verdienen door het verrichten van lichte

werkzaamheden.
KEURSLAGERIJ KONING

Schoolstraat 3 -Tel. 29 39. na 18.00 uur 37 90.

<

TE KOOP
AANGEBODEN:

SOLARIUM
Tel. 52 69.

Met spoed gevr.:

flinke werkster
voor één ochtend per
week. f 12,- per uur.
Na zessen tel. 7854.

Wegens aanschaf -
c.v. te koop:

.1 gashaard, 3 gas-
gevelkachels,

1 oRekachel m. vat
Tel. 2877.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS -TRANSPORT -CREMATIE

Keesomstraat61-Tel.5351. b.g.g.023-331975 ..
Dag en nacht te ontbieden.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

Gasthuisplein 9c - Zandvoort

Voor al uw opdrachten in '
goud, zilver, briljant.

Sieraden naar uw of eigen ontwerp.
Laat uw oude sieraden eens omtoveren

tot een eigentijdse kreatie.

Eksklusiefkado?
Bijzondere kollektie hand-
gemaakte sieraden; van

klassiek tot modern.
jGeopend van dinsdag t/r

zaterdag.

Huishoudelijke
hulp gevraagd

voor 1 ochtend per
week.

Vogelbuurt-
Tel.02507- 45 88.

Flinke werkster
gevraagd voor 1
halve dag per 14

dagen.
Mevr. Castten

Helmersstraat J J,
tel. 2903.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
• Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 025074580.

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
Verkoop en service.

Financiering mogelijk voor nieuwe en
gebruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service

Zaterdags en zondags geopend;

We zijn er bijna door...
De laatste

ZOMËRJAPOIMNEN
en R O lx lx t W, qaa n deze week voor j;

HALVEPRIJSdedeuruit

BIKINI'S en PANTALONS
voor 49,-per stuk.

ARANKA M O C MINI

Café-Restaurant De Kousenpael
Halt est raat 25-Tel. 25 67

presenteert zondag 30 juli a.s,
v.a. 16.00 uur de bekende

zangeres Mary Scotty
en pianist/organist Ted Bowder.

uoor \K\CCYI V\<vre\n Wmsevx
>ulUe& YxuYvrve.* em ,iuY

voor o.vtc&e.v-e.
eer.

V avant garderobe
Suxxiue.suro.at 3 Koek

u>oens<iaa 5 juli

RUIMT ALLES OP!!!
Blouses en rokken HALVE PRIJS T-shirts en broeken HALVE PRIJS l
Pullovers en japonnen 30-50% Blouses en rokken HALVE PRIJS
Pantalons en T-shirts .-. 30% Sweaters en jurkjes 30-50% l

Kerkstraat 19 Badkleding 20% Telefoon 02507-2949J

FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307

THE ESTEE HIGHLIGHTS
COLLECTION bestaande uit

- EsteePureSpray
- Estee Body Crème
- Estee Travel Soap v-f

- Tender Lip tint
in plastic geschenkdoos voor slechts 24,50. :

Als u voor ten minste 30.00 aan Estee Lauder
producten koopt.

• l. y . '.

Van maandag 31 juli t/m zaterdag 5 augustus a.s.
Zolang de voorraad strekt.

Parfumerie

rt» »&>. ftr- Kerkstraat 23, Zandvoort, telefoon 2107
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Dierenbescherming is geen sentimentaliteit

Afdeling Zandvoort
Aktief en Waakzaam

door C. Kuyper Sr.

2ANDVOORT . Dierenbescherming heeft niets te maken met
sentimentaliteit, hoezeer men die gok tegenkomt en die, hoe goed
bedoeld misschien, de dierenbescherming altijd meer kwaad dan
goed heeft gedaan.
Het dier is over de gehele linie weliswaar een geringer wezen dan de
mens, maar toch diens metgezel- en....meer, namelijk diens vriend.
Dat wil het dier graag zijn en dat wordt maar al te dikwijls vergeten.
Mensen kunnen heel wat doen om elkaar het leven draag'lijk te
maken, maar
Mensen kunnenheel wat doen om elkaar het leven draaglijk te
maken, maar het leven zo ondraag'lijk moog'lijk te trachten te
maken. Een noodlot dat niet het leven zo ondraaglijk mogelijk te
maken. Een noodlot dat niet
In zulk een wereld van barre onmenselijkheid hebben de dieren maar
af te wachten wat de mens over hen beschikt. Dat dit veelal weinig
goeds is, blijkt uit de rapporten van de inspecteurs van de
Dierenbescherming.

. • Dieren zijn zulke prettige vrien-
den;

. zij stellen geen vragen, zij maken
- geen aanmerkingen.

G. Elliot.

Ook Zandvoort kent haar Dierenbe-
sc'herming, de vereniging voor het
Welzijn der dieren, een onderafdeling
van de Nederlandse Bond voor
Dierenbescherming Een vereniging
Waarvan u betrekkelijk weinig hoort,
één die niet aan de weg timmert, doch
één waarvan het bestuur bijzonder
aktiefis.
Zo af en toe verschijnt er wel eens een
verhaal over dierenmishandeling in de
dagbladen, doch over het algemeenis
het dierenleed groter dan kan worden
vermoed, dagbladen, doch over het
algemeen is het dierenleed groter dan
kan worden vermoed, dringt zich aan
deze mens de verplichting op,al het
mogelijke te doen ten goede van deze
schepselen Gods. Wanneer ik een dier
uit nood help, doe ik niets anders, dan
te proberen iets van de immer nieuwe
schuld der mensen aan de dieren af te
betalen."

Aktief en waakzaam
pok de plaatselijke vereniging in
Zandvoort verricht haar werk in dit
Opzicht. Moeilijk, maar zegenrijk
werk, en het bestuur is aktief en
waakzaam. Er. is veel té doen in het -
florp en directe --omgeving'. 'Bijna ""-
dagelijks wordt de dierenbescherming
met verwaarlozing, mishandeling of
Ziekte geconfronteerd. De ligging van
Zandvoort, temidden van fraai natuur-
schoon, met bos, zee, strand en duinen
in de directe nabijheid, brengt ook
bijzondere verplichtingen. Verplich-
tingen om ervoor te zorgen dat al dit
schoons, ook wordt onderhouden en
Verzorgd en eerbied voor alles wat
groeit en bloeit.
Zandvoort is in dit opzicht een zeer
bijzondere gemeente, die steeds
aandacht vraagt, in bijzonder op het
gebied van dierenbescherming. '
Om maar eens enkele dingen te
noemen: olievervuiling op het strand
en de zorg voor de „olie-vogels", het
ophalen en verzorgen van dieren, die

'door vakantiegangers zo maar ergens
in het duin worden vastgebonden of
losgelaten en gaan zwerven, het steeds
toenemende aantal zwerfkatten, die
ook maar aan hun lot worden
overgelaten en ga zo maar door. De
gekste en nauwelijks te geloven dingen
maakt m e n in dit opzicht mee.
Daar zou de heer van Vueren, de
beheerder van het Zandvoortse Ken-
nemer Dierentehuis urenlang over
kunnen verhalen. Gelukkig dat hij er
is, want hij is tezamen met zijn
echtgenote op het gebied van
dierenbescherming en verzorging van
onschatbare waarde en vervult zijn
taak op een wijze die alle hulde
verdient en waaraan „Dierenbescher-
ming" een enorme steun heeft.
Het is voorstelbaar, dat het hem af en
toe wel eens boven het hoofd dreigt te
groeien. Speciaal in deze vakantietijd
en de toenemende vervuiling van de
stranden.
Gelukkig beschikt men over een fraai,
modern ingericht dierentehuis.
Een tehuis- waarin de dieren zich
thuisvoelen en waar het hen aan niets
ontbreekt. Onderkomens, waarb.v. de
honden en katten niet opgesloten
zitten in een nauw hokje, maar waar
gelegenheid is om zich buiten te
verpozen, in loopgangen of in
afgerasterde buitenverblijven. Een
vogelopvangcentrum is er eveneens
bij. In bijzondere gevallen worden de
hier gebrachte vogels doorgezonden
naar het vogelopvangcentrum in
Bergen, waar men over nog meer
outillage beschikt. :'"

Gevallen in Zandvoort
Hierbij een "tweetal foto's. Op de
eerste ziet u een wolfshond, die op 6
maart van dit jaar in het tehuis werd
gebracht en onverzorgd op de weg
werd aangetroffen. Het is een
gekastreerde reu, ongeveer 21/2 jaar
oud. Het is een zeer aanhankelijk dier,
die goed tegen alleen zijn kan, waaks
en lief is voor kinderen. Buiten hem
heeft het dierentehuis nog diverse
andere honden die' op een gezellig en
goed tehuis wachten.
De tweede foto toont u in een teil 2
katers en 4 poesen die onverzorgd van
een zolder boven een pakhuis
(ongebruikt en onbewoond) werden
aangetroffen. Op 30 mei jl. werden ze

in het dierentehuis afgegeven en waren
toen volgens de dierenarts ongeveer
twee weken oud. Met een flesje
werden ze daarna grootgebracht, maar
een tehuis heeft geen van hen nog
gevonden.
En wat denkt u van de drie jonge
katjes die in een dichtgehouden plastic
zak werden gevonden in een lift van
een der flatgebouwen in Zandvoort?
Daar zitten ze nu ook mee in het
dierentehuis.
Dit zijn zo maar enkele gevallen van de
talloze waarmee dierenbescherming
Zandvoort dagelijks te maken krijgt.
Zo zouden er legio' meerdere te
noemen zijn. Jonge, uit het nest
gevallen vogels, konijnen uit strikken
of klemmen gehaald, olievogels enzo-
voorts.

Goed tehuis gezocht...
In het begin is al gelegd „de
dierenbescherming Zandvoort tim-
mert niet aan de weg", maar het
bestuur heeft wel ontzettend veel te
doen.
De grootste zorg is om de dieren weer
uit hun tijdelijk tehuis elders onder-
dak te brengen, want je kunt ze toch
niet van eeuwigheid tot amen daar
blijven verzorgen. Daarom: wanneer u
een huisdier wilt hebben, gaat u er dan
eens een kijkje nemen.
Een hond kunt u er krijgen voor
f 35,-, maar dan is het dier ook overal
tegen ingeënt. Het laatste geldt
eveneens voor katten, die voor f 30,--
van de hand gaan, mits men zeker
weet, dat zo een goed tehuis krijgen,
want niet iedereen krijgt ze mee. Dit
bedrag behoeft toch voor een ieder,-
die graag een huisdier wil, geen
bezwaar te zijn en zelfs is het zó, dat
wanneer vast staat, dat men dit bedrag
niet kan betalen, er altijd nog wel wat
te praten valt over de genoemde
prijzen.

Met nadruk verzoekt „dierenbe-
scherming Zandvoort" geen ad-
vertenties te plaatsen waarin
men jonge huisdieren, of oudere,
voor niets aanbiedt. Voor 99
procent is het dan zeker, dat
deze dieren -ondanks alle schone
beloften- bij de vivisectie terecht
komen- via deze tussenhande-
laars, want de laboratoria beta-
len nog altijd graag tenminste
f 25,- voor zulk een dier. Stelt u
zich in zulke gevallen dan liever
eerst eens in verbinding met het
Kennemerdierentehuis aan de
Keesomstraat.

Eind augustus aanstaande be-
staat dit tehuis 25 jaar. In.
verband daarmee zal op beschei-
den en sobere wijze dit jubileum
worden gevierd. Het grootste
jubileum-geschenk dat u inwo-
- ners van Zandvoort- aan <fe
afdeling dierenbescherming kunt
geven zou zijn een fikse opvoe-

Veel talent op
Badgastensongfestival
ZANDVOORT -. In het bekende
bruine dorpscafé „De Hobbit" aan het
Dorpsplein organiseerde de exploitant
van donderdag 20 t/m zaterdag 22 juli
een „Badgasten-songfestival. „Dat wil
niét zeggen, dat uitsluitend badgasten
aan dit zangfestijn konden deelnemen,
Want tenslotte kan je aan iemand z'n
t^us niet zien of hij of zij badgast is of
niet. Iedereen, die op vocale vlak z'n
beste beentje wilde voorzetten kon er
zich voor opgeven en er waren heel
wat „beste beentjes" want de
belangstelling ervoor was zéér groot.

In het gezellig ingerichte etablisse-
ment met het dorpse karakter, waar
het zand op de vloer ligt, werd het in
elk geval een dol gezellige boel. Het
had in de grond van de zaak nu wel
niet zo erg veel te betekenen op
muzikaal gebied, want het werd een
echt knusse aangelegenheid, maar men
heeft er zich opperbest vermaakt. Een
deskundige jury, o.a. bestaande uit
medewerkers van platenmaatschap-
pijen, stelde de winnaars en winnares-
sen vast. Het hoogtepunt werd bereikt
zaterdagmorgen van halfelf tot drie

uur toen „de Tros" er ook aanwezig
was en in het programma „Wegwezen"
flitsen van het gebeuren uitzond. Het
huisorkest van dit jazz-café, het
kwartet van Hans Keune zorgde voor
de begeleiding en ze deden het vol
enthousiasme en op zeer muzikale
wijze. Al met al een zeer gezellige en
geslaagd muzikaal gebeuren.

De zus van ;,zwarte Riek" Anna
Jansen, een van de succesvolle
zangeressen op het Badgasten-
songfestival.

Gevonden als „zaakje ongeregeld", nu
kerngezond wachtend op een thuis. (Adv. Ingez. Med.)

ring van het leden-aantal. Dat is
het laatste jaar nogal wat
geslonken en behoeft broodn-
odig aanvulling. De minimum-
contributie bedraagt f 15,- per
jaar, eenbedrag dat toch vrijwel
iedereen voor dit doel kan
missen. Denkt u er eens over na.
U kunt zich ervoor opgeven bij
de Stichting Kennemer Dierente-'
huis, Keesomstraat 5, telefoon
38888; bij de secretaris van
dierenbescherming Zandvoort,
de heer Jansen, telefoon 3277,
Brederodestraat 55, en bij
Mevrouw C.G. van der Meer- van
Eikeren, Brederodestraat 16,
telefoon 4561. Er wordt ook op
u gerekend!

orilcentrum_n_ _ . _rf H

Grote Krocht 29 Zandvoort
Tel. 02507-8957

Attent
ZANDVOORT - Een inwoonster van
Zandvoort zag hoe een man van een
voorbijgangster een tas ontrukte. Ze
meldde dit aan de politie en ging
tezamen met een agent op zoek naar
de dader. Op haar aanwijzing werd een
21 jarige Spaarndammer aangehouden
die bekende de tas te hebben gestolen
om met het eventuele geld heroine te

.kunnen kopen. De man werd ingesjo-
-ten.

Groots Jazzfestival
ZANDVOORT - De organisato-
ren van het Jazzfestival 1977,
Sociëteit Duysterghast, hebben
besloten dit jaar, in verband met
het 150 jarig bestaan van- de
badplaats, dit evenement te
herhalen, maar extra feestelijk,
en grootser van opzet.
In tegenstelling tot het vorig jaar
begint dit jaar het festival van
reeds op vrijdagavond, nu op 4
augustus en deze avond wordt
dan ook genoemd „Jazz around
the bar". Niet minder dan
dertien etablissementen zullen
meedoen, te weten: Het Wapen
van Zandvoort, Oase, Duyster-
ghast, Snoopy, Saloon, Albatros,
Bierwinkel, Colonel, Kousen-
pael, de Hobbit, Pomme, Le
bouleau en H. Keur.

Het is een lange lijst van orkesten die
haar medewerking zullen verlenen,
van wie ondermeer Jaap Dekker's
Boogie Set en Kees Slinger zeker de
bekendste zijn. „Het verdient aanbe-
veling om een „kroegentocht" langs al
deze etablissementen te lopen, want
anders zou er jazz gemist worden, die
wellicht tot de favoriete van de
bezoeker behoort", aldus één der
organisatoren.

Vanaf 20.30 uur tot de vroege uurtjes,
zaterdagmorgen, om precies te zijn,
2.00 uur kunt u hiervan genieten.

Jazz behind the beach
Zaterdagmiddag 5 augustus is er een
grote „streetparade" door het een-
trum van het dorp door de Joseph
Lam Band. Het festival zal zich dan
concentreren op het Gasthuisplein
waar jazz in bijzonder oude stijl vanaf
16.00 tot 24.00 uur, te beluisteren zal
zijn.
Tijdens het jazz behind the beach
festival, zal bij voldoende deelname,
tussen 20.30 uur en 22.00 uur een
danswedstrijd in de Charleston voor
paren en individuele deelnemers
worden gehouden. Het Gasthuisplein
zal omgetoverd zijn tot een waar
gezelligheidscentrum, met terrasjes en
tentjes waar men iets te drinken en te
eten kunt halen.

Jazz on the beach
Op zondag tenslotte is er „Jazz on the
Beach". In enkele strandpaviljoens, te
weten Camel Club, Riche en Terminus
zullen enkele jazz-formaties optreden.
Wellicht zal dit op het strand
herinneringen oproepen uit vroegere
jaren, toen muziek op het strand een
doodnormale zaak was.
Gezien het grote succes van vorig jaar,
nemen de organisatoren aan, dat het
Jazz festival dit jaar, dat zoveel meer"
biedt dan 1977, een grandioos succes
zal worden. Over het weer behoeft
men zich geen zorgen te maken, dat
schijnt men met het KNMI geregeld te
hebben.

ZANDVOORT - Binnenkort valt de
oprichting te verwachten van de
Stichting „Behoud Kostenverloren-
park".
Ter gelegenheid- en ten bate- hiervan,
zijn T-shirts bedrukt met bovenstaand
vignet.
Wie het Kostverlorenpark een warm
hart toedraagt, draagt het deze zomer
op zijn hart" is de leuze van de
initiatiefnemers.
Het T-shirt is voor f 8,- te koop bij de
volgende adressen: Wereldwinkel,
Oranjestraat en L'Avant Garderobe,
Swaluestraat/hóek Gasthuisplein.

Toch gepakt
ZANDVOORT - Bij een verkeerscon-
trole op de Boulevard fiarnaart werd
een 19-jarige Amsterdammer verzocht
mee te gaan naar het politiebureau
omdat hij geen geldig rijbewijs kon
tonen. Ook de auto die hij bestuurde
vertoonde enige technische gebreken.
Op het politiebureau bleek dat de man
onder zijn trui een tasje verstopt hield
dat hij dezelfde avond in het
Amsterdamse Bos had ontvreemd. Er
werden autopapieren en geld in
aangetroffen. De Amsterdammer
werd voor nader onderzoek vast-
gehouden.

Aanrijdingen
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag von-
den in Zandvoort twee aanrijdingen
plaats.
Op het Gasthuisplein botste een
bromfiets op een auto. De voertuigen
Werden beschadigd, en de bromfietser
en zijn passagier werden licht gewond.
Op de Boulevard Barnaart ter hoogte
van camping „De Branding" vondeen
aanrijding plaats tussen een brom-
fletser en een auto, de 17 jarige
bromfietser brak zijn sleutelbeen

Met oog en oor
de badplaats door

Stemming beneden nul

Er valt, wanneer je de laatste weken
met oog en oor door het dorp
dwaalt, weinig of niets te ver-
melden, althans weinig of niets
opwekkends. Leuke dingen maak je
helemaal niet meer mee, in dit
seizoen, waaraan niets leuks te
bespeuren valt. Afgzien van de
feestverlichting, zou men zich
eerder een troosteloze, trieste avond
in november kunnen voorstellen.
Want de straten zijn leeg en verlaten.
Geen kip zie je buiten en dat noemt
men dan „hoogseizoen! " Laten we
maar eerlijk zijn: de stemming is
beneden nul en wanneer dit zo is,
dan gaan de mensen zich ergeren.
Dan leggen ze op alle slakken zout
en het is te begrijpen, want we
hebben allemaal heimwee naar
warme zomerse avonden en een
zonovergoten strand. Het ziet er nu
naar uit, dat op het moment dat ik
schrijf, een belangrijke weersver-
betering in aantocht is. Laten we het
hopen, maar veel vertrouwen heb ik
er nog niet in. Trouwens al zou dit
zo zijn, dan is het toch al te laat om
straks te kunnen spreken van een
goed seizoen. Volgende week is het
al augustus en veertien dagen daarna
beginnen de scholen alweer. De-
genen die nu nog met vakantie gaan,
hebben hun plannen allang gemaakt
en naar het lijkt, de kustplaatsen
daarbij uitgeschakeld. De stemming
is en blijft beneden nul, dat is heus
geen pessimisme, want ik ben de
laatste,- die zich daaraan overgeeft,
maar het is de pure werkelijkheid,
die we onder ogen zullen moeten
zien. Om u een voorbeeld te geven
van die stemming onder nul, citeer
ik een brief die ik dezer dagen
ontving van een inwoner van
Zandvoort en die als volgt luidt: „In
uw blad beklaagt een dorpsbewoon-
ster, die anoniem wenst te blijven,
zich over de hinder en ergernis, die
zij ondervindt van de verkeers- en
.gejuidsherrie in het,centrum en, van
het dpor de Noord-bewoners' ver- '

- vloekte circuit en u als simpele zielr-
-geeft haar- de raad dan maar te •
verhuizen.

Dat briefschrijfster haar naam niet
wil vermleden geeft al te'denken.'Zij
voelt ernl. niets vooreen-tik op haar
hoofd te krijgen van een van die
louche, maffia-achtige figuren, die
Zandvoort tegenwoordig- rijk is en
die hun inkomsten hebben uit
allerlei uitwassen van toerisme die
met strandrecreatie niets te maken
hebben.

Bang voor intimidatie en represailles
houden de mensen hun mond. Zo
worden in Zandvoort de'zaken op
„democratische" wijze geregeld!
En u doet dan voor deze jongens nog
een leuke duit in het zakje door te
adviseren dan maar te gaan ver-
huizen als je overlast hebt. In al die
leegkomende huizen -kannen dan
mooi massage-salons, sex-boetieks,
disco-bars, coffee-shops etc. geves-
tigd worden, hetgeen weer lekker
geld in het laatje brengt. En degene
die daarvan weer last heeft, dient
ook te vertrekken zodat te langen
leste Zandvoort uitsluitend bevolkt
wordt door exploitanten van allerlei
„toeristische" evenementen. Dat is
het doel, waarnaar we in Zandvoort
streven! Kijk, dat is nu echt zo'n
typisch voorbeeld van stemming
beneden nul. Alles bekijken door de
zwarte bril en dat krijg je alleen
maar wanneer alles lijkt tegen te
zitten. Maar weet u, wat ik nu zo
graag zou willen? Dat er eens
mensen waren, die aangaven hoe we
dit alles zouden kunnen veranderen.
U weet het heus wel, dat ik een van
de eersten ben, die blijft vechten
voor een welvarend Zandvoort,
omdat ons dorp mij boven alles lief
is. Het is goed, dat wij de vinger
leggen op zere plekken, maar geef
daarbij dan óók aan hoe in dit alles
verandering kan worden gebracht.
Niet praten, maar doen, daar gaat
het tenslotte om!

Openlucht-vismaaltijd
Het feit dat de eerste geplande
openluchtvismaaltijd is komen te
vervallen, doordat de folklorevere-
niging „De Wurf" er niet aan wil
deelnemen om de alom bekende
redenen, is zonder meer een
betreurenswaardige zaak. Het is ook
te begrijpen, want deze vereniging
gaf er de nodige kleur en fleur aan.
En hoezeer ik deze solidariteit van
de leden ten opzichte van hun
voorzitter ook kan waarderen, tóch
blijf i k > het heel jammer vinden.
Want door deze houding schaadt
men m.i. het algemeen welzijn van
de badplaats en dat kan toch
allerminst de bedoeling van „De
Wurf" zijn Deze openluchtvis-
maaltijd is altijd een der allerbelang-
rijkste zomerevenementen geweest.
Moet die nu zo maar vervallen? Men
treft er het comité „Viering
Zandvoort 150 jaar badplaats" mee
midden in het hart en dit comité
heeft toch part noch deel aan deze
betreurenswaardige ontwikkeling.
Laat men toch boven dit nare
dorpsgedoe staan en in elk geval dit
evenement in augustus alsnog laten
doorgaan. Men zal er zeer velen een
zeer groot plezier mee doen.

Massa expositie
In de maand september a.s. zal in
het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein een massa-expositie I
plaatsvinden van Zandvoortse
amateur-beeldende kunstenaars. ~-
Naar ik vernam zullen er tien ~
exposanten komen. Onder hen -
bevinden zich o.a. Nel Sandbergen- "
Kerkman met schilderijen en Dick -
van der Mije eveneens. Wie er nog "_
meer komen weet ik nu nog niet,
maar dat hoort u nog weli Dat kan
wat worden en we zijn zeer
benieuwd. Wat een kunstenaars telt
Zandvoort toch onder zijn inwo-
ners. Alleen zal moeten worden
afgewacht of er onder hen ook
kunstenaars schuilen. In elk geval is
het een ongelooflijk initiatief van
het bestuur van het Cultureel
Centrum.

Betalen s.v.p.
John Reters, de onverbeterlijke en •-
onnavolgbare voorvechter voor de '
Zandvoortse feestverlichting heeft i
bij mij z'n hart uitgestort over de
trage manier, waarop het geld vóór !

, de Zandvoortse seizoen-feestver- •
:lichting binnenkomt. De betreffen- "
de acceptgirokaarten zijtTreedslang "'•
verzonden;* maar de helft ervan is ";
nog niet betaald. Men doet maar,,,
alsof zijn neus bloedt. En f 300,- '•
per jaar lijkt mij voor een ;

neringdoende toch wel op te
brengen. Is hier misschien van een
zekere laksheid sprake? Men mag
John Reters toch niet in z'n hemd
laten staan en kan moeilijk van hem
vergen, dat hij de nog niet-betalers
stuk voor stuk achterna loopt en
zeker niet in het hoogseizoen. Van •
de f45.000,00 die moeten worden
ontvangen is nauwelijks f 20.000,-
binnengekomen en degenen, die
deze verlichting hebben aange-
bracht willen ook wel graag centjes
zien. Graag doe ik daarom nog eens
een beroep op u namens de heer
Reters om dit bedrag zo vlug
mogelijk te storten, want de zaak
gaat dringen.

Spelen met vuur
Het onverantwoordelijk gedoe bin-
nen de gelederen van onze plaatse-
lijke VVD (de grootste partij in onze
plaatselijke volksvertegenwoor-
digers) is spelen met vuur. Zo zie ik
het althans. Dit alles doet de partij
geen goed. Dat men meent, in de
oppositie te moeten gaan, omdat
men geen kans ziet, een wethouder
te leveren, kon op den duur .
Zandvoort wel eens zuur opbreken.
Ook in dit opzicht zijn de wonderen
de wereld nog niet uit. Een goede en
zo noodzakelijke samenwerking in
de gemeenteraad lijkt ons op deze
wijze welhaast onmogelijk. Dat
zullen we in de komende vier jaren'
wel aan de weet komen en hoe!
Persoonlijk houd ik mijn hart vast.
Het is een treurige boel en een
terugkeer op de ingeslagen weg lijkt
mij nu welhaast onmogelijk. Men ••
nuemt door deze houding wel een „'
enorme verantwoordelijkheid op de
schouders.

K.sr,J

Comité Zandvoort 150 jaar badplaats
in samenwerking met ZSV Zandvoortmeeuwen

VOETBALWEDSTRIJD
ZANDVOORTMEEUWEN-AJAX

op woensdag 9 augustus 19.00 uur
hoofdveld Vondellaan

REDUCTIEBON
Op vertoon van deze bon zijn ten hoogste twee toegangs-

kaarten met / 1,- reductie verkrijgbaar bij het VVV-kantoor,
Schoolplein 1.

Deze bon is geldig tot en met 4 augustus. (
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STUNTPRIJZEN BIJ
GARAGE BIESHEUVEL

Door inruil verkregen ons eigen merk Toyota
met 3 maanden Bovag-garantie.

MET 3 M AAN DEN
BOVAG GARANTIE

Onze
prijs

Koerslijst
ANWB

Toyota 1000L 6.500,-

Corolla 1200E 75 5.500.-

Corolla 1200E 76 6.500. -

Corolla 1200E 77 8.250,-

Corolla SOL '75 6.250.-

Corolla30L76 7.500,-

Corolla30L76 7.500.-

Corolla30L76 - 7.500.-

Corolla 30 coupé 76 8.500,-

Carina 1600L 74 4.000,-

Carina 1600ST 74 4.500.-

Carina 1600L '75 gas 6.250.-

Carina 1600L 75 6.250.-

Carina 16001.76 7.750.-

Carina 1600L 76 8.250.-

Carina 1600L '77 9.500.-

Hi-ace Commercial 76 6.500.-

GEEN
GARANTIE

Onze
prijs

Koerslijst
ANWB

Toyota iüuü 73 1.850,-

Corolla 1200 coupé 73 1.950. -

Corolla Station 74 3.500,-

Peugeot 104 73 2.000,-

Simca 1000GL 75 2.250.-

Simca 1307GLS 76 6.750,-

Volvo 142E 73 5.500.-

SkodalOOLSTS 150.- 1.000.-

Simca 1307GLS 76

GARAGE BIESHEUVEL
Aalsmeerderdijk 484, Rijsenhout,

telefoon 02977-24463

Bankwerkers en Nabewerkers
vliegtuigdelen

Met grote nauwkeurigheid worden op
de verspanende afdeling van Fokker-
VFW vliegtuigdelen gefreesd en
gedraaid. Met dezelfde nauwkeung-
heid moeten deze verspaande onder-
delen nabewerkt worden. Wij zoeken
daarom enkele bankwerkers met
LTS/Bemetelniveau, die de volgende
werkzaamheden gaan uitvoeren:
zuiver op maat schuren van voorge-
freesde oppervlakken, afbramen,
boren, kotteren, ruimen, honen, zagen
en merken. Aan de kwaliteit van hun
werk worden hoge eisen gesteld. De
meeste produkten hebben immers al
een kostbare verspanende bewerking
ondergaan en dan komt het verder op
een perfekte nabewerking aan.

Fokker is een veelzijdig bedrijf waar
men, zeker in de techniek, veel kanten
op kan. Bij gebleken geschiktheid en
belangstelling is het zeker mogelijk
om met b.v. praktische bijscholing op
ander werk ingezet te worden. Verder
heeft Fokker een gezellig bednjfs-
restaurant en personeelsvervoer op
Amsterdam, Haarlem en verschillende
kleinere gemeentes.

Sollicitatie.
Als u belangstelling hebt en binnen
50 km van Schiphol woont, bel dan

even met 020-5443820 of schrijf aan
Fokker-VFW, Personeelszaken
nr. 064/78 / R P , Postbus 7600,

1117 ZJ Schiphol-Oost.

Verspaners... kun je dit maken?
Moet je b'n Fokker komen!

De ene verspaner is de andere niet.
Natuurlijk, op school krijg je als frezer of
draaier allemaal zo'n bee^e dezelfde
opleiding. Maar de praktijk moet de vakman
vormen. Het is toch afwachten wat die
praktijk dan voorstelt. De een ziet zijn
geduld méér op de proef gesteld dan zijn
vakkundigheid, want hij is de hele dag met
vrij eenvoudig werk bezig. Bij een ander
kan dat net andersom zijn en laten zijn
werkstukken een staaltje van verspanings-
vakmanschap zien.
Met beide verspaners willen wij graag
praten. Met de eerste om van hem een
vakman te maken. Met de tweede om hem
het werk te geven wat bij zijn vakmanschap
hoort.

Verspaning van vliegtuig- en
ruimtevaartonderdelen.
De vliegtuigindustrie is een precisie-
industrie, waar eigenlijk elk onderdeel het
toppunt van vakmanschap verlangt. Dat
geldt ook voor de satellieten en space labs
waar Fokkers ruimtevaartafdeling bij
betrokken is. Flinterdun, haarscherp
verspaningswerk:! Dat wordt gevraagd.
Van massawerk is dan geen sprake.
Hoogwaardige materialen zoals Dural en
Titanmm worden met grote nauwkeurigheid
verspaand; er staat b.v. een machine die
met een nauwkeurigheid van 3/1000 mm
werkt! Alle onderdelen worden grondig
gekeurd o.a. met elektronische
meetapparatuur en teletype registratie.
We hebben natuurlijk ook een slijperij om
onze eigen frezen en boren te slijpen;
v/eten we zeker dat dat óók klopt!

Als verspaner kun je bij Fokker twee kanten
op: de "konventionele" en de "numerieke"
verspaning. Dat hangt af van je
belangstelling.

Groot verschif in verspaningswerk.
De konventionele verspaning wordt met
apparatuur gedaan waar de meeste
verspaners bekend mee zijn.

27 kg. hoogwaardig staal.

Verspaand tot neuswielas F27 (2kg)

Een grote handvaardigheid is nodig om de
ingewikkelde werkstukken perfekt af te
leveren. Het 3-dimensionale kopieerfrees-
werk komt hier vaak voor.

Veel minder verspaners zullen bekend zijn
met de efficiënte, numeriek bestuurde
verspaning. Grote machines, die via
ponsbanden geprogrammeerd oftewel
bestuurd worden, doen hier het
omvangrijke verspaningswerk zoals het
verspanen van een brok metaal van 750 kg
tot een 'volmaakt' onderdeel van 17,5 kg.
Op deze afdeling staat een voor Nederland
uniek machinepark. Er is minder
handvaardigheid voor nodig dan bij de
konventionele verspaning, maar voor de
vakman die met de moderne verspanings-
techniek vertrouwd wil raken ligt er een
pracht kans.

Kom eens aan voor 'n gesprek!
Wij zoeken frezers, draaiers en slijpers,
die "topverspaning" willen leveren of dat
willen leren. Opleiding LTS of Bemetel
draaier/frezer of MTS. Er wordt in
2-ploegendienst gewerkt en wel van 07.45
tot 16.15 uur en van 16.15 tot 00.40 uur.
De aantrekkelijke 15% ploegentoeslag is "
van toepassing. Bel ons op voor een
afspraak: 020-5443820. Dan kun je het werk

en de afdelingen zien. Schrijven kan ook:
Fokker-VFW, Personeelszaken nr.063/78/RP.

Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol-Oost.

Bekijk het maar.
Goede verspaners zitten

bij Fokker!

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bunaus

Antiek BoeKek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, wam dooi
eigen ontwerper, nin

wig hierin enig m
Nederland

levens veel antieke
kasten kistenen;
Seiuok onze oud

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zi|dstraa( 65
Aalsmeer

tel 02977 24429

GROEN & CO
Centrale verwarming

Julianalaan 33 - Telefoon 254855 - Overveen

MUZIEKCENTRUM
voor garantie en zekerheid .
Kruisweg 6791 Hoofddorp; '
teL 02503-16068/16501 y

ORGELS PIANO'S
klem muziekinstrumenten :

Inkoop- Verkoop - Occasions

open
de echte Roots

ROOTS

Alteenverkoop voor uw
omgeving

JAN FEIJEN BV
Kruisweg 50 (station)
Telefoon 320823
Haarlem

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en juniorrnodp
Hoofdstraat 178 Hilleqom
iel 02520 15H9 Donder

Oagkoopavonn

In onze gezellige, modern ingerichte lingerie-
speciaalzaak zoeken wij een

VERKOOPSTER
Wij denken aan een leuk vlot meisje, leeftijd
ca. 17-25 jaar, die er plezier in heeft 5 dagen

per week (ook zaterdags) te assisteren bij de
verkoop van dusters, peignoirs, lingerie,

foundation, bikini's, badpakken enz.

Prima salaris en leuke werksfeer.

Lingerie

Binnenweg 123, Heemstede,
telefoon 282900, na 18.00 uur 280465

Massief eiken
huis- en

salontafels
in elk gewenst model.

Wij maken ze voor u.

Öct
Aléén

Schagelstraat27.
Haarlem,

tel. 023-327019.

RESTAURANT
BISTRO
'LA BERGERIE'

FRANSE SPECIALITEITEN
IN EEN ROMANTISCHE SFEER

Komt u eens a la carte bij ons dineren.
Dagelijks geopend vanaf 17.30 uur.
'La Bergerie', Kerkplein 16,
Bloemendaal (aan het einde van de
Bloemendaalseweg)
Reserveringen: Tel. 023-257736.

KMAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
w inruil-financiering

-• * accessoires-alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel.02550-1 4441

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

KCENTRUIVI
voor garantie en zekerheid. •'
Kruisweg 679. Hoofddorp. . .
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S '
klein muziekinstrumenten

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterijen
en snoertjes. Ook voor

Ziekenfonds.

G.JANSSEN
Gedipt, audiciën
Binnenweg 92,

Tel. 28 69 63, tst. 4

Betaal niet teveel rente voor uw eerste hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.7,4%

Tarieven hypoleningen
10.000
20.000
30.000
40.000
60.000

1e hypotheek
Waarschijnlijk is uw bestaande
hypotheek afgesloten tegen een
rentetarief dat beduidend hoger ligt
dan het huidige. Oversluiten van uw
hypotheek betekent in vele geval len
dat u goedkoper uit bent.
Elke offerte van de Gelderse Discon-
teringsMij. kost niets en verplicht u
tot niets. Dus wat let u.
2e hypotheek
Het is ook mogelijk deoverwaarde
van uw huis geheel of gedeeltelijk in
kontanten op te nemen. Naast uw
reeds bestaande hypotheek bieden
wij u onze hypo-leningen tegen zeer
scherpe tarieven en zelfs met loop-
tijden tot 30 jaar.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer ''

u eens alles haarfijn voorrekenen!
f Geld van de

Ch GELDERSE
J DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

B'ree 23, Rotterdam. Tel 010-32 8155*

120 x
180 x
180 x
180 x M48.-
240 x C619 . -

M34.
f223.
C336.-

M 00.000 = 360 x /841.-

Dringend
gevraag*

vrije etage
in Heemstede door

alleenstaande
dame.

Tel. 338666.

BI J BOLLE VOORTZETTING
VAN DE ENORME

UITVERKOOP
Nog meer dan duizend fraaie meubelen, spiegels, consoles,

Perzische tapijten enz. voor zeer lage prijzen o.a.

Noteh. secrétaire van 585,- voor 395,00
Noteh. hoekkast van 595,- voor 398,00
Noteh. Ladenkast van 295,- voor 149,00
Mahonie wijntafel van 89,- voor .'.. 49,00
Noteh. salontafel van 575,- voor '.. 395,00
Voltaires van 795,- voor 598,00
2700 m gordjjnvelours van 41,- voor 19,90
4200 m gordjjnstoffen vanaf p.m 4,00

312 soorten MEUBELSTOFFEN
voor alle soorten meubelen uit voorraad

v.a. 10,- p.m. Honderden coupons
1/4 v. d. prijs.
VRIJ ENTREE

Zijlstraat 83 b. d. Grote Markt,Haarlem

VOORJAAR!

Allemaal de tuin in met
gereedschap van

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp. , „
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Ideaal zeilweer bij wedstrijden
(Adv. Jngez. Mcd.)

ZANDVOORT - Onder vrijwel
ideale weersomstandigheden
met een stevige bries uit het
zuidwesten en de zon hoog aan
de hemel zijn zaterdag en zondag
jl. op het Noord Strand voor
Club Nautique Regatta Centrum
(paviljoen 23) wedstrijden in dé
Hoby 14- en 16 klasse gezeild.
Het deelnemersveld was aanzien-
lijk waaronder coryfeeën zoals
de Europese Kampioenen van
het vorig jaar in de Hoby 16
klasse, het team Heilbron/
Dieben, en de winnaars van de
open Duitse Kampioenschappen
van dit jaar, de heren Veelo en
Spijker.
De punten die in deze wedstrijd
bijeen gezeild konden worden
telden mee voor de plaatsing om
deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen te St. Peter
Ording in Duitsland.
De baan die voor deze gelegen-
heid was uitgezet voldeed aan de
Olympische eisen en het was een
lust voor het oog dit kleurrijke
spektakel van start te zien gaan,
getuige de vele toeschouwers die
vanaf het strand sommige met
verrekijkers, het verloop van de
race volgden.
Ook het op water werden de
boten nauwlettend in de gaten
gehouden en wel door de
Zandvoortse Reddingsbrigade
die altijd paraat is om bij

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.

Ruud Krol enthousiast
ZANDVOORT - Ruud Krol, de
aanvoerder van Ajax, hoopt van harte
dat hij in staat zal zijn deel te nemen
aan de wedstrijd die op 9 augustus op
het veld van Zandvoortmeeuwen,
tegen deze club zal worden gespeeld.
Terwijl zijn teamgenoten aan het
trainen waren, moest hij toekijken
ngog steeds gehinderd door een
knieblcssure opgelopen tijdens de
wereldkampioenschappen in Argenti-
nië. „Waarschijnlijk mag ik volgende
week weer trainen, want ik zou de
wedstrijd in Zandvoort niet graag
missen. Bovendien zal het één van de

Ajax bekend in Zandvoort

eerste wedstrijden zijn, zo met 'de
eerste waarin wij zullen aantreden met
het vernieuwde Ajax elftal, mét
Kaiser, Weinberg, Clarke en Meutstee-
ge", aldus Ruud Krol.

Zoals bekend, kunnen lezers van onze
krant een gulden reduktie krijgen op
de plaatsen die voor deze wedstrijd
worden verkocht, mits zij de bon
inleveren, die op een van de volgende
pagina's van onze krant is afgedrukt

Bij de VVV, waar deze kaarten
worden verkocht, deelde men ons
rnede, dat er al heel wat plaatsen zijn
verkocht, zodat de wedstrijd waar-
schijnlijk in „een uitverkocht huis"
gespeeld zal worden.

eventuele ongelukken de helpen-
de hand toe te reiken. Aan het
eind van een bijzonder geslaagd
zeilweekend, kwamen de volgen-
de eerste vijf plaatsen op het
bord staan: Hoby 14: 1) Trouw;

2) Wijker; 3) Toetenel; 4)
Bossink; 5) Driéhuizen.
Hoby 16: 1) Veelo/Spijker; 2)
Heilbron; 3) J. de Lange/
Biemond;4) Haak/Verwey; 5)
Kelder/Honing.,

INGEZONDEN
(Bulltn v«rantwoardinf d«r r

ZANDVOORT - Wegens ruimtegebrek
hebben wij de laatste weken geen
ingezonden stukken kunnen plaatsen.
Overigens maken wij er onze lezers op
attent dat uitsluitend brieven onder-
tekend met naam en adres geplaatst
worden die'een reaktie geven op een
artikel uit onze krant.

Ambulance (3)
Eergisteravond Het ik mijn hond uit op
de noord-boulevard en zag in de verte
een auto tegen een lantaarnpaal rijden
en daarna een paar keer over de kop
slaan. Toen ik een paar minuten later
bij de auto kwam zag ik .net de
ambulance •"-van' Rob -v.d'„' rWaalS
arriveren, ' nog vóór 'dat er een
politieauto was!

In de verkiezingsstrijd voor 'de
gemeenteraad heb ik vele kreten
gehoord die het grote publiek
aanspreken zoals: lijst zoveel, voor
sneller ziekenvervoer; lijst die en die,
voor eindelijk een eigen ambulance.
Wat is daar tot op heden van terecht
gekomen? Het is een duidelijke wens
van de bevolking dat hier een
ambulance komt. Ik woon 'in de
Lorentzstraat, een straat die meestal
als racebaan gebruikt wordt. Reeds
vele zeer ernstige ongelukken heb ik
op de hoek van de Thomsonstraat zien
gebeuren. Steeds was Rob V.d. Waal er
binnen een paar minuten maar
aangezien hij „niet gebeld is" mag hij
niet rijden, op zich toch al vreemd,
want iemand die bewusteloos is kan
niet bellen of vragen en zeer zeker
buitenlanders begrijpen hier niets van.
In vele dorpen en steden rijden
partikulieren ambulances-, waarom
kan dat hier niet? Ik heb uit een
artikel in een krant gelezen dat Rob
v.d. Waal vergunning heeft en meteen
goedgekeurde auto rijdt en in.
financiële nood zit. Zal de gemeent e
nog iets doen voordat deze zeer
noodzakelijke levensreddende ambu-
lance verdwijnt?

Mw. A. Brandon,
Lorentzstraat
- Zandvoort

kleine bloempjes, waarvan de kelkjes
doorzichtig zijn.

Daarvan mag natuurlijk niets verloren
gaan, vandaar mijn verzoek te gaan
lopen. Voorts in de duinen rechts ziet
u een rijkdom van bloemen en planten
in de meest fascinerende kleuren. Het
is zo geweldig mooi, dathet moeilijk is
dit te omschrijven. Reden genoeg voor
iedereen om dit schouwspel zelf te
gaan zien. Blijft de vraag: hoe houden
we die oase van rust ongeschonden.
Eigenlijk zou er dag en nacht
bewaking moeten zijn. Daarvoor gaan
mijn eerste gedachten uit naar onze
milieupoli tie, maar met al die auto's in

•het dorp kunnen die daar onmogelijk
^gemist worden en het zou niet fair zijn
"de overbelaste schouders nog meer te
belasten. Misschien is hier een taak
weggelegd voor onze milieugroepen:
een dankbaar werk.

Waar ik erg bang voor ben is, dat de
overheid zich met dit mooie plekje
gaat bemoeien. Soms zijn die jongens
ontzettend vlug en voordat je het weet
is dit schoonste plekje van Zandvoort
ook weer verloren. Om Zandvoort nog
meer bekendheid te geven zou een
t.v.reportage te overwegen zijn. Maar
laten wij Zandvoorters en ook de
milieumensen deze zaak goed in de
gaten houden en deze trekpleister
voor onze gemeente behouden. Weest
dus alert en bedenk: rust roest!

A. Werkhoven
Dr. Gerkestraat 137,

Zandvoort.

Jazz op tra wier
ZANDVOORT - Op 29 juli wordt erin
„de Hobbit" een gekostumeerde
piratenavond georganiseerd. Een
kruik ouderwetse Hollandse jenever is
de hoofdprijs voor de best ge-
kostumeerde gast van de avond. Onder
het motto „Hobbit ter Zee" ligt vanaf
17.00 uur een trawier voor de
politiepost in zee. Het huisorkest van
dit etablissement, het kwartet Hans
Keunig zal aan boord de muziek
verzorgen.

Bootjes zullen vanaf het strand de
gasten naar de Hobbit ter zee"
vervoeren, iedereen is welkom aan
boord om er een bijzonder festijn van
te maken. Dit alles vindt plaats op
zaterdag 29 juli.

"Bovengronds"
ZANDVOORT - Op zaterdag 29 juli
opent Jurriaan Andriessen in de
bibliotheek van Zandvoort de ten-
toonstelling „Bovengronds" van Jan-
Roland van Tetterode. De tentoon-
stelling zal vanaf zondag voor het
publiek zijn geopend.

Kerkdiensten
Zon dag 30 juli

ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein 9.15 uur:
Duitse dienst. Voorganger: Pfarrer
Siegfried Stadali uit Boffingen; 10.30
uur: eerw. heer J. de Vries van
Heemstede (crèche aanwezig).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15
10.00 uur: Ds. A.A. van der Leer van
Driehuis; 19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha Grote Krocht
zaterdag 29 juli 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang; 20.30 uur: eucharistieviering in
de Duitse taal.
Zondag 30 juli 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur:
eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kerkkoor (Hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke. - Gemeen-
schapsbond: tot medio september
geen diensten in huize Pniël, Zuider-
straatS.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

ZANDVOORT - De banden tussen
Ajax en Zandvoortmeeuwen dateren
van januari 1969 in een periode van
stilstand in de competitie kreeg Rinus
Michels er de lucht van'dat het
Zandvoortmeeuwenterrein goed be-
speelbaar bleef. Ajax dat aan haar
roemruchte periode begon stond voor
het belangrijke Europacup treffen
tegen Napoli. In „no time" werd de
oef en wedstrijd ZVM-Ajax rondge-
maakt. Gekoesterd door de winterzon
omzoomden vele duizenden het
meeuwenterrein. Beroemde Ajaxspe-
lers o.a. Sjaak Swart, Piet Keizer,
Johan Cruijf, Gerrie Muhren etc.
bestookten de Meeuwenveste elf maal
scoorden de Ajacieden. Zij konden
echter niet verhinderen dat Arend
Stobbelaar Gert Bals twee keer naar
het net stuurde. In de zomer van 1974
had Ajax haar trainingskamp in
Zandvoort opgeslagen, 14 dagen
waren zij de gast van Zandvoortmeeu-

wen, met hun voorbereiding voor het
nieuwe seizoen.

Tijdens het tournooi van Zandvoort-
meeuwen vanwege het 35 jarig bestaan
werd deelgenomen door het C team
van Ajax.

Door in de finale DCG met 2-0 te
verslaan nam Ajax de beker mee naar
Amsterdam. In de winter van '77
(febr.) kende het C team van Ajax een
lange winterstop, wederom 'Werd een
beroep op Zandvoortmeeuwen gedaan
voor een oefenwedstrijd. Enkele
spelers die inmiddels hun doorbraak
naar het eerste 'team van Ajax hebben

Atletiek bij OSS
ZANDVOORT - Door de grote
belangstelling bij de atletiek-
-beoefening op het Duintjesveld van
de Zandvoortse sportvereniging O.S.S.
deze zomer, zal het afnemen van de
bonds-vaardigheidsproeven op twee
dagen plaatsvinden en wel op-
maandagavond 28 augustus a.s. voor
de jongste en zaterdagmiddag 2
september a.s. voor de oudste
deelnemenden.

gemaakt speelden die wedstrijd mee
o.a. Tahamata, La Ling en Pi m v.
Dordt het sportieve treffen werd door
Ajax winnend afgesloten 1-2.
Na de eerste wedstrijd tussen beide
verenigingen begon Ajax aan haar
beroemde opmars in het wereldvoet-
bal. Echter ook Zandvoortmeeuwen
rukte in twee seizoenen van de derde
naar de eerste klas. Laten wij hopen
dat de wedstrijd van 9 augustus voor
beide clubs wederom de aanzet zal zijn
voor grootse sportieve prestatie's.

Mooi natuur-
gebied, maar af -
blijven jongens

Jammer, dat er nu van het mooie
Kostverlorenpark weer een tukje
wordt afgeknabbeld, ondanks alle
inspanningen, die pers en ' milieu-
groepen zich hebben getroost.
Zandvoort moet werkelijk oppassen,
dat niet alle natuurschoon verloren
gaat. Daarom wil ik u wijzen op een
uniek stukje flora in onze gemeente,
waarvan de meeste Zandvoorters en
bezoekers aan onze gemeente weinig
weten. Ik meld dit met het gevaar, dat
nu iedereen dat sprookje wil gaan
bezichtigen, waarbij de mogelijkheid
tot vandalisme niet uitgesloten is. Dus
afblijven jongens!
Gelukkig ligt het plekje wat afgelegen,
zodat ik optimistisch blijf, dat er niet
te veel schade wordt aangericht. Waar
is ditparadijsje dan wel te vinden, wel:
in Zandvoort-Noord. De Celsiusstraat
helemaal uit tot de Keesomstraat, daar .
linksaf gaan het doodlopende stuk
weg op, tot u de manege ziet. Daar u w
auto of fiets laten staan en verder te
voet. Waarom u moet gaan lopen,
beseft u als u de unieke flora ziet, die
op het weggedeelte groeit. Uit
overgewaaide zaadjes zijn -rubber-
bomen tot bloei gekomen en als u
goed oplet groeien die tussen over het
gehele wegdek tot bloei gekomen

Wild parkeren
Het parkeren langs de Herman
Heijermanswegen de Zandvoortselaan
was verleden, jaar tijdens de Grand Prix
bar en boos. Honderden auto's
stonden in de bermen geparkeerd,
zelfs tegen het duin en in het struweel
van de duindoor en kruipwilg
(landbinders). Na afloop van de race
zag het er erbarmelijk uit. Lege blikjes,,
papier enz. lagen overal verspreid.
En over Londen gesproken. Voor
bezoekers van het Huis in de Duinen
was het moeilijk om hun auto te
parkeren. Hoe zal het dit jaar worden
nu er langs de voetpaden van beide
wegen jonge bomen zijn geplant die
ongeveer f 200,-- per stuk kosten?
Twaalf ervan zijn al door vandalisme
verdwenen en hoeveel zullen er
sneuvelen als de Herman Heijermans-
weg op die dag niet afgesloten wordt?
Ook de prachtige bomen langs de
Zandvoortselaan zullen het eens
moeten ontgelden. Niet door verniel-
zucht, maar -voor een eventuele
wegverbreding, waarvan de plannen al
gereed zijn. De jonge boompjes op het
trottoir die van het voorjaar zijn
geplant wijzen al in die richting. De
bewoners aan de evenzijde zullen dan
2 meter van hun voortuin moeten
afstaan. Enige weken geleden werd
zondags door de radio bekendgemaakt
dat Zandvoort halftwaalf al vol was.
Bij een tweebaansweg zal zo'n bericht
één uur eerder kunnen worden
doorgegeven. De natuur moet in
Zandvoort wel een Grand Prix
betalen.

J.L.G. Niessen
Zandv.laan 60,

Zandvoort
tel. 3781.

Haal de was
binnen
ZANDVOORT - De laatste tijd wordt
herhaaldelijk wasgoed van waslijnen
ontvreemd. Dit maal was de waslijn
achter een woning in de Hazebroek-
straat het doelwit. Toen de be-
woonster haar was wilde binnenhalen,
moest zij constateren dat dieven haar
voor waren geweest. De jurk, trui en
lingerie waren verdwenen.

TE KOOP

VRIJSTAAND
WOONHUIS

Wordt geheel gerenoveerd onder toezicht
van Zandvoorts Architektenbureau.

Ligging: Paradijsweg 2A.

Inlichtingen: Paradijsweg 1 - Tel. 02507 - 22 66

Weekenddiensten
Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Ridderbos.
Arts: Ridderbos, tel. 2633. Verdere
inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson telefoon 2058; Drenth*
telefoon 3355; Flieringa telefoon
2181; Zwerver telefoon 2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A. Morsink-van
Zutphen, Gasthofje 27, telefoon
2791.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst, te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort;Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening: geeft advies, hulp en infor-
matie. Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

GEBOREN (buiten de gemeente)
Jennifer, d.v. R. Dröse en C.
Coenradi; Alfred Paul, z.v. A.
Munnikesen L.J. Spiekman.

ONDERTROUWD:
N.J. Hendriks en H.C.E. Joosten;R.W.
Mol en A.M. A. Overspelt.

GEHUWD:
R.C.L. Kipsen Chr. Wilson.

OVERLEDEN:
Margaretha van Baaren, 88 jr., gen.
gew. m. A * Scholte; Jacob J.
Sparenburg, 86 jr., gen. gew. m. J.A.
Segboer; Johanna E. Oxsener, 87 jr.
geh. m. A. van Es.

OVERLEDEN (buiten de gemeente)
Jacob D. van der Heijden, 53 jr. (Burg.
Engelbertstr. 60); Comelia M. Brak,
72 jr. (Kostverlorenstraat 67); Pietje
Keur, 74 jr. geh. gew. m. H. Roos.

Evenementen-
agenda
ZANDVOORT - Voor de komende
week vinden de volgende evenement-
en plaats:
Zaterdag 29/zondag 30 JUH: zeilwed-
strijden strand Zuid, Ned. Kampioen-
schap Hobie 1.
Vrijdag 4 augustus: expositie in
Cultureel Centrum „Zandvoort 150
jaar badplaats", duur tot 28 augustus.
Vrijdag 4 augustus: camping zwem-
wedstrijden in zwembad De Duinpan,
19.00-21.00 uur, nadere inf. bij
zwembad.
Zaterdag 5 augustus: open schaaktoer-
nooi in Gemeenschapshuis, deelname
f 2,50, jeugd en f 3,50 volw., maxi-
maal aantal personen 40. Aanvang
19.00 uur.
Zaterdag 5 augustus: groot openlucht
Jazzfestival op het Gasthuisplein,
i.s.m. Soc. Duysterghast, 17.00-22.00
uur.
Zondag 6 augustus: autoraces „Zand-
voort Trophy" Circuit van Zandvoort,
o.a. 4-uurs race voor toerwagens,
13.00 uur.
Zondag 6 augustus: standwerkerscon-
cours op het Gasthuisplein,
14.00-21.00 uur.
Dinsdag 8 augustus: tele-zomer-spel
bij post Ernst Brokmeijer, Zuid
Boulevard.
Woensdag 9 augustus: voetbal-
wedstrijd Zandvoort Meeuwen -
comb. Ajax, terrein Zandvoort
Meeuwen, 19.30 uur.

Vrouw gewond
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
tussen een voetgangster en een
fietster, kwam een 74 jarige Zand-
voortse zo ongelukkig te vallen dat zij
met een heupfractuur naar de Maria
Stichting in Haarlem moest worden

1 vervoerd.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn donderdag
27 juli 9.43-22.11 uur.

Vrijdag 28 juli 10.46-23.18 uur.
Zaterdag 29 juli 11.57 uur.
Zondag 30 juli 00.30-13.13 uur.
Maandag 31 juli 1.44-14.21 uur.

Dinsdag l augustus 2.40-15.07 uur.
Woensdag 2 augustus 3.21-15.46 uur.
Donderdag 3 augustus 3.56-16.21 uur.

Aanwinst voor Passage
ZANDVOORT - Sinds kort is op de Passage de „Leco-bazar" gevestigd. Een experiment van de beide heren van
Duivenvoorde en Schaft, die graag willen bewijzen dat ook, en wel speciaal in de Passage een middenstander een toekomst
kan opbouwen. In eerste instantie lijkt hun opzet geslaagd. Zij hebben zich toegelegd op speciale artikelen. Hoewel de
naam Bazar doet vermoeden dat men er letterlijk alles kan kopen, blijkt di t niet zo te zijn.
Hun bedoeling is kwaliteitsartikelen te brengen tegen betaalbare prijzen. Zo is er een collectie Perziche, Chineese en
Oosterse tapijten, die uniek is, tegen aanvaardbare prijzen. Uitgebreid is ook het assortiment lampen, terwijl de
authentieke koperen voorwerpen, zoals klokken-, kandelaars, bloembakken, enz. veel kopers trekken.
Er is een afdeling muziekinstrumenten, hoewel dit gedeelte in consignatie is afgestaan. Hier verkocht men onlangs een
mondorgel vooreen van de dolfijnen van het dolfirama.

Meeuwen spelen tegen
Oud-internationals

Aanrijding
ZANDVOORT • Op de Boulevard
Barnaard vond maandag een aan-
rijding plaats tussen een 24-jarige
fietser en een auto. De fietser werd
licht gewond naar het Diaconussen-
huis in Heemstede overgebracht.

ZANDVOORT - Vrijdag 28 juli a.s.
vindt op het hoofdterrein van
Zandvoortmeeuwen een unieke wed-
strijd plaats tussen het eerste team van
Zandvoortmeeuwen en een elftal, wat
uitkomt onder de naam Telestars
vinden we o.a. de oud Ajax
internationals Gert Bals, Ton Pronk,
Bennie Muller en Theo Van Duiven-
bode. Verder zullen de befaamde Frits
Flinkevleugel en Frans Bouwmeester
aan het publiek laten zien dat zij hun
geslepen truc's nog niet verleerd zijn.
Als eerste man in de voorhoede van dit
elftal zal het Nederlands hockeykanon
.Paul Litjens fungeren, terwijl naast
hem Wietse Couperus en de zeer^
populaire voetballer en t.v. presen-

ZANDVOORT - Drie kinderen in de
leeftijd van 9, 11 en 13 jaar, liepen
zondagavond omstreeks kwart over elf
over de Boulevard Barnaart. Op de
vraag van de politie wat zij nog zo laat
op straat deden, was het antwoo rd
„O, wij zijn een eindje omgegaan,
maar wij moeten wel om negen uur
thuis zijn".
Het bleek dat het drietal uit Haarlem
afkomstig was en naar Zandvoort was
gewandeld. De gewaarschuwde ouders
haalden omstreeks middernacht het
drietal af, en toonden zich niet
verbaasd over de wandeling der
kinderen. - . -

tator Frank Kramer zullen spelen. Het
team wordt gecompleteerd door de
bekende en oud-profs. Hank Eyken-
broek, Cor Brom en Henk Wullems.
Dit team zal tegen een nog niet
voorbereide maar volledige Zand-
voortmeeuwen selectie spelen dat
zeker een goed resultaat zal willen
behalen. Al met al kunnen we dus
morgen een leuke en goede wedstrijd
verwachten.

Auto-happening
ZANDVOORT - De viering Zandvoort
150 jaar Badplaats, heeft de laatste
weken een heel bijzondere ondersteu-
ning gekregen, dit weekend van ver
over de grenzen.
Het betrof hier de acitiviteiten van de
Swiss Corvette Club International die
zaterdag en zondag onder de naam
„Vette-Euro-Meet'78" die met haar
ruim tweehonderd corvettes een zeer
gevarieerd programma hebben afge-
werkt. Op het circuit werden een
aantal wedstrijden en proeven van
bekwaamheid afgelegd, die gratis voor
het publiek toegankelijk waren, en
waarvan velen hebben genoten.
Ook de show van de club op de
Rotonde trok veel bekijks. De
glanzenden en sierlijke auto's vorm-
den. een waar attractiepunt voor de
zondag talrijke aanwezige badgasten.

Er bestaan grote plannen om de 's winters, beschut en verwarmd
Passage in de toekomst te in dit winkelcentrum bood-
overkappen zodat men ook schappen kan doen. Gezien de

huidige zomers,
alleen voor de
uitkomst.

is dit laatste
wintertijd

niet
een
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De zandvoortse hockey club
geeft u alle ruimte

om naar hartelust tesporten.
En u krijgt ook nog eens een hockey-stick kado!

Bij de ZHC is er nog volop de ruimte om de nationale hockey sport uit te
oefenen. En het voert geen ledenstop. Dat betekent dus niet op een lange

lijst genoteerd staan. Om dan pas later aangenomen te worden.
Het bezit een uniek sportkomplex. Met 5 beschutte velden. Op nog geen 15
minuten van Haarlem en Heemstede. Goed verzorgd en knus in de duinen

van Zandvoort. Met een ruim, modern eigentijds clubhuis.
Een trefpunt voor vele gezellige evenementen.

ZHC kampioenen.
De ZHC brengt al jaren vele hockey-
talenten voort. Zowel bij de dames als de
heren. Technisch begaafde jeugdspelers
groeien onder bekwame leiding op. Ook
minder getalenteerden ondergaan veel
hockey-plezier. Ook het afgelopen seizoen
zijn er weer kampioenen voortgekomen.
Alle junioren jongenselftallen streken met
die eer. Dit vormt weer eens temeer het
bewijs dat het enthousiasme er is. En dat
men een gezond clubleven ambieert. Men
komt en blijft bij de ZHC.

Wat doet de ZHC
er allemaal aan.

Van alles. De leden
worden het zo aan-

trekkelijk mogelijk
gemaakt en staan alle

middelen ter beschikking.
Om enthousiast en
gemotiveerd binnen de
lijnen te verschijnen:

m "De Garnael", het wekelijks verschijnende
clubblad staan overzichtelijk alle wedstnjd-
programma's,opstellingen, mededelingen,
verslagen etc.
op de trainingen komen alle facetten aan de
orde als konditie, techniek, taKtiek. Ook de
sociale kanten van het spel worden niet over
het hoofd gezien.
Voor de senioren in de avonduren (eigen
lichtinstallatie) en junioren op daarvoor
vastgestelde tijden overdag,
belangrijk! De begeleiding van de jeugd is
optimaal. Zowel thuis pp het veld als bij de
evenementen elders zijn ze permanent onder
de hoede van ouderen. //
door informatie-avonden en/of middagen f'
gestaafd met filmbeelden worden de leden //
nieuwe spelmzichten bijgebracht,
door het regelmatig deelnemen aan
toernooien en bekerwedstrijden door heel
Nederland worden de kontakten met vele
sportvnenden verstevigd,
kompetitiewedstrijden zorgen voor

enerverende konfrontaties, waarbij op een ge-
zonde manier agressies worden geuit.

- georganiseerde feestavonden en middagen
voor de jeugd, barbecues, bijeenkomsten van
velerlei aard zorgen voor de zo noodzakelijke
sociale onderlinge kontakten.

- onderlinge gezelligheids hockey-partijen met
gehele families, uitwisselingen van sportdagen
vormen voor de leden regelmatig
terugkerende evenementen.

- de ZHC stelt jaarlijks een wisselbeker
beschikbaar voor de best en meest sportief
optredende junior en senior.

GRATIS HOCKEY-STICK
VOOR NIEUWE ZHC LEDEN.
Nieuwe ZHC leden, jong en oud, die zich
vóór 1 september 1978 voor het nieuwe
hockey-seizoen 78/79 aanmelden, krijgen
ter introduktie een magnifieke kwaliteits
hockey-stick kado!
Tegen inlevering van de Aanmelding*-
Bon of bij telefonische aanmelding en

na betaling van de (contributie, ontvangt
u uw nieuwe hockey-stick.

Ik geef mij graag op als nieuw lid van de ZHC
Naam:
adres:
plaats:_ . telefoon:.
Bon vóór 1 september 1978 zenden aan:
Zandvoortse Hockey Club
Sekr. Mr. Troelstrastraat 8 - Zandvoort.

GRATIS! hockey-tas.
Indien u uw vrienden en/of kennissen
meeneemt en één of meerdere nieuwe
leden aanbrengt, dan ontvangt u ook nog
eens een ruime en originele hockey-tas
kado!
ZANDVOORTSE HOCKEY CLUB
Sekretariaat: Mr. Troelstrastraat 8

Zandvoort.
Voor telefonische inlichtingen: 02507 -
4511X2334/5537/4863/3224

Clubhuis gedurende de weekends:
. 02507-5767.

FORD GRANADA - benz. en diesel

KOOIJMANS

FORDOTO

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

Stichting Nieuw Unicum
vraagt voor zo spoedig mogelijk voor op de

woonvleugels

vakantiewerkers <m/v)
In aanmerking komen zij, die:

* 20 jaar of ouder zijn
* tenminste 4 weken beschikbaar kunnen zijn

* bereid zijn alle voorkomende werk-
zaamheden te willen verrichten

Telefonisch aanmelden tussen
10.00 en 11.00 uur. Vragen naar toestel

119 of toestel 233.

STICHTING NIEUW UNICUM
wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten te Zandvoort,

Zandvoortselaan 165, telefoon 02507-5441.

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORD!JNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem
Tel. 023-31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

PAUL VAN BAAREIM
*WATERSPORT*

Hoofddealer
Mercury en
Johnson b.b.
Motoren. \Uahnman..

OCKELBO-BOTEN
Roai/visboton overnaads, dubbele skeg, onzinkbaar,
vanaf .999,-
ScorpiO Speedboat geschikt voor 50 pk buiten-
boordmotor 4.600,-
Topper Zeilboot iets bijzonders 2.095,-
Windsurfplanken v.a.'. 1.340,-
Verder: Trailers - Aanhangwagens - Wetsufts Comfort -
Sokken - Schoenen - Ski's en Skikleding • Touw etc.
Diverse occasions b.b.-motoren met BOVAG-garantie.
Boten- en motorstalling.

HET BEST GEOUTILLEERDE SERVICE-CENTRE
VAN KENNEMERLAND

ook vrijdagsavonds tot 9 uur geopend.
HET ADRES VOOR:

ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN en TRAILERS
Jan Tademaweg 55 - HAARLEM - Tel. 023 - 32 03 68

(Waarderpolder)

•ZZexZZZCCcfl

T (KINDER) WINKELTJE
IS WEER OPEN
Buureweg 1-3, Zandvoort,
tel. 02507-6580
De winkel met de grootste sor-
tering kinderkleding
geeft nu flinke zomer-
korting '
Geopend van 10.00-21.00 uur

KAMERLING ONNESSTRAAT
ZANDVOORT

EL. 02507 5845

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT •
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507-71 66

, HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

HET IS WEER OPRUIMING!

16f-
4.-

20% korting

ENGELS DUPLEX BEHANG
van ca. 24,- nu p.m

NORMAAL BEHANG
nu vanaf
WANDWEEFSEL
90 cm breed

Hiervan zijn slechts enkele balen
Haast u

4 kilo WIT PASTA
nu 6,60

Natuurlijk bij

ZIJLSTRAAT 96A - HAARLEM
TELEFOON 310321 - NAAST STADHUIS

MANEGE RUCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark

Zandvoort - Tel. 02507 - 28 85
CLUBLESSEN: di., wo., do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen f 130,-.
JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00 uur,
10 lessen/HO,-.
Voor BEGINNERS en GEVORDERDEN:
Strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit ca. 114 uur f 22,50.

Eigen parkeerterrein.
Origineel ingerichte saloon.

Prachtig terras + kinderboerderij.
Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.

Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

Ook tijdens bouwvakvakantie

RUIT STUK!!
Bel:

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507-5602
na 18.00 uur 02507-6089

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

l

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

PRIJSKIMALLER
12 pakjes
MAKRONEN

Iè6ctperstuk,
van 3,10

ivoor

BIJVERDIENSTEN:
De ochtendbladen De Volkskrant en Trouw

vragen voor Zandvoort een

actieve agent(e)
Taak: begeleiding bezorgersteam.
Tevens hebben wij nog plaats voor

bezorgers(sters).

Inlichtingen bij H. Warnars, tel. 023-335252.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT Behandeling volgens afspraak.

Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.
A. RITMAN

Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 • 43 6<;

Wij zijn met vakantie van 20 juli
tot 14 augustus

Gelieve NIET te bellen, daar de bewoners
van het pand geen werk aan kunnen nemen.

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

2,50
JAMIN

H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507-34 98.

Sensationele UITVERKOOP
ZOMERSTOFFEN EN JAPONNEN

zulke lage prijzen zag u nog nooit!

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

Een bril is niet enkel een vliesje
van glas, voor het oog, met een biesje

van draad er omheen,
het bepaalt ook meteen

uw meer of mindere prestige.
BRILLENSPECIAL1ST

KLAAS LOOMAN
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

OOGMETING
Haltestraat 5 - Telefoon 21 74

Uw adres voor
bloemen en
planten is

'Erica' GROTE KROCHT 24,
ZAND VOORT,

SCHOORSTEENVEGEN?
BEL DE SPECIALISTEN

ELLMANN
STOOKTECHNISCH
ONDERHOUDSBEDRIJF

Vooral uw schoon maakwerk op het
gebied van verwarming.

Telefoon 02550-20642 • 023-339389

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbencdigdheden.

Kwekof P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

PARKEERGARAGE
Burg. van FenemapEein

Nog enkele garageboxen met gemetselde muren en
stalen deur te koop.

Prijs/12.000.-k.k. per stuk.
Inlichtingen: Tel. 02507 - 58 41, de heer J. Goede.

Bouwes Hotels Zandvoort
heeft plaats voor

Zelfstandig werkende Koks
Sollicitaties: 02507-21 44,

vragen naar de heer Veerman.
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dikkeTABLETREPEN
melk of butterscotch

GEEN

W
MAAR:

BEN BITS
suikervrij

PAPIEREN
ZAKBOEKJES

celstof kwaliteit

PAK

STUKS

FRUIT-
originele Engelse import
van de bekende
Cavendish & Harvey Ltd.
fabrieken

IN DAT HANDIGE RONDE BLIK

GEEN JË9$L MAAR:

TOM POES
BROKJES

(voor de poes) HALFLITERBLIK

GEEN

WL
MAAR:

BENCO CACAO
direct oplosbaar

GROTE POT400 gram

GEEN

4.73
MAAR:

zezijnertueer!}

MILITARY-LOOK
RADIOOTJES
reuze handig om mee
te nemen, speelt op een
batterij van 9 volt

GEEN

ftSS
neem mee! MAAR:

THERMOS-
KAN

met fraai decor
INHOUD 1 LITER

voor veel warme
kopjes koffie

MAAR:

GILLETTE SUPER SILVER
SCHEER-
MESJES 295
DISPENSER STUKS

D.D.D.
desinfecterende

normaal alleen in de
„speciaal"-zaak
verkrijgbaar. Nu door
eigen import extra
voordelig, groot
stuk 75 gram

KITTY-DRY
OPLOSKORRELS VOOR 'N
ALTIJD DROGE KATTEBAK

baal 185O gram

GEEN

235
MAAR:

WITTE WUNEN
O.a. ZOEK UIT:
Piesporter,
en
Liebfraumilch

GEEN

$9ST
MAAR:

PARISIENNES
lekker voorgebakken

uaa| kriel-aardappeltjes

T/2 kilo

GEEN

*95
MAAR:

QOALITY-STREET
die onvervalste Engelse toffeebonbons

DOOS 150 gram

GEEN

2.75
MAAR:

AUTAN
MUGGEN-STIFT
geen

3.85maan

ROL 25 METER
geen

395[maar:

ORIGINELE

MOPPErS

POZZLE
(60 stukjes)

GEEN MAAR:

ZWITSAl

de beste kwaliteit voorde laagste prijs t

HOISVOUZAKKEN
met „HOMO "keur

dus gegarandeerd goed

PAK

20
STUKS

298

DEREC
OATTER'JEN

daar blijft uw haar mooi van
FAMILIE FLACON

voor de
WITTE WAS

koffer 2000 gram

HUZAREN-SALADE
lekker op de boterham

IN HANDIGE BEWAAR-DOOS

HEEL KILO

GEEN

$05
MAAR:

middelen
voor de

BONTE WAS
koffer 1500 gram

GEEN&45MAAR:

voor de
FIJNE WAS

koffer 800 gram

GEEN.3r75MAAR:

ZOEK UIT:

4 penlight of
2 mono IVZvolt of
2 Engelse staaf

GEEN

23fl
MAAR:

WASVERZACHTER
U hoeft niet méér te betalen

flacon

OS DEO-ROLLERS
in diverse geuren

let
op!
GEEN

3.45
MAAR:

ALLtotaal-
WASMIQOEL

koffer 2OOO gram

GEEN

TM
MAAR:

EEN TREK-
PLEISTER VOOR
PRIJSBEWUSTE
KONSUMENTEN!

*COMPLEET
ASSORTIMENT

*VRIENDELIJKE
BEDIENING

*ONBERISPELIJKE
KWALITEIT

*LAGE PRIJZEN

*ONMIDDELLIJKE
KWALITEITS-
GARANTIE

Haal het bij supermarkt
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: TuinwegS (achter winkelcentrum De Markthof}

EN NU OOK:
NIEUW-VENNEP
HOOFDWEG 1185

Kunststof -
plafondbalken
in verweerd
oud eiken

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2,
ZANDVOORT.
Tel. 02507-5802,

na l'8.00 uur
02507-6089

Verticale
zonwering

Bespaar 30% door
zetif te plaatsen.

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradiisweg 2,
zandvoort.

Tel 02507-58 02.
na 18.00 uur 02507-60 89

ZONNEGORDIJNEN
in alle maten verkrijg-

baar. Kleurecht.
5 jaar garantie.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751

Voor uw

PRIVÉ,
VERENIGINGS- EN

HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG '
Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Prachtige
WORTELNOTEN

T.V.-KAST
f895,

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT, j

Tel. 7751

TE KOOP OF
TE HUUR:

GARAGE
Burg. v. Fenemaptein,

tel. 69 40.

BEHANGER "J
STOFFEERDER •

BEDDENMAKER-'
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Drogistenj-Reforrn
MOERENBURG ,
Gespecialiseerd in *

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutlins.
Haltestraat 8.2andvoQrt,

telefoon 02507-6123.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand • Leven
Alla verzekeringen

T (KINDERK
WINKELTJE

Buureweg1-3,
ZANDVOORT,

Tel. 02507-65 80
is iedere dag geopend
van 10.00-21.00 uur.

Voor de laat-
komers, of a/s u

een lege plek
heeft in uw tuin*-

Kwekerif
De !

Notedop :
heeft altijd iets \
moois voor u.
Ook uw adres
voorkamer-

p/anten.
DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183.

naast ingang
Boeckaniersnest

MATRASSEN •
* 'A\

13 cm dik. dubbel ,i
doorgestikt, »

80 x 190 cm 38,-.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT,

Te/. 7751
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Van één vakantiedag
'n leven lang
plezier.

Kijk l verder dan de vakantie lang is en kom
• I t i f l l massief eiken kijken bij de Meubelfabriek Oisterwijk.

Zo kunt u het nuttige met het aangename kornbineren,
want we zitten in't bronsgroen eikehout,bij zee

bij bossen
en zeilwater,

'en vennen,bij het Rijksmuseum
ja eigenlijk overal.en de hunnebedden,

Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917, Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370,
Berkel (Z.H.), Moordeindseweg 116, tel. 01891-4670, Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012,
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762,
Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203, Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925,
Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540, Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607.

Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.

Meubelfabriek Oisterwijk
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„Sport" betekent voor velen - ac-
tief of passief — een aangename
vorm van vrijetijdsbesteding. En
met de toename van de vrije uurtjes,
groeit de belangstelling voor allerlei
tafelen van sport. In deze speciale
editie worden verschillende facetten
van het sportgebeuren in ons gebied
nader belicht.

\

Het is traditie
geworden dat
onze krant eind
augustus een speciale
sportkrant uitgeeft. Boordevol
informatie over onder meer
plaatselijke verenigingen. Verschillende takken van sport
komen in deze speciale krant aan bod.

Verder treft men in dit
nummer een prijsvraag aan
in de vorm van een kruis-
woordpuzzel met verborgen
rijm. Hoofdprijs is een
kleurentelevisietoestel van
NordMende.

SPORT "78 is een geza-
menlijke uitgave van Am-
stellandpers, Amsterdams
Stadsblad, Gooipers en
Randstad Publicaties, sa-
men Weekmedia vormend.
SPORT '78 wordt uit uitge-
bracht door de bladen van
Noord-Holland Top 8 + 1.

In het verschijningsgebied
van Randstad Publicaties
komt deze sportkrant uit in
verschillende edities met
een gezamenlijke oplage
van ruim 75.000 exempla-
ren. De krant wordt huis
aan huis bezorgd, in o.a
Aalsmeer, Aerdenhout, Am-
stelhoek, Bennebroek.
Bentveld, Bloemendaal
Halfweg, Haarlemmer-
meer, Heemstede, De Hoef
Mijdrecht, Nieuwveen, Os
dorp, Oud-Sloten, Spaarne-
woude, Spaarndam, Uil
hoorn, Vinkeveen, Vrouwe- '

nakker, Waverveen, Wilnis.
en Zandvoort.

Redactie-coördinatie:
Herbert Paulzen. Bijdragen
van o.a.: M. Ates, J. Bon-
kenburg, F. Boukes, H. Car-
pay, J. Kerkman, H. Kom-
duur, H. van Geenhuizen,
G. Mater, H. Rozenboom de
Vries, P. Schat, A. Verweij.

Druktechnische vervaar-
diging: Perscombinatie,
Amsterdam

Randstad Publicaties,
Dorpsstraat 8, Aalsmeer.

SPORT '78
geeft geen uit-
puttende op-
somming van
alle organisaties
en verenigingen
die zich op spor-
tief vlak bewe-
gen. Wij schet-
sen enkele inte-
ressante ontwik-
kelingen. Dat
daarbij een keu-
ze moet worden

gemaakt ligt voor de
hand. Niet alle sporten,
alle clubs en alle ontwik-
kelingen komen aan bod
in deze krant. De inhoud
is slechts een greep uit
het vele dat zich in het
lichtelijk roerige sportwe-
reldje afspeelt.

Voetbal is onmisken-
baar de tak van sport die
velen het meest aan-
spreekt. Wij hebben ons
in deze krant echter niet
tot het, voetbal willen be-
perken. Daarom ook uit-
voerige aandacht voor an-
dere vormen van sportie-
ve vrijetijdsbesteding.

Aandacht ook voor al die
mensen, die hun vrije uur-
tjes opofferen voor de.
club. Met een grote mate
van zelfwerkzaamheid en
een flinke dosis enthousi-
asme zorgen zij ervoor
dat de vereniging levend
blijft. Deze sportkrant is
daar het bewijs van.

Watersport:
wel of geen
commercie?

Eigen kracht
Op eigen kracht willen de basketballers
promoveren. Zegt Jan Termes: „Sponso-
ring hoeft niet meer".

Zandvoort 75
krijgt velden in
circuit-terrein

Eindelijk
„thuis"
Zaalvoetballers kunnen nu in de Pelli-
kaanhal terecht. Er behoeft niet steeds
naar andere plaatsen te worden uitgewe-
ken. Raymond Keuning over zijn Nihot:
„Sfeer is er bij ons altijd geweest. We
gaan met de vrouwen en kinderen naar
de wedstrijd, waardoor het automatisch
gezellig wordt."

Zandvoort-
meeuwen
mikken op
kampioenschap
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• MISTRAL MODE
• IMPERIALS
• WET SUITS
• SURF SCHOENEN
• TRAPEZE
• ALL-ROUND ZEIL
• REPARATIE

direct uit voorraad leverbaar de all-
round en de Competition.

UW MISTRAL DEALER:
Strandpaviljoen 1B
TIJN AKERSLOOT
Tel. 02507-2547

Strandpaviljoen 25
SANDY HILL
Tel. 02507-2047

_ • : :? •"-~;;:vi.̂  ;VV.,L:

de mistral surfe^fï';^

een wervelende '*sarisötie

Meer binnenruimte, meer veiligheid,
meer prestatie, wegligging en komfort.
Voor hetzelfde geld.Onwaarschijn-
lijk? Kom dan vooral kennis-
maken met de Ascona.
Ontdekt u meteen dat de
Ascona u ook nog meer
keus geeft. Uit maar liefst 4 betrouw-
bare motoren en 5 basistypen.

OPELASCONA
GEEFT MEER DAN U VRAAGT.

OPEL. GEMAAKT OM LANG PLEZIER VAN TE HEBBEN.

van lent opel zand voort
Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort.'

Tel. 02507-5346. . • ' •

NIEUW

1874

Uw foto's worden gratis vervangen wanneer u met de
resultaten niet tevreden bent.
De garantie-coupon zit verpakt bij de camera.

104 jaar 197£

FOTO BAKELS
KERKSTRAAT 31

ZANDVOORT

Wol en handwerkzaak

„'t Luifeitje 99

Grote Krocht 26
Telefoon 02507-7423

Wij bieden u de volledige collectie

Pinqouin brelgarens
Pinqouin tapijtgarens
Alles op 't gebied
van handwerken

Kijk verder dan de
neus van een auto lang is

Kijk wat hij u straks
aan 'Vaste lasten'7

kosten gaat
De aanschafprijs van een auto is na-

tuurlijk belangrijk. Maar véél belangrijker
is het hoe veel het kost om die auto langere
tijd veilig „op de weg te houden". Dat zijn
namelijk de steeds terugkerende kosten.

l VW-Onderrxxjds-Voofded
• OKe verversen slechts éénmaal per 7.500 km
• Service-beurt met Diagnose iedere 15.000"km
• Express-Service voor kleinere reparaties
Jdaar terwijl u wacht" (zonder afspraak) • Vast-
gelegde lage tarieven; u weet waar u aan toe
bent.

Kosten die zwaar kunnen gaan drukken...
als u niet uitkijkt. Kom daarom eens met ons
over de volgende onschatbare voordelen
praten:

expertise-procedure kan men direct aan de
reparatie beginnen. Tijd is geld!

Klaar terwijl u wacht • Gunstige voorwaarden.

2VW-VerzekeringsArborded
• Door heel Europa reparaties zonder dat u geld
hoeft .voor te schieten"» Door vereenvoudigde

4VW-lnaril-Voordeel
• Een VW behoudt zijn waarde. Dat merkt u als u
hem inruilt» Ook andere merken zijn bij ons
welkom! En ook dié inruilprijs zal u meevallen.

Mensen die goedkoper willen
komen even langs

Garage H. Strijder
Burgemeester van Alphenstraat 102, Zandvoort tel. 02507-4565

Ifoor te sportieve
toe het zeher
Is uw adres nog steets

IJZERHANDEL
VERSTEEGE
Pakveldstraat 19
Zandvoort
Telefoon 02507-2554

WIELERKLEDING - RACE-MATERIAAL - SERVICE

NISHIKI
Thelightweightchampoftheworld!

GEORGE VAN WIJK
RIJWIELSPECIAALZAAK

Zandvoorterpad 3-5a - OVERVEEN -Tel. 32 64 88
Prijslijst v»nNishik|.fi.ts«n GAZELLE f

Road Special ..739.- RALEIGH tl
Trim-Spécial 895.- - B S A L
Heren Tounst 925.- UNION -
Heren Tnunst 9*5.- c
Mixte Touttst 925,-
MJxte-Tounst 945.-
Olvmp'C 1649.

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

NISHIKI
MYJATA.
LEWIS '•'• ,
JAN JANSSEN
GITANE

Niet voor niets verwerkt Foto-Quelle
100 miljoen kleurenfoto's per jaar:

kleurenfoto's
gewoonweg
fantastisch!
ontwikkelen + afdrukken van uw

VAKANTIE-FOTO'S
in 2 x 24 uur

9x9 = 75 eten 9x13 = 90 et
van alle merken films

FOTO-QUELLE
bij

FOTO-albums
20 ZELFKLEVENDi BLADEN 2 stuks

FA: VAN TOLEDO
Kerkstraat 12, telefoon 7106, Zandvoort

SPECIALE AANBIEDING

9,35

CHRYSLER SÏMCA BEWIJST T
PRIJZEN KUNNEN LAAG BLIJVEN.

Iedereen is er zó aan gewend dat elk
jaar de autoprijzen stijgen, dat er voetstoots
wordt aangenomen dat wij dat ook hebben
gedaan.

Te uwer geruststelling: Chrysler heeft
zijn prijzen niet verhoogd.
Kijkt u maar:
Chrysler Sunbeaum va./ 10.990,-
Simca1100 - v.a./11.395,-
Chrysler Avenger v.a. ƒ 11.995,-
Chrysler Simca Horizon v.a. ƒ 13.995,-
Chrysler Simca 1307/8 v.a. / 15.195,-
Chrysler Simca 1610/2 Litres v.a. ƒ 17.695,-
Matra Simca Bagheera v.a. / 22.995,-
Maira Simca Rancho ƒ 23.495,-

(Prijzen incl. BTW, af importeur)

Versteege Auto
Pakveldstraat 21
Zandvoort

CHRYSLER SIMCA
BLUFT VOORDELIG.
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leden van de ruitervereniging tijdens een avondrit langs het strand.

Ruiter-
vereniging
Bentveld:

Ze is blond en twaalf, en
heeft een paardestaart. Ge-
kleed in T-shirt en rijbroek zit
ze in de foyer van de manege
van Rob van den Berg, en
haar rijles was uren geleden,
maar ze zit nog steeds hier.
Waarom? Het antwoord komt
met dat typische schouderop-
halen van meisjes van twaalf.
„Nou het is toch zaterdag? En
op zaterdag ben ik altijd hier.
Misschien kan ik straks nog
helpen met de paarden. Stal-
len schoonmaken, of helpen
opzadelen, daarvoor ben ik
hier." Ze is begonnen met
paardrijden toen ze acht was
en nu op twaalfjarige leeftijd
is ze één van de leden van de
Ruitervereniging Bentveld.

Ze onderschrijft met haar woorden,
precies datgene wat de voorzitter van
de ruitervereniging, de heer P. San-
dijck bedoelt, die zegt: „Paardrijden
is momenteel, en ik kan wel zeggen
gelukkig, een sport aan het worden
voor iedereen. Kijk, de ruiterij be-
staat al eeuwen, maar het was vroe-
ger, en dan spreek ik van de jaren
voor de tweede wereldoorlog, toch
een typische sport voor de hogere
stand. Je moest behoren tot de hoge-
re dit of dat en dan reed je paard. Je
kunt nu zeggen het is een sporWoor
iedereen, en onze vereniging kent dan
ook een ongewoon lage contributie,
juist omdat er dan geen financiële
aarzelingen bestaan."

De ruitervereniging is nauw verwe-
ven met de manege van Rob van den
Berg. Is het in wezen zo, dat ieder lid
kan rijden bij de manege die hij/zij
prefereert, veel leden, zo niet allen,
ontvangen hun lessen bij deze
manege.

Aparte sport
Het paardrijden is nu eenmaal een

aparte sport. Wordt men lid van een
andere sportvereniging, b.v. tennis-
of watersport, ook individuele spor-
ten, dan zorgt men zelf voor racket,
of boot. Gaat men paardrijden dan
boef je geen paard te bebben, maar
ook de vereniging kent geen eigen
paarden.

Het lid worden van een ruitervere-
niging heeft het grote voordeel dat
men kan deelnemen aan wedstrij-
den. Omdat de ruitervereniging
Bentveld ook aangemeld is bij de
Nederlandse Hippische Sportbond
in Wassenaar, worden er vrij veel
wedstrijden georganiseerd. Wed-
stri jden waarvoor Rob van den Berg
zijn manege en paarden beschik-
baaar stelt. Wedstrijden in verschil-
lende vormen, zo kent men: dres-
suurwedstrijden, behendigheids-
wedstrijden (gymkhana) en samen-
gestelde wedstrijd, dressuur en
springen.

Onderscheid wordt dan gemaakt
tussen manegepaarden, pension-
paarden (paarden die een eigen eige-
naar bebben) en pony's.

Er bestaat een dik boekje met dres-
suurproeven te verrijden op deze
wedstrijden, een uitgave van de Ne-
derlandse Hippische Sportbond,
waaruit blijkt dat paardrijden tocb
wel iets meer is, dan recht in bet
zadel blijven zitten en dan maar dra-
ven. Neen, er zijn proeven BI, B2, B3,
LI, L2, L3, L4 enz. enz. waarvan de
individuele dressuurpreef ZZ4, de
allerzwaarste is.

Jeugdleden genoeg
Eerlijk wordt bekend gemaakt dat

de ruitervereniging Bentveld nog
.geen leden kent, die het einde van
het alfabet de ZZ4 dus, halen. Voor-
lopig ligt bet niveau nog tussen de B
en de M., maar wat niet is, kan kp-
men, jeugdleden zijn er voorlopig
genoeg.

Paardrijden leert men in een mane-
ge. Door de ruitervereniging worden
geen rijlessen gegeven. Het lesgeld
wordt rechtstreeks aan de manege
betaald en men kent daar geen kor-

tingen voor leden van een ruitervere-
niging.

Het voordeel van een ruitervereni-
ging, zijn de wedstrijden, waaraan
men dan deelneemt, tegen een lager
inschrijfgeld dan een buitenstaander.

Uiteraard worden de eerste rijles-
sen „binnen" gegeven. Claudine van
Dam (12) herinnert zich nog goed dat
ze vreselijk stijve kuiten had in het
begin. „Bij de eerste lessen krijg je
meestal een mak paard want zelf ben
je dan nog zo zenuwachtig", zegt ze
terwijl ze vertelt dat het teugels yast-
houden zitten en opstijgen moeilijker
is te leren dan je zou denken. De
instructeur bekijkt wanneer iemand
„rijp" is voor lessen in de buitenma-
nege, mag leren springen, en deelne-
men aan buitenritten.

Het programma van ruitervereni-
ging is rijk geschakeerd, er zijn behal-
ve de dressuur wedstrijden, en spring/
dressuurproeven, ook buitenritten
door de duinen en langs het strand.

Lezingen
Maar, en dat is ook belangrijk, 's

winters worden er voor de leden ook
lezingen gegeven, door b.v. een vee-
arts over paarden, er zijn dia-avon-
den, en ook gewone gezelligheids-
avonden, waarbij behalve misschien
in de gesprekken, het paard niet cen-
traal staat. „Gewoon om elkaar ook
eens op een andere wijze te leren
kennen" aldus voorzitter Sandijck.

De foyer van manege Rob van den
Berg fungeert in dit opzicht uitste-
kend als „clubhuis" van de ruiter-
vereniging.

Toen de heer Sandijck medio 1976
werd gevraagd om het voorzitter-
schap op zich te nemen, was de ver-
eniging „praktisch dood", zoals hij
het uitdrukt. Op papier bestonden er
veel leden, in de praktijk bleken dat
er bitter weinig te zijn.

„Gelukkig hebben wij met een paar
andere mensen de boel goed op de

benen kunnen zetten, en nu loopt het
als een trein", aldus de voorzitter.

Stimulans
Een geweldige stimulans voor de

vereniging is ongetwijfeld de uitga-
ve van bet clubblad. Onder redactie
van de dames 'Damave en, van Es,
verschijnt er zes maal per jaar een
clubblad, met tekeningen, zo goed
verzorgd dat het een plezier is dit te
lezen.

De vereniging geeft nu ook vaker
„acte de présence" in Zandvoort. Wa-
ren zij vroeger al actief bij bepaalde
gelegenheden, zoals de intocht van
Sinterklaas etc., deze zomer is de
vereniging bijzonder goed naar bui-
ten gekomen tijdens „de week van
het paard" in juni.

Tezamen met Manege Rob van den
Berg en Stichting Hippodrome Zand-
voort werden diverse evenementen
een groot succes, neem b.v. de paar-
denkeuring op het Gasthuisplein,
waarbij speciaal de jeugd vertederde
door de correcte kleding, en speciale
zorg aan de paarden, voordat ze ge-
keurd werden.

Wie nu denkt dat je alleen
kunt leren paardrijden wan-
neer je jong bent, moet eens
luisteren naar het verhaal van
de voorzitter van de
Ruitervereniging Bentveld,
de heer P. Sandijck, die ver-
telt, „Ik was al vijftig, toen ik
met mijn vrouw op een fiets-
tochtje een groep ruiters en
amazone's tegenkwam. Wij
zeiden tegen elkaar, dat zou-
den wij toch zo graag eens
doen" en vlak daarop „waar-
om doen wij het niet?", en dat
was het begin. Nu rijden mijn
vrouw en ik, graag en veel,
dus leeftijd kan nooit een be-
letsel vormen om te leren
paardrijden".
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De festiviteiten ter viering
van „Zandvoort 150 jaar bad-
plaats" zijn nog in volle gang
en nu al staat er een nieuw
jubileum voor de deur. Het 75-
jarig bestaan van gymnas-
tiekvereniging Oefening
Staalt Spieren. De oudste
sportvereniging van de bad-
plaats heeft moeilijke tijden
meegemaakt, maar men bleef
overeind. Zelfs in tijden van
oorlog bleven de turnmakkers
van O SS elkaar trouw. In
1914-'18 toen de meeste man-
nelijke leden onder de wape-
nen moesten en de zaal werd
gevorderd, gingen de dames
en meisjes in de duinen door
met hun gymnastische oefe-
ningen. Het 40-jarig bestaan
viel ook in oorlogstijd, op 5
maart 1944, maar men hield
toch een drukbezochte recep-
tie, al was het dan ook in
Haarlem. De viering van „een
halve eeuw OSS" in 1954 met
spectaculaire turndemonstra-
ties van o.a. Zweedse turners,
zullen velen zich nog herin-
neren.

Dat zoos nog de tijd, waarin de
turnbroeders en -zusters het volk
toezongen:
„Geen zang klinkt zo schoon en
geen spraak wordt gehoord, Die
meer ons begeestert, die meer ons
bekoort, Geen lied klinkt zo
krachting, zo innig gemeend, Als
't lied van gymnasten als broe-
ders vereend".

OSS heeft alle reden om in maart
1979 uitbundig feest te gaan vieren.
De club heeft in niet geringe mate
bijgedragen aan een stuk lichamelij-
ke vorming van duizenden Zandvoor-

7 .-;'i^i' 'C^A^.

ters. Er is veel veranderd sinds 1904,
toen een stel Zandvoortse knapen de
Haarlemse turrüeider Dreijer over-
haalden een avondje les te komen
geven in hun dorp voor de somma
van twee gulden. OSS volgde de ont-
wikkelingen in de gymnastiek en be-
haalde vele successen, ook later on-
der de technische leiding van Van
Pagée, Peeman, Linterman, Jager-
man en vele anderen. Zij leverden
vele topturners en -turnsters af, van
wie nationaal kampioene Bep Drom-
mel wel de meest bekende werd.

Maar het bestuur, al meer dan 40
jaar onder leiding van voorzitter Jan
Brink, zocht het ook vooral in de
breedte. Zo kan het gebeuren, dat
OSS ondanks de concurrentie van de
zaalsporten nu nog steeds ver boven
de 400 leden zit. Ook nog is er veel
talent in de OSS-farrülie, zoals Nelle-
ke de Rooij, als 12-jarige tweede bij
de Nationale Jeugdkampioenschap-
pen en daarna vele malen clubkampi-
oene.

Feestmaand
Maar genoeg over historie en kam-

pioenen. OSS maakt zich op voor een
turnfestijn als nooit te voren. Een
jubileumcommissie onder leiding van
sportwethouder Van der Mije heeft
de eerste vergaderingen al achter de
rug en het model van de feestmaand
ligt klaar.

Er komt een expositie van foto's en
behaalde trofeeën in het Cultureel
Centrum, een aan de gymnastiek ge-
wijde winkelweek en er wordt uitge-
breid feestgevierd, zowel door de
jeugd als door de oudere garde van
Oefening Staalt Spieren.

En - dat zal duidelijk zijn - er zal
worden geturnd op hoog niveau. Op
het programma staan o.a. een leden-
uitvoering in de Sporthal, demonstra-
ties moderne ritmische gymnastiek
en als klapstuk een landenwedstrijd
turnen.

Een serie evenementen om naar uit
te kijken.

Jan Termes: ..Sponsoring hoeft niet meer.
•̂  * J&. n_JF ^J
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Wie iets over basketbal in Zandvoort wil weten, kan maar
Ihet beste naar strandpaviljoen 9 gaan. Naar. „Terminus",
somers domicilie van de familie Termes: vader Jan, voorzitter
van The Lions, moeder Otje, de meest trouwe supporter, zoon
Frank, jeugdleider, scheidsrechter en wat niet al en zoon
Marco, speler van het Ie team.

Het is een miezerige zomerdag en Jan Termes heeft wel even
tijd om te praten over zijn Lions, de hechte organisatie met
het turbulente verleden.

Basketballjeugd met 15 teams sterk vertegenwoordigd.

Jan vertelt, dat zijn club in 1965 is
opgericht en voortkwam uit de Spor-
ting Club Zandvoort. Hij zelf was
toen nog niet bij de basketballsport
betrokken, maar hij weet nog, dat de
Lions destijds in één ruk doorstoot-
ten naar de ere-divisie. De start in die
topformatie was in 1970-'71, het sei-
zoen, waarin ook Termes - aanvan-
kelijk alleen maar toeschouwer, als
zijn zoons speelden - in het kader
werd opgenomen. „Dat was in de tijd,
dat de sponsoring haar intrede deed.
Cracks als Pastor, Tuinstra en Vrolijk
waren er toen al en toen ook wij een
sponsor kregen, kwamen er nog meer
topspelers. Later ook uit Amerika,
zoals Almer Lee, Vic Barthlomé en
Garry Freeman."

Pecunia
De Zandvoortse club ging een gou-

den tijd tegemoet, tenminste zo leek

het. De eerste geldschieter was een
chocolade-producent en The Lions
werden omgedoopt in „Mars Energie
Stars", maar de sponsor liet het na
een jaar afweten. De toenmalige ma-
nager, Ron Schouten vond echter
weer een nieuwe buidel met pecunia.
„Raad en Daad" zou de club nu he-
ten, maar het gelijknamige uitzend-
bureau ging nog voor de competitie
failliet. Een andere tijdelijke werk-
verschaffer nam de zaak over en de
vereniging heette nu „Typsoos". In
1975 ging ook dat uitzendbureau ter
ziele en toen vonden Jan Termes, in
1973 voorzitter geworden, en zijn me-
debestuursleden het welletjes. De
combinatie van het commerciële met
het sportief-sociale element was niet
langer houdbaar.

Toch denkt Termes niet met onge-
noegen aan die vijf gesponsorde jaren
terug. Naast alle doorleefde zorgellj-

ke episoden was het natuurlijk ook
een tijd met een enorme propaganda
voor de basketballsport. Bij de thuis-
wedstrijden van het Ie herenteam,
dat zich voortreffelijk manifesteerde
in de nationale top, kwamen vaak
meer dan duizend toeschouwers en
regelmatig snorden de camera's van
Sport in Beeld in de Pellikaanhal.

Veel jeugd
De Zandvoortse basketballclub be-

sloot weer naar de status van de pure
amateurs terug te keren. Er volgde
uiteraard een „uitverkoop" van va-
derlandse en Amerikaanse pro/s en
als The Lions begon men weer in de
Districtsklasse.

„Dat ging met het sterk verjongde
team uitstekend," vertelt de voorzit-
ter. „Het eerste seizoen werden we
derde, toen tweede en dit seizoen
werden we kampioen en promoveer-
den we naar de 2e divisie. Regelmatig
stoten er talentvolle junioren door
naar het eerste team en verder kwa-
men Lex Kroder en Frans Stiphout
weer terug in het Lions-nest. Onze
dames hebben promotie dit jaar net
gemist en de junioren werden op het
nippertje geen kampioen."

Met haar 22 competitieteams blijkt
Lions een van de grotere verenigin-
gen van het land te zijn. Vooral de
jeugd is met 15 teams sterk vertegen-

woordigd, een afdeling die vader Jan
met een gerust hart aan zoon Frank
kan overlaten. „Ja, dat gaat prima. In
1975 hadden we nog maar 7 teams.
We willen echter niet ongelimiteerd
expanderen, maar de zaak bestendi-
gen. Anders krijgen we problemen
met accommodaties en kader. Wat
dat laatste betreft vind ik, dat de
gemeente daar best subsidie voor zou
mogen geven, net als voor buurthuis-
werk."

Op het technisch-tactische vlak
hebben de Lions altijd over uitste-
kend kader kunnen beschikken. Na
Jan Boogaard, Cees Burger en Henny
Blom heeft nu René de Vries de touw-
tjes in handen. De dames worden
getraind door Maarten Paap en wat
de welpen, kadetten, aspiranten en
junioren betreft doet men het met
enthousiaste trainers „uit eigen
kweek".

Optimist
Jan Termes babbelt rustig door

over zijn Lions, zonder stemverhef-
fing, ook als hij nageniet van hoogte-
punten uit de professionele periode of
een cynische opmerking maakt over
lieden, die niets van de sport begrij-
pen. Hij gnuift bij de herinnering aan
het Europa-Cup-avontuur in het ver-
re Serajewo, hij moppert over het
torpederen van het destijds zo popu-
laire schoolbasketballtoernooi.

Hij kan relativeren en meent, dat
de geoliede Lions-machine zo ge-
smeerd loopt dank zij zijn prima me-
dewerkers, waarvan hij met name
Piet Koper, Piet Paap, Frank Ter-
mes, Ton Crabbendam en de familie
Cabri noemt.

De voorzitter is optimis-
tisch over het komende sei-
zoen, dat in september start.
Dan zal er weer dertig uur per
week worden getraind door de
verschillende groepen en zal
er weer op vele zaterdagen
tussen 13.30 en 22.00 uur com-
petitie zijn in de Sporthal.
„Dat is gewoon een echt fami-
liefeest," aldus Termes. „Wat
ons eerste herenteam betreft,
dat kan zeker in de midden-

'moot in de 2e divisie eindigen.
Overwinningen met 40 of 50
punten zullen er niet meer bij
zijn, maar dat zal zeker ook
meer publiek trekken. Als we
verder willen promoveren,
dan moet dat op eigen kracht
zijn. In de Ie divisie komt de
sponsoring weer om de hoek
kijken en dat hoeft van ons
niet meer."
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EERST LEKKER ETEN ...

Bij Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG

HALTESTRAAT 69
HOEK ZEESTRAAT

Zandvoort-c tel. 02507-7897

1965

121/2 JAAR
1978

VOORTENTEN-ACCESSOIRES
TOERCARAVANS

o.a. TE - KING - SPRINTER -
MALLORCA - WELTBUMMLER -

LORD - MUNSTERLAND

LID BONECA
ONZE NAAM - UW GARANTIE

Handweg 129 - Amstelveen-Zuid
Telefoon 020-415707 b.g.g. 023-283204

Hema Zanclvoort
Een sportief seizoen
begint met een HEMA-sportschoen,

Grote kollektie (Jym-
en trimschoeneri
tegen zeer voordelige prijs.

,) -" ' ''"

HEMA Raadhuisplein 1, tel. 02507-2820.

Uw Fiat houdt alleen
van echte Fiat-onderdelen.

Geen surrogaat!
Daar bedoelen we niets onaardigs mee.
Een echte Fiat wil nu eenmaal alleen het beste.
En dat zijn de originele Fiat-onderdelen, die beslist
niet duur zijn.

Dichtbij huis!
Alle onderdelen zijn vlakbij huis te koop. Heeft u
iets nodig, ons magazijn (600 m2) met de originele
Fiat-accessoires aan de Stephensonstraat 37-39
'Haarlem), staat geheel tot uw beschikking.

Wees lief voor uw Fiat dan is hij dat ook voor u!

beekman
Centraal Magazijn
Stephensonstraat 37-39
Haarlem. Telefoon 023-244650

Wistudatwij

uwgordijnen
opmaat maken,
ookvelours.
Speciaalzaak in gordijnen en vitrages

HGH INTERIEUR
PROJEKTEN

winkelcentrum Groenhof 152
Amstelveen tel. 020-455928

HAARLEMS GORDIJNENHUIS
Kleine Houtstraat 42 Haarlem , .

Tel. 023-323925 *

Fa. L J. Warmerdam & Zn.
tuin-
centrum
Vogelenzang»»„

De gehele Zomer
door volop Bloeiende
en Groene KAMER-
PLANTEN en SNIJ-
BLOEMEN, AARDE-
WERK en OPGE-
MAAKTE PLANTEN-
BAKKEN.
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ELKE WEEK EEN
KASSA-KOOPJE

OOK VOOR UW TUIN:

GEREEDSCHAPPEN
BIELZEN

TUINMEUBELEN
VERLICHTING

VASTE PLANTEN
HEESTERS

LAAN BOMEN
AARDE

Een goed begin is 't halve
werk en dat gaat ook in het
gewone leven nog altijd op,
Neem sparen bijvoorbeeld.
Of het boeken van een
vakantiereis, de ontvangst
van uw salaris en het
yerzorgen van betalingen,
het afsluiten van een
verzekering, het regelen

van financiëletransakties,
het behartigen van een
effektenportefeuille en wat
allemaal al niet meer.
Geen beter begin dan er
eenvoudig even voor
binnenstappen bij de
Rabobank. Met 3000
vestigingen overal en altijd
gemakkelijk dicht in uw
buurt. Voor alles waar u
maar een bank voor nodig
hebt in uw persoonlijke of
zakelijke leven...

Wij verkopen
de echte Koots

BOOTS
R< x >ts u/< >tt!i.Mi yi/nwiikl c!i x ir svlukUTvn de hi'sle huiden «n i
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JAN FEIJEN B.V.
Kruisweg50 (station)

modeschoenen Telefoon320823, Haartooi
Brees.traat 43. beverwijk

Lopen op kurk
Lopen? Nee, vorstelijk schrijden op kurk. Een sensatie
voor de liefhebber van een wondermooie, warm aanvoe-
lende slijtvaste en „stille" vloer.

Met de in vele verschillende tinten en structuren te
krijgen kurken tegels, stroken en platen legt u zonder
veel moeite een fantastische sfeervloer in zit- of eetka-
mer. Een romantische vloer in uw slaapkamer, een
gastvrije in de logeerkamer. Maar ook een praktische in
keuken of badkamer, want kurk is waterafstotend. Heeft
u kinderen die graag stevig stoeien? Kurk is taai en
vrijwel onverslijtbaar.

Trouwens, voor de kosten hoeft u het zeker niet te laten, •
want kurkparket is er al v.a. ƒ 19,95 p m2. Voor nadere
informatie kunt u het beste een van onderstaande
adressen bellen of er een kijkje nemen en u overtuigen
van de vele mogelijkheden van Naturo Kurkparket.

Kurkboetiek Naturo Houthandel Eska
Weissenbruchstraat 31 Machineweg 41
(bij Hoofddorpplein) Aalsmeer
Amsterdam-W. 02977-28885.
020-177138.

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67,
telefoon 023-290050

Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J. v. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-16.30 uur
donderdag van 18.00-20.00 uur

Kantoor Amstellaan 9:
woensdag-vrijdag
van 14-16.30 uur

Zandvoort
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur en
van 13,30-16.30 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uur.

De overkoepelende
zekerheid voor inruilauto s.

VOLVO
TEST SYSTEEM

J

Voor inruilauto's kunt u 't beste terecht bij een officiële dealer!
Die heeft immers een goede naam te verliezen. En bij ons,
VOLVO-dealers, krijgt u van nu af <ian nog extra zekerheid.

INRUILAUTOTEST

41 vitale punten.. Elke auto, die door ons is ingeruild,
van welk merk dan ook, wordt onderworpen aan een strenge
keuring op 41 vitale punten. En elk onderdeel dat van vitaal
belang is voor uw veiligheid en niet tn goede conditie is, wordt
gerepareerd of vertóangen. Het testrapport krijgt u ter inzage.
Het VOLVO TEST SYSTEEM is uw beste waarborg, dat de
auto in uitstekende technische staat verkeert. Is de verkoopprijs

ƒ4.000,- of meer dan krijgt u bovendien automatisch, de VOLVO-BOVAC garantie en het Keur-
merk van Veilig Verkeer Nederland.

Zekerheid omtrent
een inruilauto dank zij het
VOLVO TEST SYSTEEM. ":

Dealer voor Haarlem e.o.
AUTOBEDRIJF

tZI]lweg 242, Haarlem, tel.: 326340.
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Zandvoortmeeuweft willen sporthal

„ Kampioenschap
zitZJM.VJ in

Als iet „driemaal is
cheepsrecht" ook in de
oetbaïlerij opgeld zou
oen, kon trainer Ri-
hard/Bruynzeel het ko-
lend seizoen rustig te-
emoet zien. Dan zou
andyoortmeeuwen
ampioen worden van de
rde klasse KNVB.

laar de 30-jarige leraar
chamelijke opvoeding
eet, dat voor zo'n titel
ard gewerkt moet wor-
en en de A-selectie van
e Meeuwen zit dan ook

midden in een stevig
ainingsprogramma.

Bruynzeel, die aan zijn der-
seizoen bij Zandvoort-

eeuwen is begonnen, is niet
tevreden over de tot nu toe
haalde resultaten. Het eer-

seizoen eindigde zijn top-
irmatie op de vijfde plaats

in de afgelopen competitie
stelde Zandvoortmeeuwen

ch op een verdienstelijke
eede plaats.

l „Een kampioenschap heeft er dik
Igezeten, maar dat kwam uiteinde-
jik bij DWS terecht. De eerste, wed-
Irijd, tegen deze Amsterdammers,
prloren we geflatteerd met 3-0 en

daarna hebben we ze niet meer kun-
nen inhalen, ze speelden wat constan-
ter dan wij en verloren maar niet.
Toch ben ik tevreden over het resul-
taat. De jonge knapen in het team
zijn nu aan elkaar gewend en voor de
komende competitie heb ik goede
hoop. We moeten er voor zorgen, dat
we niet meer wedstrijden onnodig
verliezen, zoals vorig jaar tegen WSV
en HBC. Nu DWS is gepromoveerd,
moeten we het kunnen halen."

Nieuw bloed.
Zandvoortmeeuwen moet het dit

seizoen in de derde klasse B opnemen
tegen Beverwijk, HBC, KFC, Nieuw
Vennep, QSC, Stormvogels, TYBB,
Velsen, VVB, WSV30, en Zaandijk.
Die klus van 22 wedstrijden zal moe-
ten worden opgeknapt met een keuze
uit de A-selectie, die momenteel 32
spelers telt.

„Vorig seizoen heb ik zo'n vijftien
of zestien spelers gebruikt, aanzien-
lijk minder dan het jaar ervoor. We
raken vrijwel geen spelers kwijt.
Keeper Johan Pellerin gaat naar DIO
en verder verdwijnen Wim Paap en
Jan Willem Groen op eigen verzoek
uit de A-groep. Er wordt ook nieuw
bloed aan toegevoegd: Minze Zwerver
en keeper Moolenaar van de junioren
en Mike Heilker en Ton Moolenaar
uit de B-selectie. Verder nog een van
de gebroeders Bouman, die overko-
men van Zeeburgia en tenslotte oud-
gediende Hans Kreuger."

Richard Bruynzeel, vroeger als spe-
ler actief bij de Telstarjeugd en later,
samen met o.a. Jongbloed en Schrij-
vers, bij DWs, heeft er wel weer zin in
en ook zijn spelersgroep is duidelijk
gemotiveerd. Het uithoudingsvermo-
gen is opgevoerd met strand- en duin-

lopen en op het trainingsveld is een
pittige serie technische en tactische
oefenvormen doorgenomen. Oefen-

• wedstrijden, waarin het geïnstrueer-
de in praktijk werd gebracht en op-
stellingen werden uitgeprobeerd,
completeerden het trainingspro-
gramma.

„Eind augustus zijn er bekerwed-
strijden en begin september start de
competitie. Dan gaan we er echt te--
genaan. Ik zeg niet, dat we kampioen

worden, maar het zit er wel in. Als de
weersomstandigheden maar zo zijn,
dat we de hele winter dóór kunnen
trainen. In dat verband zou het be-
langrijk zijn, dat de Zandvoortmeeu-
wen-sporthal er gauw komt."

Bijdrage
Daar sluit voorzitter Wim Nijboer

zich graag bij aan. „Ook het derde en
vierde team en het eerste Zaterdag-

middagteam krijgen nu de gelegen-
heid om tweemaal in de week te trai-
nen. Ook voor hen zou de sporthal,
met name in regenperiodes van groot
nut zijn, om maar niet te spreken van
onze jeugd. Overigens, de zaterdagaf-
deling heeft zich sterk uitgebreid. Er
komen nu zeker twee elftallen en het
eerste team zal zeker in de hogere
regionen eindigen. En wat die sport-
hal betreft, Zandvoortmeeuwen is na-
tuurlijk ook een zaalvoetbalvereni-
ging, die evenals de andere clubs hier

üaalvoetbalteams kunnen eindelijk
„ thuis" spelen
Het Zandvoortse zaali

oetbal is ook in het ko-
ende seizoen vertegen-
oordigd in de hoofd-
asse van de afdeling,
aarlem. „Nihot Lucht-

echnieken" neemt de
laats, die Sc Robeo vp-
ig seizoen verloor, in
oor het behalen van het
kampioenschap van de
erste klasse C. .?
Raymond Keuning is één

Ier drijfveren van deze overi--
ens kleine zaalvoetbalvere-
iging die vijf jaar geleden
aar aanleiding van het tradi-
.onele toernooi in de Pelli-
aanhal werd opgericht en in
ie korte ' tijd doorstootte
aar de top van het Haarlem-

ie zaalvoetbal. Bovendien is
aymond lid van de commis-

ile die werd gevormd naar
anleiding van een vergade-

van de gezamenlijke
andvoortse clubs en daar-
oor nauw betrokken bij de
Toblematiek van het niet
cunnen spelen van thuiswed-
itrijden.
„Ik geloof dat we het in die hoofd-

tlasse behoorlijk moeilijk zullen krij-
:en, maar als we er net zo tegen aan

gaan als het afgelopen seizoen, toen]
we na een sterke start steeds nerveiK
zer speelden doordat de mogelijkhe-i
den op een kampioenschap steeds
groter werden, dan zie ik geen proble-
men," weet de man die het afgelopen'
seizoen menig maal het vijandige net
wist te vinden en met Wytze Coupe- -
rus en Gerard Nijkamp één van de'
belangrijkste aanvallers was van de
ploeg van coach Rob Berntsen. „In
het verleden hebben wij vaak tegen
hoofdklassers gespeeld en menig-
maal met succes. Een paar jaar gele-
den haalden we zelfs de halve eind-
strijd van de bekercompetitie."

De hoofdklasse telt zes verenigin-
gen van boven het Noordzeekanaal
en daardoor zal er veel in de Bever-
wijkse sporthal gespeeld moeten wor-
den. De Wijker clubs bouwden daar
in de loop der jaren een zekere repu-
tatie op met de steun van het vaak in
grote getale aanwezige publiek.
„Door de jaren heen zijn we wel het
een en ander gewend, doordat we de
meeste thuiswedstrijden moesten
spelen in Hillegom, tegen vooral ploe-
gen uit die plaats. Het kan gebeuren
dat de clubs in Beverwijk elkaar een
handje zullen helpen of dat de
scheidsrechter wat beïnvloed wordt,-^
iets waar ik overigens niet zo maar in
geloof als ik tenminste de rivaliteit
onderling zie die daar heerst," vindt
Raymond van dit mogelijke pro-
bleem.

Het spel in de hoogste afdeling is
vaak veel defensiever dan in de lagere
klassen. Kan dat voor een zo aanval-
lend ingesteld team als Nihot proble-
men opleveren? „We zullen ons sys-
teem wel wat moeten gaan verande-
ren. Een voorproefje daarvan hebben
we gehad in het toernooi in de Pelli-
kaanhal toen we vaker moesten over-

schakelen, wat ons overigens niet
slecht afging. Overigens is het niet
leuk spelen, persoonlijk heb ik liever
uitslagen van 8-7 dan van 1-0, wat tot
gevolg heeft dat één foutje vaak een
hele wedstrijd kan beslissen. Het doel
van het voetbal en dus ook van het
zaalvoetbal is het maken van goals.
Door dit niet te doen bederven de
hoofdklassers het spel," merkt Keu-
ning op, een uitspraak waaruit de
aanvallende instelling van hem en
zijn ploeggenoten duidelijk blijkt.

Nihot bestaat slechts uit één team.
Is dat voor de verdere toekomst niet
wat te weinig of heeft het ook voorde-

De tien Zandvoortse zaalvoet-
balclubs zullen aan de komende
competitie deelnemen met zeve-
nentwintig teams, waaronder
Zandvoort-Noord met een da-
mesformatie.

De indelingen van de diverse
ploegen zijn als volgt.

HOOFDKLASSE: Carillon
Boys, Geldermans, Jan Groot en
Kuipen, Verhorst Boys, Wilms
Floet (allen Beverwijk), Carrou-
sel (Heemskerk), Club 12, IJ-
mond '73 (beiden IJmuiden), FC
Graetz en Score Advertising
(beide Haarlem), Kleine Beurs
(Hillegom) en Nihot Luchttech-
nieken.

Ie klasse C Beauty, Buikx
Sport, Palet Entege, Raaphorst,
Sporthuis Hillegom, Visbedrijf
de Mon en Wilho (alle Hillegom),
de Krim en Kroon (Nieuw Ven-
nep), Rinko en Sc. Robeo.

2e klasse E Bakker & Zn, Stic-
ker Stars, v.d. Meij Boys, Vanka
en Zomerzorg (alle Hillegom),
Bersee, Bousema VH, Daltons
•(alle Nieuw Vennep), BSM (Ben-
nebroek) en DVS

3e klasse Digital (Hoofddorp),
Europlant H, de Klos, Pakhoed,
Vermeer G&W, Vrouwentroost,
Wil Freeke B (alle Hillegom),
NAS (Halfweg), SCW (Rijsen-

Indeling
hout), SVB (Bennebroek), TZB
en Zandvoortmeeuwen.

K Concordia, Elsbroek, Kroe-
zen (alle Hillegom), Hoofddorp,
de Meer, Sekura, Spike, 't Karre-
wiel, Koesveld (allen Hoofd-
dorp), Kramer & Co (Nieuw Ven-
nep), Zandvoort '75 en Plum-
bers.

L JM Bakker, de Gier, FC de
Hoogte, Lansing Bagnall, Para-
diso P, vd Post M, Woontrio (alle
Hillegom), Meervogels. Sea
Gulls, Tameris HB (alle Hoofd-
dorp), Medina Carpets en Zand-
voort Noord.

Dames groep A Alpha (Heems-
kerk), Carrillon Ladies (Bever-
wijk), RCH 2 (Heemstede), THB
"2, Tikkie Terug, DSC'74 2 (alle
Haarlem), Beach Girls (Wijk aan
Zee), Au Bout Santpoort) en
Zandvoort Noord.

Reserve Ie klasse B Aurora '75
2, DG5 Smul 2, DSC'74 2, Geel
Wit 2, Kennemerland 2, TYBB 2
(alle Haarlem), Club 12 2, IJ-
mond '73 2, Otte Eagles 2 (Umui-

den), Kleine Beurs 2 (Hillegom)
en Sc Robeo Z

Res. 2e klasse D DGS Smul 4,
DSC'74 3, Geel Wit 3, Figee 3 en
4, de Brug 2, Ripperda 3, van
Meeuwen 2 (alle Haarlem), Bloe-
mendaal 3, Spaarnvogels 2
(Heemstede) en DVS 2

E JM Bakker 2, Concordia 2,
de Mon 3, Woontrio 3, Vanka 2,
Zomerzorg 2 (alle Hillegom),
Hoofddorp 2, NAS 2 (Halfweg),
SCW 2 (Rijsenhout), DVS 3,
Plumbers 2 en Zandvoort Noord
2 /

Res. 3e klasse K Bousema VH
2, de Krim 2, Kroon 2 (Nieuw
Vennep), BSM 2 (Bennebroek), 't
Karrewiel 2, de Meer 2 (Hoofd-
dorp), Lansing Bagnall 2 (Hille-
gom). Medina Carpets 2, TZB 2
en 3 en DVS 4

L Sea Gulls 2, Sekura 2,
(Hoofddorp), Concordia 3, Vrou-
wentroost 2, Woontrio 4 (alle Hil-
legom), BSM3, (Bennebroek),
TZB 4 en 5, Zandvoortmeeuwen
2 en Zandvoort Noord 3

M JM Bakker 3. Concordia 4,
Kle)ne Beurs 3, Woontrio 5 (alle
Hiltegom), BSM 4 (Bennebroek),
Hoifddorp 3, SCW 3 (Rijsen-
hoiit), TZB 6 en 7 en Zandvoort
Noord 4

• Competitie Zaalvoetbal
nu ook in Zandvoort.

len? „We hebben een wat oudere
ploeg, al kwam er in het afgelopen
jaar ook wel wat jonger bloed in het
team, zoals dit seizoen nu wij op-
nieuw twee jonge knapen erbij heb-
ben gekregen. In de toekomst geloof
ik, dat als er nog meer jongeren bijko-
men, de oudere kern zich rustig zal
terugtrekken en bij voorbeeld in een
tweede zal gaan spelen of dat we
tegen een goed draaiende Zandvoort-
se ploeg zeggen: jongens, nemen jul-
lie die plaats van ons maar over dan
gaan wij bij jullie wel in een tweede of
derde spelen. Voor ons blijft het be-
langrijkste dat we met elkaar gezellig
kunnen voetballen en zo lang moge-
lijk onder de naam van Nihot. In
welke klasse dat is geeft niet. Sfeer is
er bij ons altijd geweest. We gaan met
de vrouwen en de kinderen naar de
wedstrijd, waardoor het automatisch
gezellig wordt."

„Het is geen geheim wapen, maar
het is wel enorm belangrijk voor het
geheel," verklaart Raymond min of
meer het succes van zijn club, wat hij
nog benadrukt door op te merken:
„Onze sponsor heeft zelf twee jaar
met ons meegespeeld. Het resultaat
was nooit het belangrijkste voor hem,
als we maar prettig speelden en voor-
al geen moeilijkheden maakten. Nu
we echter de hoogste afdeling bereikt
hebben vindt hij het geweldig al be-
zoekt hij nooit de wedstrijden. Dat
hij meeleeft blijkt echter de volgende
dag. Als we op het werk komen (Joop
Paap, Rob Berntsen en Keuning zijn
bij de sponsor in dienst, Red.), dan is
de eerste vraag hoe het met het voet-
bal is gegaan. Ik geloof, dat hij er
vaak meer pijn in zijn buik over heeft
dan wij."

Als lid van de commissie die ge-
vormd is naar aanleiding van de ver-
gadering van de Zandvoortse zaal-
voetbalclubs heeft Raymond Keu-
ning wat inzicht gekregen in de moge-
lij kbeden om in de toekomst de thuis-
wedstrijden in Zandvoort af te wer-
ken. „De bouw van de Zandvoort-
meeuwen-hal zou een uitkomst voor
het zaalvoetbal zijn indien wij daar

gebruik van mogen maken. Het zou
echter fout zijn ook niet de mogelijk-
heden in de Pellikaan-hal te benut-
ten. Het Is ons overigens door het
bijwonen van een vergadering met de
sportraad en wethouder Van der
Mije, waarbij ook leden van de stich-
ting die de sporthal beheert aanwezig
waren, duidelijk geworden dat het
met de zaalruimte voor ons moeilijk
gesteld is.

Vele verenigingen zoals badminton,
basketbal en handbal hebben daar de
oudste rechten. Dat we de mogelijk-
heid hebben in augustus en septem-
ber gebruik te maken van de sporthal
voor een aantal competitiewedstrij-
den is mogelijk doordat ïwee vereni-
gingen waaronder Zandvoortmeeu-
wen-handbal hun training langer bui-
ten houden. Anders was er nog geeen
mogelijkheid geweest," legt Ray-
mond de huidige situatie rond de
zaalruimte uit.

In de twee maanden dat er in
de Pellikaan gespeeld kan wor-
den, zullen er 53 wedstrijden wor-
den afgewerkt waarbij Zand-
voortse teams betrokken zijn,
hetgeen organisatorisch voor de
clubs de nodige consequenties
met zich meebrengt. „Net als in
de andere gemeenten zal er een
zaalcommissie voor Zandvoort
gevormd moeten worden. Het
lijkt mij niet juist daar de huidl-
ge commissie maar voor aan te
wijzen. Alle verenigingen zullen
daar het nodige aan moeten
doen, wat ook geldt over een mo-
gelijke vertegenwoordiging van
het zaalvoetbal in de Zandvoort-
se sportraad. Op dit moment is er
voor de commissie weinig te
doen, al blijft het contact tussen
de clubs van groot belang omdat
niet zo als vroeger elke vereni-
ging zich apart tot de gemeente
wendt, maar nu als groep gezien
wordt door de verschillende Ln-
stanties wat een zeer positieve
ontwikkeling is," besluit Keu-
ning voor wie zaalvoetbal de
mooiste sport is.

nog steeds te gast moet in accommo-
daties van andere gemeenten. Daar-
om hoop ik van harte, dat we spoedig
een bijdrage kunnen leveren aan de
oplossing van de zalennood in deze
gemeente. Daarbij denk ik dan ook
aan de problemen van de Zandvoort-
se zaalhockeyers en -tennissers."

Eigen kweek.
Penningmeester Hans Jongbloed

vertelt, dat Zandvoortmeeuwen het
altijd op eigen kracht, met eigen
kweek heeft gedaan. Hij kan het we-
ten, want hij loopt al 27 jaar mee in de
geel-blauwe gelederen, waarvan 17
jaar onafgebroken als bestuurslid.
„Wij hebben 25 jeugdteams ronddra-
ven en daaruit stoten regelmatig ta-
lenten door naar de top. Ons eerste A-
juniorenteam werd in de afgelopen
competitie kampioen en ook de ande-
re elftallen zijn hoog geëindigd. Op
vele toernooien behaalde onze jeugd
ook veel prijzen. Op 2 september or-
ganiseren wij overigens weer het gro-
te Pupillen-polio-toernooi op onze
velden."

De opvang van de jeugdige voetbal-
meute blijkt bij de Meeuwen voor-
treffelijk geregeld. „Richard Bruyn-
zeel neemt zelf de jongste knapen
onder handen, nu met assistentie van
de elftalspeler Albert Visser. De hoge-
re jeugdteams worden met succes ge-
traind door Hans Bloem, die wordt
bijgestaan door Ab Koning, Fred
Boom, Andries ter Wolbeek en ande-
ren. Ook voor het vervoer en het
begeleiden van de plusminus twaall
jeugdteams, die iedere week uit spe-
len, hebben we een geweldige staf
medewerkers, waar we altijd op kun-
nen bouwen. En dan onze jeugdcom-

misste, die voortreffelijk werd doet en
van alles organiseert."

Jongbloed heeft weinig wen-
sen. „Het gaat uitstekend, maar
natuurlijk heb je altijd wel een
verlanglijstje. We willen de ver-
lichting op ons tweede veld uit-
breiden, het grote zaalvoetbal-
toernooi stabiliseren en we ho-
pen op prestaties van onze top-
teams. En ja, het is al gezegd,
maar onze sporthal moet er ge-
woon komen. Vooral voor de
jeugd, die vooral 's winters de
training vaak de mist in ziet
gaan."

•ADVERTENTIE

barkrukken
en
huisbars

200 mod. barkrukken. 25
mod. huisbars in elk for-
maat leverbaar al ol niet
met prof. biertapinstalla-
tie, ook complete bar of
kantine inrichting.

De BARKRUKKENHAL
Rozengracht 184-192. Tel.
268465. Bllderdljkstraat 57. Tel.
632011.

Waterpolo:
echte sport

voor jongens
„Onze waterpolo-afdeling is

eigenlijk heel gek ontstaan.
We hadden zo'n vier jaar gele-
den een stel nogal recalcitran-
te knapen van een jaar of ze-
ventien, achttien en onze
trainster wist daar niet goed
raad mee. We vroegen ons af,
wat we daarmee moesten be-
ginnen en toen kwam Joop
Drommel met de oplossing.
Hij ging een partijtje water-
polo met hen spelen. Het was
meer watermgby, maar het
sloeg aan."

Dat vertelt mevrouw Wes-
sendorp, secretaresse van de
ZZen PC De Zeeschuimers.
Als ze er meteen aan toe-
voegt, dat het herenwaterpo-
loteam dit jaar op de derde
plaats in de derde klasse is
geëindigd en dat de jongens
kampioen werden en promo-
veerden naar de Bondscom-
petitie, dan wordt het duide-
lijk, dat er in die paar jaar
heel wat werk is verzet.

Door gebrek aan accommodatie
was de georganiseerde zwemmerij,
daterend uit de jaren dertig, wat in
het slop geraakt, maar met de komst
van zwembad De Duinpan in het
vooruitzicht werd in 1973 de ZZenPC
De Zeeschuimers herboren. Het wed-
strijdzwemmen nam al direct een gro-
te plaats in en dat de serieuze trai-
ning - elke ochtend om half zeven -
resultaat heeft opgeleverd, bewijzen
de ere-lijsten van het afgelopen sei-
zoen. Ritsen gouden, zilveren en
bronzen plakken hebben vooral de
jonge Zeeschuimertjes binnenge-
haald. Tonja v.d. Heuvel en Rudi
Keeroma werden Noordhollands
kampioen en Rudi en Annette ter
Heijden mochten meedoen aan de
Nationale Kampioenschappen.

Dure sport
De kleine waterpolo-gemeenschap

begon minder spectaculair. „We be-'

gonnen met een herenteam, dat veel
te zwaar werd ingedeeld en regelma-
tig klop kreeg", aldus mevrouw Wes-
sendorp. „Ze trainen driemaal in de
week en vooral de jeugd heeft het dit
seizoen bijzonder gedaan. Dat wor-
den nu echter junioren en adspiran-
ten hebben we niet meer. De aanloop
van nieuwe leden is nog gering en
daar zijn verschillende redenen voor.
Waterpolo en zwemmen zijn dure
sporten, vooral bij ons, want wij moe-
ten maar liefst ƒ 180,- per uur voor
het zwembad betalen. In totaal kost
het de poloërs en wedstrijdzwemmers
zeker ƒ 300,- per jaar. Daar komt nog
bij, dat we alle wedstrijden „uit"
moeten spelen. Ons binnenbad is te
klein en te ondiep en je vraagt je wel
eens af, wie zo'n bad heeft kunnen
bouwen. We missen dus het publiek
en de stimulans van thuiswed-
strijden." ~Opmars

Maar de volijverige secretaresse is
vol goede moed. De zwemafdeling
loopt als een trein: goede prestaties,
veel lof voor georganiseerde evene-
menten, uitnodigingen aan de lopen-
de band. Wat dat laatste betreft,
meldt mevrouw Wessendorp, dat De
Zeeschuimers volgend jaar een tegen-
bezoek brengen aan het Zweedse
Taby Sim, dat onlangs een twee-
weeks trainingskamp opsloeg in de
Zandvoortse Duinpan.

„We verwachten, dat het water-
polo binnenkort ook aanslaat. In
het najaar organiseren we een
toernooitje voor de leerlingen
van de hoogste klassen van de
basisscholen en dat zal ongetwij-
feld van propagandistische waar-
de zijn. Ondanks de genoemde
tegenwerkende factoren geloof
ik, dat ook. het waterpolo in
Zandvoort in opmars is. Het is
nog te onbekend, dat is het pro-
bleem. Laat men maar eens ko-
men kijken bij onze trainingen en
wedstrijden. Waterpolo is een
echte sport voor jongens."

Waterpolo-jeugd van Zeeschui-
mers — gepromoveerd naar
bondscompetitie.
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„Wij
willen
mensen
in
beweging
brengen"

De twaalfjarige
Club Zandvoort
malen moeder
Dat is een zin, die uiteraard
enige opheldering vraagt. Het
wil simpelweg zeggen, dat
Sporting Club de eerste zaal-
sportclub in de badplaats
was, dat daaruit weer ver-
schillende andere verenigin-
gen zijn ontstaan en dat aan
die takken weer nieuwe loten
ontsproten.

De man. die de spectaculaire groei
van de indoor-sport in Zandvoort van
het begin af heeft meegemaakt, is
voorzitter Dirk van den Nulft. „Als je
ziet hoe onze organisatie in die perio-
de is uitgegroeid en hoe groot de
wachtlijst nog steeds is, dan is het
duidelijk, dat er een enorme behoefte
bestond - en nog bestaat - aan
sportieve recreatie. En dan stemt het
tegelijkertijd dankbaar, dat we in de
afgelopen twaalf jaar duizenden men-
sen in de gelegenheid hebben kunnen
stellen om aan recreatieve vormen
van verantwoorde sport te doen."

Luchtmacht-sportinstructeur v. d.
Nulft wil die uitspraak wel wa* uitdie-
pen. Hij vertelt, dat hij destijds con-
tact kreeg met collega-sportleraar
Fekke Boukes, die Sporting Club had
opgezet als een zogenaamde omni-
club, een organisatie, waar men ver-
schillende sportvormen kan bebefe-
nen. „We kregen enorm veel aanvra-
gen van mensen, die een of andere

'sporthaf'gërion
1966 namen die plannen al vrij vaste
vormen aan. Maar de enthouisaste-
lingen konden niet langer wachten en
zo begonnen we voorlopig maar in
een. gymnastiekzaal met badminton,
basketball en volleybal."

Kinderen
De stormachtige groei van Spor-

ting Club zette pas goed in, toen in
1968 de Pellikaanhal kwam. „We wil-
den in eerste instantie de recreatieve
sportbeoefening bevorderen," aldus
v.d. Nulft. „En daarbij dachten we
vooral aan de al wat oudere mensen.
De leden, die wel naar prestatie
streefden, hebben we al gauw zelf-
standigheid gegeven. Eerste scheidde
de basketballafdeling zich af en
groeide als Lions - later nog onder
diverse andere namen - naar grote
hoogte. Ook de volleyballers gingen
apart opereren en fuseerden met OSS
tot Sporting-OSS, nu een bloeiende
vereniging."

„Er kwamen ook badmintonners,
die in competitieverband wilden spe-
len en die groeiden als Lotus ook naar
zelfstandigheid. Uit 'Lotus is inmid-
dels weer de badmintonclub Duin-
streek voortgekomen. Maar pok toen
deze „kinderen" het huis uit waren,
bleef de zaak doorgroeien en bleef de
wachtlijst bestaan, vooral bij het re-
creatieve badminton. Ondanks ge-
brek aan zaalruimte kunnen we nu
zo'n 250 leden plaatsen. Deze spelen

Activeren
Sporting Club Zandvoort beperkte

zich niet tot badminton. Een ludiek
partijtje zaalvoetbal tussen Duys:
terghast en Sporting Club groeide uit
tot een jaarlijks uitgebreid toernooi,,
waaraan dit jaar 56 teams deelnamen
en dat onlangs werd overgedragen
aan Zandvoortmeeuwen. „Het is het
grootste toernooi in Nederland en
daar zijn we een beetje trots'op. Ver-
der ontstond in het trim-tijdperk de
Circuitloop met in de eerste jaren
duizenden lopers. Ook de Nationale
Veteranen-volleybalkarnpioen-
schappen ontstonden in de boezem
van de Sporting Club."

Uit het betoog van de Sporting-
yoorzitter blijkt, dat er nog veel meer
is, waar het duo v.d. Nulft-Boukes een
activerende hand in had, zoals de
Sportraad, het zwembad, de paarden-
sport, het Zeskamp- en Spel zonder
Grenzen-gebeuren.

„Als je eenmaal met dit werk be-
hept bent, kom je er moeilijk meer los
van en rol je van de ene activiteit in
de andere," vindt Dirk. „Wij willen de
mensen letterlijk in beweging bren-
gen en dat lukt momenteel. We bepa-
len ons nu tot recreatief badminton
en dat moet ook wel, want er is geen
zaalruimte meer. Al twaalf jaar lang
is het zo, dat we mensen moeten
weigeren, omdat er geen plaats meer

. .
"Dat is naturlijk een zeer tn

'"

Vakmen
De Sportingloorzitter laat t

schemeren, dat\ehalve de zaleni
hem nog meer dtarszit. „Ja, dat|
Er gebeuren hir in de sportse
dingen, die ik nijt helemaal en s
helemaal niet ku volgen. Het
bleem is geloof t, dat er - en
geldt niet alleen v>or Zandvoort
weinig vakmensei en te veel o
gens goedwillendèleken in de
bezig zijn. Het gaa vaak allema
stroef, zo weinig \oepel, vaak
onderlinge haat en nijd en jalo
Maar misschien beriik in de mili
sport een beetje vé.wend. Daar
alles met accommodaties, speelt:
en dat soort dingen!

„Hier worden de m<gelijkhede
woon niet uitgebuit. Een voorbf
Er zijn er nogal wal' maar la:
alleen de exploitatie van de Spo
noemen. De huurprijslvoor de ve
gingen gaat ieder jaar omhoog
wijl de hal 's zomers Idrie maai
dicht gaat. Juist in die periode 3
er allerlei evenementen kunnen
niseren, waardoor de huur voq
plaatselijke verenigingen flink
laag zou kunnen. Maar goed, we
len een beetje af van de Spo
Club. Op l september gaan we
dertiende seizoen in en dat zal
weer gezellig worden. Hoogte
wordt weer de massale ondet
competitie en verder ons jaar
toernooi, de „open kampipens^
pen van Zandvoort", dat dit ja:
zondag 17 december in de Spo
wordt georganiseerd."

FROMAGERIE
KAAS- EN WIJNSPECIALISTEN

Ruim gesorteerd in: Hollandse kaas
Buitenlandse kaas
Pate's
Salades en sausen
Kruiden
Delicatessen
Wijnen

Heeft u iets te vieren; wij bezor-
gen u graag een feestelijk kaas-
plateau.

Kerkstraat 6a — Zandvoort TELEFOON 02507-6141
Dirk v. d. Nulft: „Recreatieve sport bevorderen."

Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.
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Waarom een
Rose-keuken
mn Deutekom?

Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z 'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordelige r dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!

Sporlhuls

PIM JANSSEN

Ged. Oude Gracht 62

Haarlem

De voetbalspecialist!
tel.: 023 - 310135

na 18.00 uur 244544

Alles op sportgebied

| international!

5 jaar garantie)

Paradijsweg 11 A, Zandvoort

<wb&

Ford Fiesta.
Maximale

betrouwbaarheid.

Minimaal onderhoud

KOOYMAN'S FORDOTO
Amperestraat 10, Zandvoort (02507) 6925, b.g.g 3242

naar het grootste
doe het zelf centrum

voor al uw:

ijzerwaren

gereed-
schappen

tuinartikelen

verf, enz.

Nu ook hout,

board, enz.

Ijzerhandel

ZANTVOORT
Swalüëstraat 7, telefoon 2418
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De Watersportvereniging
Zandvoort kampt met een,
probleem. Niet het ledenaan-
tal, er bestaat zelfs een wacht'
lijst. Niet het onderkomen,
want sinds juni 1978 beschikt
deze waterspôrtvereniging
over één der modernste club-
huizen langs de Noordzee-
kust. Neen de zorg van het
bestuur concentreert zich op
het toenemende commerciële
element in de watersport.

Een watersportvereniging die zich
bezig houdt met brandingzeilen; een
sport die beoefend wordt met boten
van het type catamaran, is als
schouwspel nu eenmaal meer specta-
culair dan het zien van een zeilwed-
strijd op meren en plassen.

Het gaat sneller, veelal ook ruiger,
en vanaf de kust is het een boeiend
gezicht. Dit is waarschijnlijk de reden
waarom de fabrikanten van deze
boottypen, over zijn gegaan tot het
organiseren van de zogenaamde
„point-regatta's".

Wanneer Je b.v. een Hobie-14 (één-
mansboot), Hobie-16 of prindle (twee-
mans) koopt, kun je lid worden van
een associatie die zich bezig houdt
met het organiseren van deze regat-
ta's. Omdat deze associaties niet be-
schlkken over eigen wedstrijdmateri-
eel, wordt medewerking verzocht, en
veelal verkregen van de erkende en
bestaande watersportverenigingen.

Commercie
Nu is het probleem, waar en tot

hoever kunnen zij gaan met het verle-
nen van deze medewerking, zonder

• van het type „Regenboog" door Jan-
' sen of Pietersen werd gebouwd. Is de
boot gemeten, dus goedgekeurd <door

'. het KNWV, 'dan kan men deelnemen
• aan' de wedstrijden.

Bij deze point-regatta's ligt de zaak
anders. Uitsluitend boten van de fa-
brikant, dus Hobies of Prindles kun-
nen deelnemen. Moet men op het
binnenwater lid zijn van een water-
sportvereniging, bij de z.g. associatie,
vraagt men alleen maar om het lid-
maatschap van die fabrieks-associa-
tie.

In de loop der jaren is gebleken dat
met een catamaran met het bran-
dingzeilen de beste resultaten wor-
den bereikt. De Hobie's en Prindle's
liggen hiervoor het gunstigste in de
.markt qua prijs en onderhoud, dus
worden het meest verkocht, dus be-
zitten leden van watersportverenigin-
gen die opereren langs de kust, veelal
over deze bootmerken. Zie daar het
probleem van de watersportvereni-
ging.

„Gelukkig is er een kentering", al-
dus de secretaris van de WVZ. „Kijk
diegene die de meeste punten heeft
vergaard met de regatta's, kan deel-
nemen aan de Europese en zelfs als je
hoog genoeg eindigt, aan de wereld-
kampioenschappen. Dit houdt wel in
dat je praktisch ieder weekend in
touw bent om ervaring en punten op
te doen. Het resultaat is dat de leden
van je eigen vereniging constant van
hot naar haar rennen en dat je als
vereniging zelf, weinig wedstrijden
kunt organiseren, wegens gebrek aan
leden op dat weekeinde. Gelukkig
worden de leden het een beetje beu,
resultaat: meer leden thuis, dus kun-
nen wij ook meer wedstrijden onder-
ling organiseren."

Vereniging is er nog niet uit:

Wel of geen
commercie in
watersport

De hoogstgeklassificeerde van de
Associatie in bij voorbeeld de Hobie's
doet mee aan de wedstrijden om het
Nederlands kampioenschap. De bes-
te tien worden uitgezonden naar de
Europese kampioenschappen. De

„Er wordt soms op de meest
onverantwoorde wijze
brandingzeilen bedreven door
mensen die alleen weten
waar de Noordzee te vinden is"

Dit jaar opnieuw eerste in het klas-
sement van Zandvoort in de Hobie-14
klasse, zal hij zijn huid duur verkocht
hebben bij de Europese kampioen-
schappen die in Genève werden ge-
houden.

De Nederlandse kampioenschap-
pen waren een „makkie" want die
werden dit jaar in Zandvoort verzeild,
op thuiswater dus.

Kenmerkend ook, dat de jeugd, in
dit geval bij monde van René, een
open oog heeft voor de commercie in
de watersport.

Opboksen

dat deze regatta's ontaarden in een
commerciële aangelegenheid. Dit is
min of meer het probleem van de
watersportverenigingen.

Deelnemers aan wedstrijden op het
binnenwater, die erkend worden door
het Koninklijke Nederlands Water-
sport Verbond (KNWV) zijn alle in het
jezit van een meetbrief. Het maakt
bij voorbeeld niet uit of een zeilboot

Bovendien blijkt dat de Water-
sportvereniging heeft ingezien dat
.teveel eenzijdig gerichte commercie
de vereniging en de watersport zou
kunnen benadelen, en heeft hiervoor
dus in haar statuten voorzien.

Duidelijk komt naar voren dat bij
de leden van de WSZ een verschil van
opvatting heerst over deze vorm van
commercie in de watersport.

eerste tien van Europa, mogen geheel
gratis, op kosten van de fabriek naar
de wereldkampioenschappen.

Een grote uitdaging en prijs, want
wie zou er niet voor niets een aantal
dagen naar de Bahama's willen? Zo-
als vorig jaar René Bos van de WSZ.
Hij werd in 1977 elfde bij de Europese
kampioenschappen en zag zo de reis
naar de Bahama's aan zijn neus voor-
bij gaan.

Bridge:
Niet met

"*"~ • * • • - ~ . *•• ^ . i., -

het mes
op tafel

„Je moet bridgers er geen
mes bij geven" is het snelle
antwoord van Chris Braun,
wedstrijdleider van de Brid-
geclub Zandvoort, op de
vraag: „Spelen bridgers altijd
met het mes op tafel?"

„Overigens is het een mooie
vraag, want het wordt wel altijd
gezegd. Maar het hoeft helemaal
niet. Het hangt af van de sfeer op
de club en tijdens de wedstrij-
den. De sfeer op een club is bepa-
lend hoe er wordt gespeeld, en
daar kan het bestuur, en zekerde
wedstrijdleiding, veel aan doen.
Zoals in iedere vereniging is het
de taak van het bestuur door
middel van regels en houding de
sfeer van een club te bepalen, en
de sfeer is op onze club goed,"
aldus Chris Braun.

Enkele jaren geleden vertoonde de
Bridgeclub Zandvoort een sterk ver-
Jrijsd beeld. De gemiddelde leeftijd
van de leden was zo om de, schrik
niet, zeventig. Omdat het bridgespel
n den lande tegenwoordig sterk op-
leeft (er zijn verschillende jeugd-
clubs, jeugdwedstrijden) heeft men in
Zandvoort ook de handen ineengesla-
?en, en een der leden, Herman Hei-
doorn, heeft na het daartoe te beha-

diploma, een bridgecursus voor
beginners gegeven. Het resultaat was
Eoed. Er kwamen meer leden, hoewel
de jeugd in de leeftijd van onder de
dertig nog verstek laat gaan, is de
Jerniddelde leeftijd momenteel vi]f-
üg jaar.

Ook het ledental groeide aanmer-
Jlijk. Begon men het seizoen 1977/

1978 met zestig leden, momenteel
speelt men in vier groepen en heeft
zo'n kleine negentig spelende leden.

regio, hoewel een peil als bijvoor-
beeld ABC-Hoofdklasse voorlopig
nog buiten haar bereik ligt.

Wintersport
Uiteraard worden er 's zomers ook

bridgedrives georganiseerd, doch het
echte seizoen ligt in de wintermaan-
den. Dat zijn de maanden dat overal
de competities beginnen. Het is mo-
gelijk dat men vier competities in één
seizoen houdt. Gebruikelijk is dat
nieuwelingen beginnen in de laagste
klasse van de club. Bij Zandvoort is
dit „D". Een competitie bestaat uit
zes avonden. Men is verplicht, wil
men promoveren naar een hogere
groep, tenminste vier maal te komen.
Mocht men twee maal verhinderd
zijn, dan krijgt men 47,5 % van de
score van die avond. Per club worden
verschillende systemen gespeeld,
maar dit genoemde bevalt uitstekend
in Zandvoort. Is men een goed speler,
dan komt men via dit systeem in een
nieuwe club snel naar boven en het is

mogelijk om aan het begin van het
seizoen in de laagste groep te starten
en te eindigen in de „A."

In Zandvoort houdt men op woens-
dag in het Gemeenschapshuis haar
wekelijkse clubavond. Er wordt pre-
cies om 8 uur begonnen. Het zijn
drukbezochte speela'Vonden. De spe-
ciale sfeer die heerst in de Zandvoort-
se Bridge Club is wellicht terug te
vinden in het na afloop gezellig „na-
kaarten" aan de bar over de gespeel-
de spellen van de avond.

Op woensdagavond 13 september
begint het nieuwe seizoen en de secre-
taris van de club, de heer J. S. Kie-
wiet, Kostverlorenstraat 25 te Zand-
voort, tel. 3102, is graag bereid nieuwe
leden te noteren en/of inlichtingen te
verstrekken.

Overwogen wordt om deze winter
opnieuw een cursus voor beginners te
geven. De vraag is alleen of men er de
ruimte voor kan vinden en genoeg
belangstellenden.

„Niet wanneer een lid door een
bepaalde fabriek gesponsord zou
worden. Dan hebben anderen na-
tuurlijk geen schijn van kans. Maar
die point-regatta's, waar iedereen
toch verantwoordelijk is voor zijn
eigen materiaal, waar je alleen moet
opboksen tegen de elementen, als
water en wind, en niet te vergeten je
concurrenten, dat is zo'n geweldige
uitdaging," zegt hij.

Daarom is naar zijn mening, mis-
schien omdat de Bahama's binnen
zijn bereik waren, commercie in de
watersport wel verantwoord. „Het
moet langzaam groeien en niet die
vorm krijgen van de autosport, waar-
bij je als niet gesponsorde geen schijn
van kans hebt. Ik ben wel voor com-
mercie in de vorm van point-regat-
ta's. Je kunt jezelf meten met ande-
ren van Europa, als het lukt, koste-
loos deelnemen aan wereldkampioen-
schappen, en dat is toch wel iets,"
aldus deze achttienjarige.

-Voor • Mijndert-en -Noor van den
Boogaard (beiden 48), ligt de zaak
anders. Zij delen de mening van het
bestuur en willen de commercie niet
afwijzen, maar handhaven wanneer
de vereniging er baat bij heeft, en niet
slechts ten gunste van de enkeling.

Mijndert is een der leden van het
eerste uur. Enthousiast begonnen
met een meegebracht Frans motor-
bootje met een zeiltje, later overge-
gaan op een Flying Junior, maakte
ook hij de fout van de nieuweling bij
het brandingzeilen. Hij voer uit op
een mooie zondagmiddag naar de pie-
ren van IJmuiden. Had ontstellend
veel plezier en was verbaasd bij zijn
terugkomst te horen dat alle red-
dingsbrigaden langs de kust waren

gewaarschuwd, omdat de toen nog
jonge watersportvereniging zijn ken-
nis van brandingzeilen sterk betwij-
felde, en met reden.

Brandingzeilen
„Er wordt soms door bezoekers on-

georganiseerd en op de meest onver-
antwoorde wijze brandingzeilen be-
dreven door mensen die alleen weten
waar de Noordzee te vinden is. Ze
weten niets van stroming, hoog of
laag water en andere dingen, die zo
broodnodig zijn om veilig te kunnen
varen," aldus van den Boogaard, die
bekent in de loop der jaren veel ge-
leerd te hebben.

Vader enthousiast, zo werden de
drie zonen van het gezin. Men kocht
een Prindle en vader van den Boog-

aard ging aan de regatta's en andere
wedstrijden deelnemen met een der
zonen. Resultaat was dat na verloop
van een aantal jaren, de zonen ook
zelfstandig aan wedstrijden mee gin-
gen doen en Pa zijn fokkemaats kwijt
raakte.

Noor had dat allemaal eens aange-
zien en kwam toen met het plan dat
zij de plaats van de zonen zou inne-
men. Een fantastisch plan vond het
gezin en zij schonken moeder voor
haar verjaardag, sinterklaas en moe-
derdag, alle attributen die men nodig
heeft voor het brandingzeilen, van
het „wetsuit" (rubberpak) tot aan de
schoenen, zwemvest enz.

Ze was 47 in 1977 toen ze aarzelend
het ruime sop koos als fokkemaat.
Wat zijzelf niet had verwacht, en ook

Mijndert en Noor van den Boogaard.

haar familie niet, ze vond het grandi-
oos. Behalve dan dat ze iedere keer
zeeziek wordt en de drogist haar ki-
lo's anti-zeeziekpreparaten verkoopt.
Ze namen deel aan de point-regatta's,
en de onderlinge wedstrijden van de
club. Ze eindigden hoog in het klasse-
ment (vierde) maar toch prefereren
zij de thuiswedstrijden, het thuiszijn
op het clubhuis, boven het gesjouw
van de ene naar de andere pointre-
gatta.

De Watersportvereniging
Zandvoort heeft de laatste ja-
ren zeker „de wind in de zei-
len" gehad. Ze is uitgegroeid
tot een vereniging met een
respectabel aantal leden, van
jong tot oud.

Modernste kegelsport
verovert Nederland

In praktisch ieder
westers land heeft bow-
ling duizenden aanhan-
gers veroverd. Daarmee
werd deze moderne ke-
gelsport een der groot-
ste indoorsporten ter
wereld. De Fédération
Internationale des Quil-
leurs (F.I.Q.) als wereld-
organisatie telt thans
meer dan twintig mil-
joen aangesloten sport-
bowlers, terwijl het aan-
tal recreanten nog- in-
drukwekkender is.

Men vraagt zich wel eens af
waarom bowling zo populair
geworden is en met'name in
Nederland in de laatste vijf-
tien jaar zo dikwijls beoefend
wordt, terwijl de kegelsport al
geruime tijd een bekende oud-

ADVERTENTIE

DE DIERENSPECIAALZAAK VAN HEEMSTEDE

WIJ STAAN ALTIJD KLAAR VOOR U EN UW DIEREN
WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT

TER BESCHIKKING

Binnenweg 71 HEEMSTEDE Tel: 282697

hollandse bezigheid is. A f ge-
zien van de verschillen in de
•breedte en lengte van de banen
en de vorm van de kegels is
bowling toch een duidelijke
koploper geworden in de di-
verse vormen van reeds langer
bestaande kegelsporten, zoals
het hollandse kegelen, bohle,
asphaltkegelen en de schaar-
banen.

Er zijn vele redenen. Aan het
beoefenen van de bowling-
sport zijn geen leeftijdsgren-
zen verbonden. Het is boven-
dien goed voor de lichamelijke
conditie en het kan beoefend
worden door de hele familie.
Bowling is een combinatie van
concentratie, techniek en ont-
spanning; men kan het alleen
of in teamverband spelen en
dat op elk uur van de dag en
bij iedere weersgesteldheid.
Bowlen kan men in teamver-
band, maar ook ongeorgani-
seerd als vorm van actieve re-
creatie.

De meer dan twaalfduizend
sportbowlers die lid zijn van
de Nederlandse Bowling Fede-
ratie, spelen wekelijks in de
plaatselijke en nationale com-
petitie en zijn actief in de vele
nationale en internationale
toernooien. Daarnaast worden
de banen bezet door clubs van
huisvrouwen, 65-plussers, be-
drijven en niet te vergeten de
enorme toeloop van scholieren
die met hun sportleraren ple-
zier aan deze moderne sport
beleven.

Vijf jaar geleden kende ons
land zo'n tien tot twaalf bow-
lingcentra. De belangstelling
voor de sport wordt getekend
door de groei van dat aantal
tot circa honderd en de ver-

wachting is dat dit aantal over
twee jaar de tweehonderd
heeft overschreden. Dat de po-
pulariteit sterk toeneemt
blijkt ook uit het feit dat in
diverse bowlingcentra in den
lande, maanden tevoren gere-
serveerd moet worden om te
kunnen bowlen in de avond-

Aanwijzingen

Bridgebond
Ook de mentaliteit van de club is

Jan het veranderen. Zagen de leden
vroeger niet zo zitten om deel te

femen aan speciale bridgedrives, uit-
ïeschreven door de Koninklijke Ne-
«rlandse Bridgebond, zoals „Ruiten-
toer", de „Martini-cup", viertallen en
3arenwedstrijden, na een aarzelend
Jegin van enkele leden aan „Ruiten-
toer" groeit het enthousiasme om
aan meer van deze drives deel te
lemen.

Momenteel is er alleen het viertal
«Urriaans/Timmer dat meedoet aan

viertallencompetitie van de brid-
'ebond, maar het is mogelijk dat er
fieer enthousiasme komt en Zand-
'oort dan ook in de toekomst meer
bekendheid zal gaan krijgen In de

De zaterdagmiddagclub
Zandvoort '75 heeft drie
moeilijke jaren achter de rug
en waarschijnlijk nog één
jaar vol grote krachtsinspan-
ning voor de boeg. De vereni-
ging, die in 1975 werd gebo-
ren na problemen binnen
Zandvoortmeeuwen, kreeg
niet de beschikking over ge-
meentelijke sportvelden. Dat
recht bleef voorbehouden
aan Zandvoortmeeuwen, dat
ook niet bereid bleek speel-
ruimte voor de afgescheiden
zaterdagvoetballers vrij te
maken.

Zandvoort '75 moest het elders zoe-
ken en heeft inmiddels al heel wat
speel-, trainings-, verzamel- en verga-
deradressen afgewerkt. De thuiswed-
strijden werden gespeeld in hoofd-
dorp en Haarlem-Noord. Daar zal
men tenminste nog één seizoen te
gast moeten, maar dan zal de ellende
van het „buitengebeuren" wel achter
de rug zijn. In het binnenterrein zul-
len twee velden worden aangelegd,
waarvan de aanbesteding inmiddels
heeft plaatsgehad. Zandvoort '75
krijgt de beschikking over deze ter-
reinen en dan zullen ook de prestaties
van deze club binnen de gemeente-
grenzen te bewonderen zijn.

Voorzitter Walter Koops hoopt, dat
de te verrichten werkzaamheden in
een zodanig tempo zullen worden uit-
gevoerd, dat de velden nog voor de

Nog één seizoen uitwedstrijden

Zandvoort 75
krijgt velden in
circuit-terrein

winter kunnen worden ingezaaid.
„We zullen met plezier nog een jaar
opofferen om Zandvoort '75 volledig
in het maatschappelijk bestel van de
badplaats te kunnen laten op-
nemen."

Hij verwacht nadien een nog gróte-
re opbloei van de vereniging en hoopt
dan eindelijk een goede mogelijkheid
om ook qua training zo goed mogelijk
te kunnen inspelen op het competi-
tievoetbal. „Wij zijn erg dankbaar
voor de medewerking van de gemeen-
te Bloemendaal, omdat we tot l okto-
ber eenmaal per week gebruik mogen
maken van het veld aan de Zeeweg
om daar te trainen. Wij hebben ook
het volste vertrouwen in trainer Stok-
man en verwachten, dat hij wel zal
doorborduren op de weg van verjon-
ging, die hij vorig seizoen halverwege
de competitie noodgedwongen moest
inslaan. Overigens verwacht ik niet
dat de trainer dat met tegenzin heeft
gedaan. In de tweede helft van de
competitie haalde hij namelijk meer

punten binnen dan in het eerste deel
en wij hopen op die weg door te
kunnen gaan."

Op de vraag, of er veel spelersmuta-
ties zijn geweest, verwijst Koops naar
zijn secretaris, die wat dat betreft
meer gegevens heeft. Wel wil hij nog
kwijt, dat hij hoopt, dat er bij de
aanleg van de twee velden ook een
goede oefenhoek zal kunnen worden
aangelegd. „Het zou toch prachtig
zijn, als wij daar ook nog een eenvou-
dige verlichting kunnen aanleggen en
daar de wintertraining kunnen voort-
zetten", besluit hij.

Secretaris Andries van Marie deelt
desgevraagd mee, dat er van het Ie
elftal, alleen Bart Choufour o ver-
schrijving heeft aangevraagd naar
DWS. „Het is echter dubieus, of Bart
ook inderdaad voor ons verloren is.
De laatste berichten wijzen erop, dat
hij overweegt om zijn laatste jaar op

de Sportacademie toch maar lid bij
ons te blijven en daar hopen we na-
tuurlijk wel een beetje op. Rechtsbui-
ten Choufour is wel wat balverliefd,
maar zorgt aan de andeve kant toch
ook vaak voor de nodige snelheid in
de aanval. Bovendien heeft hij een
prima conditie. Van Kennemerland is
Van der Reijden naar ons toe geko-
men, een spitsspeler, waar bij ons
veel behoefte aan bestaat. Dirk Ko-
per, die als gelegenheidsspits optrad,
kan dan weer zijn oude stek op-
zoeken.

„Het is dus maar afwachten of we
sterker of zwakker zullen zijn dan
vorig seizoen, toen we halverwege
moesten verjongen met drie jeugd-
spelers. Bovendien speelde Arend
Volkers vorig jaar in verband met een
polsbreuk maar zes wedstrijden. Hij
zal zeker de gelederen weer verster-
ken, terwijl Erik Honders en mis-
schien ook Wim van Straten, die
slechts enkele wedstrijden speelden
in verband met politieopleiding en
dienstplicht voor de nodige groei in
de breedte kunnen zorgen. Wij heb-
ben goede hoop, dat trainer Stokman
met zijn ploeg nog beter' voor de dag
zal komen dan afgelopen seizoen",
aldus Van Marie.

„Trouwens, niet alleen het. eerste is
bij ons belangrijk. Ook aan de andere
elftallen wordt zoveel mogelijk aan-
dacht besteed. Zo is vorig jaar het 4e
samengesteld uit spelers, die gelet op
hun leeftijd niet meer voor een door-
braak naar het Ie in aanmerking ko-
men. Het 30-plus-elftal werd zonder
één strafzaak meteen kampioen. Qua
prestatie en sportiviteit een uitste-
kend resultaat en een aanwijzing

voor het bestuur om op deze weg van
samenstelling door te gaan."

Het aantal strafzaken liep overi-
gens in het algemeen terug bij Zand-
voort '75, volgens de secretaris moge-
lijk te wijten aan het feit, dat het
bestuur zelf tot straffen overging.

Fair-Play-cup
„Met één eerste (het 4e), twee twee-

de (het Ie, 2e en 3e) plaatsen op de
ranglijst speelden onze elftallen goed
mee. Trouwens, onze A-junioren de-
den het qua sportiviteit erg goed en
eindigden met nul strafpunten op een
gedeelde eerste plaats in de daarvoor
door de Haarlemse Voetbal Bond in-
gestelde Fair-Play-Cup voor zondag-
en zaterdag A-juniorenelftallen."

Van Marie hoopt, dat het komend
seizoen nog beter wordt en vindt dat
een goede start erg belangrijk zal
zijn. „Onze resultaten worden helaas
niet gunstig beïnvloed door het trai-
nen op gravel op het sportpark Ein-
denhout en dan ook nog op maandag-
avond."

Maar Andries van Marie weet
tegelijkertijd, dat met de afslui-
ting van de komende competitie
het „buitengebeuren" hbogst-
waarschijnlijk achter de rug is.
„Ja, als de elftallen van Zand-
voort '75 zich weten te handha-
ven in de klassen, waarin ze nu
optreden, zullen de resultaten te
zijner tijd binnen de Zandvoort-
se duinenen worden bekroond
met echte Zandvoortse Kam-
pioenen."

Ieder bowlingcentrum be-
schikt over gedegen schrifte-
lijk materiaal dat de beginse-
len van de sport en de wijze
van puntentelling uitlegt,
maar daarnaast is er in ieder
centrum iemand die op ver-
zoek de nodige praktische aan-
wijzingen kan geven. Zij staan
iedereen met raad en daad ter-
zijde, want het is ook in hun
belang dat nieuwelingen ple-
zier beleven aan deze voor hen
nog onbekende sport.

Bowlen is een vorm van af-
leiding, maar wordt door veel
beoefenaars vooral gezien als
een gezonde manier om span-
ningen af te reageren. Het met
volle vaart wegrollen van de
kogels kan beschouwd worden
als een wijze van agressie af-
wentelen op tien onschuldige
kegels. Ongestraft raakt men
daarmee overtollige agressie
kwijt die te vaak nog op
kwetsbare zaken of personen
terecht komt.

Gezien de enorme belang-
stelling van de jeugd weet de
Bowling Federatie dat het af-
reageren van spanningen een
gunstig sociaal aspect is van
de bowlingsport. Besturen en
jeugdcommissies offeren veel
vrije tijd op ten behoeve van
de jeugdtraining en wedstrij-
den en helpen daardoor daad-
werkelijk de „jeugd van de
straat te houden". Mede door
subsidies van het Ministerie
van CRM, de NSF, kortingen
van exploitanten en contribu-
ties van seniorleden behoeven
de kosten voor de jeugdbow-
lers onder de achttien jaar niet
hoog te zijn.

Een sport en een recreatieve
vrijetijdsbesteding in op-
komst. Maar wat is beter dan
dat te lezen? Het zelf mecbele-
vtn. Veel plezier.

ADVERTENTIE

BANKETBAKKERIJ

Jan van Goyenstraat 16,
HEEMSTEDE telefoon 285297
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LON NS VAKER IN UW ZWEMBAD
Om dat mogelijk te maken voor iedereen

Kunt u zich vanaf vandaag opgeven voor onze
Kinderen (v.a. 4 jaar) 4 x per week
Volwassenen 2 x per week.

Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-2170

DE»)*"-

/ 65,- kost de leskaart (tot het behalen van het diploma of max. één half jaar).
De entreeprijs is / 2.70.
Een 10-badenkaart kost ƒ 21.50.
Een persoonlijk half-jaarsabonnement kost ƒ 75,-.
Een half-jaarsgezinsabonnement kost ƒ 155,-.

UINPAN"
DE DUINPAN" BS MEER DAN EEN DUIK WAARD! S W

Immers, uw eigen ervaring is toch de beste. Maak
geheel vrijblijvend een afspraak voor een proefrit
in de Volvo van uw keuze. De complete Volvo range
staat bij ons voor u klaar.

: 02507-3242.

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10
Zandvoort

DROGISTERIJ-PARFUMERIE

ivman
Oranjestraat 7

Zandvoort

ii sportman
elast. knie- en enkelkousen

ook naar maat

Blasl wlntisels, massage
sremes, zoals baume, mitialgan,
algesal, algesalforte, finalgon

enz.

AUTOBEDRIJF

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DSVEBSE OCCASIONS
VERKOOP EN SERVICE

Financiering mogelijk voor nieuwe en ge-
bruikte auto's.

Bovag garantie
Fiat-service

Lancia-service
Autobianchi-service
Zaterdags en zondags geopend.

•Verf - glas - iiehang

• Schilderwerken

en
Paradijsweg 2 Telefoon 5602

Beloon sportprestaties
met een bloemetje

s

Grote Krocht 24
Zandvoort

SPORTCENTRE

wim buchel
Zandvoort — A. J. v.d. Moolenstr. 47

In onze prachtige sportaccommo-
datie willen wij gaarne medewer-
ken aan uw recreatieve ontspan-
ning.

Volleybal (heren- en damesclubs)
Badminton (alleen baanhuur)
Badminton voor jeugd v.a. 8 jaar
Keep fit-gymnastiek (Dames)
Tafeltennis v.a. 8 jaar
Sauna — Zonnebanken — Massage
Judo — Jiu Jitsu — Jeugdjudo v.a. 6
ir
Zaalhuur

KOM EENS LANGS OF
BEL TEL. 3965 OF 5829

wenst een ieder een

sportief jaar toe

wij zorgen voor
sportieve prijzen.

Op kamerbreed tapijt
en al onze

doe het zelf produkten

tapijthal

Ged. Oude Gracht 100
HAARLEM

Tel. 023-315402
Tussen de Heilige Landen

Ook gevestigd:
Kruisstraat 175

Eindhoven.

Autobedrijven

RINKO
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
02507-2323-2424

OFF. RENAULT
DEALER

Grote sortering

race-
sportlietsen
KOGA-MIYATA

GAZELLE
PEUGEOT
RALEIGH

Bridgestqne

UOPRD racel"81"1111
22 samenwerkende
fietsenmakers in n.h.

VERSTEE6E
Haltestraat 18, tel. 02507-44 99, Zandvoort

LEER Veilig windsurfen op zee

branding
surfschool
zandvoort i.w.s.
V erkende windsurfschool met gediplomeerde in-

structeurs.

instructie-verhuur-verkoop van
zeilplanken-surfkleding-zeilen-

~* skateboards.

ni informatie en inschrijving bij de school (nabij
reddingspost Piet Oud)
Na 20 uur, Klijn. Telefoon 02507-2880.

Renault 4 GT L
een auto met I.Q.

RENAULT
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10 In deze sportkrant ook dit jaar een prijs-
vraag in de vorm van een kruiswoordpuzzel
met een verborgen rijm.

Wat moet u doen?
Om te beginnen de kruiswoordpuzzel oplossen.
Vervolgens de letters opzoeken, die hieronder wor-
den gevraagd. De getallen komen overeen met de
cijfers in het puzzeldiagram. Deze letters vormen de
eerste drie regels van het rijmpje. De vierde regel
moet u zelf verzinnen. Deze laatste regel moet wel
rijmen op de tweede regel. Een deskundige jury zal
de inzendingen beoordelen.

Horizontaal: 1. balspel 6. wa-
tersport 11. water in Brabant
12. glad, effen 14. onderoffi-
cier 15. snelle 18. klein roof-
dier 19. lengtemaat 21. aanw.
voornaamw. 22. meisjesnaam
23. Bijbelse naam 24. vreemde
munt 25. lofrede 27. spoedig
29. figuur uit het schaakspel
31. bieding 32. riv. in Oost-
Ned. 33. schel 34. klein paard-
je 35. muurholte 37. verlaagde
toon 40. inhoudsmaat 41.
dichtbij 42. voorzetsel 44. in-
sekteneter 45. gymnastiek-
toestel 46. kiloton (afk.) 47.
water in Friesland 48. maan-
stand 50. uitroep 51. borduur-
sel 53. vogel 54. tennisterm 56.
harde klap bij tennis 60. ma-

ger 61. deel v. d. dag 63. zoog-
dier 64. langzaam (muz.) 66.
via 67. pi. in Brabant 68. rivier
(Spaans) 69. muil 70. jong dier
72. steen 74. zuivelprodukt 76.
de jongere 77. schone 79. en
andere 80. sportuitdrukking
81. helper in de sport.

Verticaal: 1. hindernis bij at-
letiek 2. stoot bij het boksen
3. kledingstuk 4. NV (Duitse
afk.) 5. onderdeel v. paarden-
dressuur 6. zwemslag 7. we-
reldkampioenschappen 8. af-
gemat 9. onderdeel v. wagens
bij de racesport 10. soort
schaatsen 13. soort onderwijs
16. vrucht 17. aanzien 19. term
uit de schaaksport 20. lid v.

'verdienste 26. scheikundige
afk. 28. rijksgrens 30. voeg-
woord 34. sport met de grote,
zware bal 36. balspel 38. dui-
keling 39. eenvoudig 41. deel
y.d. hals 43. voor in samenste-
lingen 49. oud balspel 50. in-
strument bij gymnastiek 52.
kleine doorgang in muur 53.
terrein v. paardesport 55. bui-
tenlands nieuws (afk.) 57. ge-
zichtsbeschermer bij sport 58.
riv. in Brabant 59. onderdeel
v. d. wielersport 60. dat is 61.
pertinent, beslist 62. on-
vruchtbaar 64 haarkrul 65. be-
kende tennisster 71. grond
rond woning 73. vogelprodukt
75 grasland 77. zangnoot 78
bijwoord.

Er zijn, dat spreekt welhaast vanzelf, prachtige
prijzen te winnen met deze SPORT '78 prijsvraag.

De eerste prijs is een Color SC 9732 56 cm kleuren-
televisie van NordMende ter waarde van ƒ 1848.

Tweede prijs is een Color 4200 kleurentv, 42 cm,
van Nord Mende met een waarde van bijna ƒ 1500.

De derde tot en, met de vijftiende prijs worden
gevormd door Transista draagbare radio's, even-
eens van NordMende.

Hier volgt de getallenreeks voor uw oplossing van de eerste
drie rijmregels:

75-25-54-34-17; 38-66-24-77-81; 57-73-41; 14-42-74; 55-37-65-78-33-
71-41-29;

60-35; 3-20; 6-63-4-23; 14-33; 65-52; 50-78-80; 18-47-54-3;
16-54; 60-36; 50-25-81; 36-52-47-64; 45-17-3-68-65-20-18-78-51-27.

De inzendtermijn voor deze prijsvraag sluit op zaterdag 16
september 1978. Oplossingen in een gefrankeerde enveloppe
zenden: Weekmedia, postbus 238, Amstelveen, met links bo-
ven de vermelding: „Sport '78".

Personeelsleden van de Amstellandpers, Randstad Publicaties,
het Amsterdams Stadsblad en Gooipers zijn, evenals hun gezinsle-
den, van deelname van deze prijsvraag uitgesloten.

Kleur op z'n best dat is duidelijk
Vraag een NordMende Select

Dealer eens om een NordMende
kleuren-T.V. demonstratie. En wees
maar gerust kritisch.

Dan ontdekt u vanzelf wat we
bedoelen met kleur op z'n best.

Want een mooier, briljanter en
natuurlijker beeld dan bij een Nord-
Mende kleuren-T.V. kunt u zich niet
wensen.

Voor een betrouwbaar advies en
gegarandeerde service kunt u terecht
bij de NordMende Select Dealers,
herkenbaar aan dit embleem.

Ie prijs 2e prijs

Voor een brochure kunt u
schrijven of bellen naar Koelrad bv.
Maalderij 19, Amstelveen.
Telefoon 020 - 451655. NordMende
Dealers in uw omgeving zijn:

U kunt ook met NordMende kennis maken
door deel te nemen aan de puzzelaktie.
En door te winnen. Dit zijn de prijzen:

Ie prijs Color SC 9732, 56 cm. Kleuren T. V.
2e prijs Color 4200, 42 cm. Kleuren T.V..

prijs

mogelijkheid tot inbouw van een 12 of 24
volt-aanslui t ing!
3e t/m 15e prijs Transi tu, draagbare radio.

••••5553

Amstelveen: C. vanCampenbv. Amsterdamsewej! 160. Reskc Radio, v.d. Hooplaan 174. Aalsmeer: Radio Looy, Opheluiljan 120 Uithoorn: A Hesxmi:, Adm Trompl.iun 67 Diemcn: Duhelaar A. l . iyl lun. C' v Maarsseiiplcm ^-7 ll.iarli'iii: C v Campcii b v . Hi -amxplem 41 L i Campen bv
God. Oude Gracht 5-7. Th. Vijn, Rivieradreel'25.Th. Vijn, Grote Houlstrjat 174. Elrcs. Kci/urstrjal1) E l l ronbv /Nieuu Guino.iplein2.S-2b l,Inluiden: C v Campcnbv . Plein 1946 m '4 l.) muiden: do \ \ e v e i . Kennoinerla.m 100 [) de Vues SieenbukMra.i t ' J Htnnchroi-k: II f AJamso.SihiHil-
Iaan27 Hoofddorp: G Elsenga, Kruisweg 1061. Itussum: Guco bv . Hogevveg 24. Naarden: M. W. Bakelaar. Catlenhapeslraat 1.1 A Huizen: J v . Raamsdonk. Haurstedelaan 22 Hilversum: 1'ijpersT V". Vuaruvei: 14- ld K.ul iu K a a l . Laiemewe» 'S \ e l d i n e \ e r l V . l i is tervvcj : 25 G u e o h v .
Vaurtweg24. AmMvrduin: C v. Campcnbv. Witte do Wiisiraat 170. Keppel bv. HaarlemmorMraat 121-123. F. A M. Franse. Nieinvendammersiraal4-6 Xepnel bv. J P Hu> csira.il % M D Piononun. Kraaienest 22 Koppel h v . l'icter C.il l . indl lan') .K^eppc-l In. Ie Oosicmarksiraal'hl R e s k a h v

SatODEAlH Javastraal H3-H9 Bijenkorf bv, Damrak



SPORTKRANT

SPORTCLUBS
heeft U

BEVEILIGINGS-
PROBLEMEN?

WIJ HELPEN U UW SPORTCOM-
PLEXEN en VERENIGINGSGE-
BOUWEN
door middel van alarmsystemen (akoestisch
alarm en stil alarm, aangesloten op onze alarm-
centrale), t.v.-circuits, portiers, beveiligingsbe-
ambten en nachtsurveillanten te BEVEILIGEN.

Wij kunnen MET ELKAAR proberen de cri-
minaliteit te beperken. IN IEDER GEVAL
VOOR Ü!

%H.

BEVEILIGINGSDIENST B.V.
Voor Uw totale bedrijfs- en
sportcomplexenbeveiliging en
bejaardenalarmering.
ZEEBURGERDIJK 209 TEL 020-934469
1095 AC Amsterdam.-

TAPIJTREINIGING
GEDAAN DOOR DESKUNDIGEN
OP DIT GEBIED BETEKENT VOOR U

DAT UW TAPIJT WEER
ALS NIEUW WORDTTOT
ONDER IN DE POOL
. . DAT UW TAPIJT LANGER
MEEGAAT

DAT DE PRIJS LAAG IS
DAT WIJ GEBRUIK MAKEN

VAN DE ALLERNIEUWSTE
APPARATUUR OP DIT GEBIED

Wij zijn er van overtuigd dat
u zeer tevreden zult zijn
over het resultaat.
DUIZENDEN GINGEN U
VOOR!!'

Een schitterend resultaat
met deze allernieuwste

Zwitserse machina

H. VAN OLDENMARK BV
TAPIJTREINIGINGSSPECIAUSTEN . '

Joh. da Braukstraat 5
Haarlem
Telefoon 023-257635

Spaarnwoudestraat 42
Haarlem

Telefoon 023-313820

BEL ONS NU . VOOR EEN SCHONER TAPIJTIII

ADIDAS - QUICK - PUMA - RUCANOR - ZENTRASPOR

ZENTRASPORT
REKREATIE
Raadhuisstraat 86-88, Heemstede
tel. 283213

ROBEY

/Specialist voor uw sportkleding

\Specialist voor uw sportschoeise

- ZENTRASPORT -
JANSEN en TILANUS - CARLTON - YONEX - ERIMA

Uit in Bowling De Liede
Het sfeervolle en gezellige bowlingcentrum aan de Parallelweg tussen
Haarlem en Halfweg.

U bent van harte welkom

vooreen avondje bowling op één van de twaalf Brunswick wedstrijdbanen.
Gaarne combineren wij uw bowlingavondje met een drankje of een voortreffelijk
etentje tegen nog prettig betaalbare prijzen. Telefoneert u of kom eens langs om
te praten over de vele mogelijkheden, die wij u kunnen bieden.
Voor inlichtingen 023-333336/342084/339119 M. Huyboom.

Zalen van 20-250 personen
beschikbaar voor

bruiloften en partijen.
Recepties en zakendiners.

Voor kinderen is er de
speeltuin.

Ruime parkeergelegenheid
ook voor touringcars.

De Zoete Inval bv Bowling de Liede bv
Amsterdamsevaart 96. Haarlem Amsterdamsevaart 95, Haarlem

Heet U welkom voor Uw

WINTERSPORT
(bij Montreux)

In dit zonnige oord op 1350 m beschikt U over
een zeer luxe 2/4 en/of 5-persoons apparte-
ment met balkon en/of daktuin op het zuiden;

.liften op 50 meter.

GRATIS SCHAATSEN
EN ZWEMMEN

Huurprijs v.a. ƒ 275.- per week.
/

Bel snel: 020-459737 of 02968-5560.

Aan dé Westeinderplas Aalsmeer
Jachthaven en watersportwinkel

FURIAN BV
Uiterweg 197, tel. 02977-26086, Aalsmeer

WINDSURF-SPECIALIST BIJ UITSTEK
Wedstrijdmodel

Windsurfer
*

mistralSURFER

1750,
1850,

Recreatiemodellen windsurfer
:
 : nieuw, v.a. 1145,-

NU OOK DE SUPERSNELLE TEN CATE TC. 39 EN
MISTRAL COMPETITION IN VOORRAAD

Grote collectie: surfpakken, schoentjes, imperials
zeilen (in vele kleuren) trapezes etc. etc.

Alle onderdelen van „de grote drie" in voorraad
Ga eerst kijken bij

FURIAN BV
Uiterweg 197, Aalsmeer, telefoon 02977-26086

Dinsdags gesloten - Weekend geopend.

WINDSURFING

Ten Cate
, a 1145,-

Windglider

Mistral

1850,-

1890,-
Ook
onderdelen

Welsults
Sealmarlne

185,-v.a.
L-John
(een begrip
in Europa)

watersport
kleding

laarzen

schoenen

warm wear jacks

truien (100% wol) joppers
enz. enz.

Hoofddealer voor Haarlem

en omgeving
(uit voorraad leverbaar)

Roei-, vis-, zeilboten, kano's, rubberboten, zeilwa-
gens, Yamaha b.b.-motoren, zeilkleding, beslag,
touw, olielampen, klokken, kompassen, verwarming,

enz. enz.

Zegwaard
Watersport

Spaarne 48, tel. 321534, Haarlem.

Verhuur
luxe

salonboot
De modern ingerichte dubbeldeks salonboot „KONINGIN
JULIANA" is uitgerust met o.a.

radar, marifoon, personenliften, verwarming, air-
coriditioning, 220-380 voltage en een gezellige
bar.
Aantal personen 300.

DIT SCHIP IS WINTER EN ZOMER TE HUUR
voor verenigings- en personeelsfeestjes, bruiloften, be-
jaarden- en verzorgingstehuizen, besloten clubs etc.

BESTEMMING VAN DE TOCHT NAAR EIGEN KEUZE
Zeer geschikt voor reklame aktiviteiten door geheel Ne-
derland.

Desgewenst kan gezorgd worden voor levende muziek.
Boord telefoon 020-179393, b.g.g. 071-151637.
Corr. adres: REDERIJ „DE MEREN", Rhijnhofweg 11,
Oegstgeest.

In juli en augustus dagtochten naar AVIFAUNA en enkele
avondtochten. Voor tijden en data zie Amsterdams Stadsblad.

Aan de buitenkant: leuke derde
deur met veel glas, fraai gelijnd,
veilige radiaalbanden, sportieve
kleur.

Aan de binnenkant: hoofd-
steunen, neerklapbare achterbank,
rolgordels, aansteker, sportstuur,
toerenteller, radio, sportieve pook,
nou ja, alles wat erin hoort zit erin.

Contact aan, lekker zitten,
prettig stuur in je handen, pookje
in z'n één, gas in, koppeling op en
rijden maar. In de 1,2 liter motor
zit genoeg pit.

Onafhankelijke wielophanging
voor handelbaar weggedrag. Stevige
stabilisatorvoor veilig bochten-
werk. Soepele versnellingsbak.

En voor 't parkeren: kleine
draaicirkel en geen dikdoenerij in
de buitenmaten.

ede topniet
Nog geen 14 mille voor zó'n

coupé. En als je 'm rijdt, val je van
de ene plezierige verrassing in de
andere. Aan de pomp toont de
Datsun Cherry zich uiterst matig
en u hoeft niet bang te zijn voor
hoge garagerekeningcn.

Datsun is het meest verkochte
Japanse automerk in Europa.
Dus een uitgebreid Europees
dealernet staat voor u klaar.

Er zijn mensen d/e zeggen:

„Je kunt er wel een
dag rondwandelen"

in de oud-hollandse toonkamers van Antiek-Boetiek

HOOGENDOORN
Je kijkt er de ogen uit en de prijzen zijn laag
te noemen. U ziet er handgemaakte eiken
meubelen (eigen ontwerp) en vele antieke
kasten, kisten, enz. enz. Besteed er eens
een paar uur aan. U zult er geen spijt van
hebben.

Hoogendoorn,
Zijdstraat 63, Aalsmeer
(woensdagmiddag gesloten)

Datsun Cherrv: 2-deurs, 1000 cc, v.a. 10.995 Datsun Cherry: 4-deurs, 1000 cc, v.a. 12.350
Datsun Cherry: 2-deurs, 1200 cc, v.a. 12.420 Datsun Cherry: 4-deurs-1200 cc, v.a. 12.775

Datsun Cherry coupé: 3-deurs-1200 cc,
v.a. 14.500

1200 cc 2/4-deurs modellen ook leverbaar met semi-automatische versnellingsbak.

Datsun Cherry stationwagen: 12.
Datsun Cherry bestelwagen: 9J

(8.436,44 excl.B.T.

egelijk gebouwd voor goedkoper onderhoud.

Autobedrijf Bartels B.V.
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel.: 020-413554/410818

Autobedrijf ColIJn
Machineweg 17 Aalsmeer
tel.: 02977-24474

Autobedrijf Gratema B.V.
Raadhuisstraat 15-21
Heemstede

•tel. 023-289846

Gebr. v.d. Helm
Mijdrecht B.V.
Handelsweg 2
Mijdrecht
tel.: 02979-5948

Autobedrijf
Van Kooten-Pli
Houtplein 18'
Haarlem
tel.: 023-3191

Autobedrijf Snijders B.V.
Jan van Gentstraat 34-36-46
Badhoevedorp
tel. 02968-5729
Showroom: tel. 02968-303

Hoofdweg 1180 (filiaal)
Hoofddorp
tel.: 02526-5555
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nieuwsblad
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 71 66 - OPLAGE 3400 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
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' • Zniulvoorts Nieuwsblad
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Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8, telefoon
02977-28411.
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Ambulance teruggebracht

Van der Waal gestrand
met einddoel in zicht
ZANDVOORT - Voorlopig zal Zandvoort nog niet kunnen
beschikken over eigen ziekenvervoer. Rob van der Waal heeft
noodgedwongen de ambulance die hij voor de maand juli huurde, en
die hij graag had willen kopen, moeten terugbrengen. „Het geld is
op. Ik kan niet langer vechten, met het einddoel in zicht, moet ik het
uiteindelijk toch tussen mijn vingers door laten glippen" aldus een
duidelijk teleurgestelde Van der Waal, die begin juli nog
enthousiaste plannen had dat Zandvoort eindelijk over een eigen
ambulance zou kunnen beschikken.

Er werden besprekingen gevoerd
tussen het Ziekenfonds Spaameland,
de G.G. & G.D. te Haarlem en Van der
Waal. Het ziekenfonds had namelijk

ij de Provincie bezwaar gemaakt
•gen het verlenen van een vergunning
ior ziekenvervoer door Van der
aal: Bij deze bespreking, die op 20
i werd gehouden, kwamen een
,ital aspecten naar voren, die het
•kenfonds 'Spaarneland deed terug-
men op haar bezwaren.

• heer J. van de Griendt, van
aameland zegt hierover: „Inder-
ad naar aanleiding van dat gesprek,

, jbben wij besloten dat er nog een
espreking moet plaatsvinden tussen
tafleden van de G.G. & G.D., Van der

Waal en ons, en het resultaat zal
waarschijnlijk zijn, dat Van der Waal
een vergunning zal krijgen van de
Provincie. Zoals de zaken nu liggen,
bestaat er onzerzijds geen bezwaar
tegen gedeeltelijk ziekenvervoer dopt;
Van der Waal. Er zijn echter mensen
met vakantie die terzake kundig "zijn,"
en wij verwachten dat wij voor l
september de zaak rond hebben, want
wij hebben begrepen dat de tijd dringt
in Zandvoort". •

Vooruitlopend op deze vergunning
heeft Rob van der Waal zich deze week
tot wethouder Van der Mije van
volksgezondheid gewend, met het
verzoek hem de zekernheid te geven,

(Adv. Ingez. Med.)

dat hij een aantal zondagen op ~de
rotonde kon staan. Een taak die nu

door de G.D. & G.D. wordt vervuld, en
waarvoor men, aldus Van der Waal,
deze instelling f18.000,-- betaalt.
„Met deze f18.000,- zekerheids-
stelling zou ik mijn exploitaite rond
hebben, en zou Zandvoort van een
ambulance verzekerd zijn geweest",
aldus Van der Waal. Het standpunt van
wethouder Van der Mije van volksge-
zondheid is als volgt: "Natuurlijk'
streef ik naar permanent ziekenver-
voer in Zandvoort. Het maakt mij niet
uit, wie dat ziekonver/oer ver?, orgd.

als er door deskundigen een ver-'
gunning wordt uitgereikt, dan neem ik
als ,gewone wethouder (Wie ben ik? )
aan, dat die beslissing juist is. Maar ik

kan Van der Waal nu, zonder enige
zekerheid dat hij inderdaad ver-
gunning van de Provincie krijgt in de
naaste toekomst, niet die zekerheids-
stelling geven die hij verlangt. Dat is
gewoon onmogelijk. Mocht het zo zijn
dat Van der . Waal een vergunning
krijgt, dan zal in de gemeenteraad
behandeld moeten worden, wie in df>
toekomst het ziekenvervoer zal ver-
zorgen, de G.G. & G.D. of Van der
Waal^ Voorlopig kan ik niets anders
doen dan dit verzoek afwijzen.

Gedurende de maand augustus
•bezit Zandvoort geen eigen
ziekenvervoer, ondanks de hoop-
gevende ontwikkeling voor Van
der Waal voor het verkrijgen van
de zo nodige vergunning. Als
laatste redmiddel heeft hij zich
nu met een schrijven tot het
college van b en w gewend, met
het verzoek hem enige financiële
zekerheid te kunnen bieden voor

de toekomst. „Het antwoord van
b en w zal snel moeten komen,
anders heeft de geplande be-
spreking met het ziekenfonds, de

G.G & G.D en mijzelf aan het
einde van de maand ook geen
nut", aldus Van der Waal, die
belooft te vechten tot het
bittere einde. Voorlopig ziet het
er naar uit dat het einde
inderdaad „bitter" zal zijn.

LANGS DE VLOEDLIJN

De meeste echtgenoten
doen mij denken
aan een aap die probeert
viool te spelen
Nonoré de Balzac
(1799-1850)

Door drukte handen
ZANDVOORT- De politiepost Rotonde had afgelopen zondag de handen vol vanwege het zeer drukke
strandbezoek aan Zandvoort. Maar liefst 108 kinderen bleken hun ouders kwijtgeraakt te zijn, er werd
46 maal eerste hulp verleend voor kleine verwondingen, enkelen moesten naar het ziekenhuis worden
overgebracht. Zo werden twee mensen getroffen door een zonnesteek, een 20-jarige man liep bij een duik
in zee een nekwervelbeschadiging op en een 17-jarig meisje had een rechterkniefractuur.
Ook moesten tientallen baders en zwemmers uit zee worden teruggebracht of worden teruggestuurd
omdat zij zich te ver in zee bevonden. De Reddingsbrigade van Zandvoort had ook nog een zoekaktie
moeten instellen naar een brandingboot van de Watersportvereniging. Deze bobt raakte uit de koers door
snel opkomende zeedamp. Rond 20.30 uur deelde de kustwacht van Umuiden mee dat de vermiste boot
dóór een sportvisser aldaar was binnengebracht. De twee watersporters die aan boord waren maken het
goed.

.(Adv. Ingez. Med.)

H.W. COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verKoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort - Tel. 55 31

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties ,

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Ceasar's Palace
Stationsstraat 9-11

maakt bekend, dat met ingang van 1 augustus
1978 de openingstijden zijn van 23.00-5.00 uur

dagelijks en zaterdags van 22.00-5.00 uur.

Aangezien het een besloten club is, kunnen wij
helaas alleen leden toelaten.

Inlichtingen hierover op tel. nr. 3125 of aan onze
zaak. Het lidmaatschap bedraagt f 12,50 per jaar.

'l.'v.m. politieverordening, die in de straat parkeren
verbiedt, hebben wij een speciale service om uw

auto te parkeren.
De Directie

Van Mullevoorde
ZANDVOORT - Meer dan veertig foto's heeft het „Comité
Zandvoort 150 jaar Badplaats" gekocht uit het archief van de
familie Bakels. Veertig zeer bijzondere foto's van het Zandvoort
omstreeks de eeuwwisseling, gemaakt door de heer Bakels sr., die er
met zijn camera's op uittrok en zomaar plaatjes schoot van de
dingen die op dat moment zijn interesse hadden gewekt. Destijds
heeft hij niet kunnen voorzien dat deze foto's zo'n zeventig tot
tachtig jaar later, als waardevolle bijdrage zouden gelden voor de
historische expositie die morgenavond door wethouder K.C. van der
Mije Pzn. zal worden geopend. Een expositie die gehouden wordt in
het hart van het dorp, namelijk het Cultureel Centrum en de naam
„Van Mullevoorde tot Badplaats" kreeg. Een expositie die de
bezoeker wil laten zien hoe het vissersdorp Zandvoort uit 1928
groaide tot de badplaats van 1978.

badplaats

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

WULLUM v. d. WURFF

W U R F - P R A E T "
„Wurf-Praet"
As 't zó deurgact,
beleve v/c nog ton
leuke saizoen-inhapltaid.

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)

n
de gehelecî kollektie

ORRIS
befbre you buy

Behalve de foto's uit het archief
Bakels, zal er ook een hoek van de
expositie ingeruimd zijn voor de
camera's waarmede deze fotograaf
zijn platen schoot. Zeer bijzondre
exemplaren zijn erbij, zoals een
reflexcamera van het merk Dalmeijer
uit Londen uit 1910. Drie camera's uit
de periode 1874/1900. Camera's
waarmede de foto's gemaakt werden
waarvan de negatieven glasplaten
waren. Glasplaten die de familie
Bakels grijze haren hebben bezorgd,
omdat deze ieder apart in een doos
waren opgeborgen. Dozen waar men
in 1886 of 1904 wel de datum
opschreef, maar die i;ikt was na zo'n
tachtig jaar wel zo verbleekt, dat niet
meer na te gaan was wat er in de doos

Historische
expositie

150 jaar

badplaats

naar een fotolaboratorium gezonden,
omdat wij deze helaas niet zelf meer
kunnen afdrukken" aldus de huidige
heer Bakels sr., die zegt wel dankbaar
te zijn dat juist onbekende foto's van
zijn vader op deze expositie zullen
hangen. In totaal zullen er zo'n twintig
camera's in de vitrines liggen, camera's
die zo bijzonder zi j n dat de kenners
ervan watertanden.

Archiefstukken
Behalve de foto's uit het archief van de
familie Bakels zal de bezoeker ook
kennis kunnen nemen van diverse
stukken uit het Rijksarchief te
Haarlem, die welwillend voor deze
expositie zijn afgestaan. Ook hier zijn
zeer bijzondere exemplaren bij.
„Archiefstukken die betrekking heb-
ben op de bouw van het Groot

Badhuis en de verbeterde aanleg van
de Zandvoortselaan. Oude kaarten,
kadasterstukken en nog veel meer",
zegt de heer Brune van het comité. De
expositie wil betrekking hebben op de
groei van Zandvoort. Vanaf de bouw
van het Badhuis tot heden. Er zal ook
een gedeelte „afbraak" te zien zijn.
Dat handelt over de periode 1949/45
en de opbouw na de tweede
wereldoorlog. Men heeft veel zorg en
moeite aan deze expositie besteed, zo
werden er vitrinekasten geleend van
'het Frans Hals Museum uit Haarlem.
Van zaterdag 5 augustus is de
expositie dagelijks tussen 2 en 5 uur
geopend, behalve maandag en dinsdag.
Tot en met zondag 27 augustus is een
bezoek aan het Cultureel Centrum
voor iedere Zandvoorter zeker de
moeite waard.

zou zitten. „Wekenlang avond aan
avond hebben mijn zonen en ik de
juiste glasplaat bij de juiste foto
moeten zoeken. Daarna werden die

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 2235 96 -

DANSSTUDIO „H. v. d. MOOLEN"
(DIR. E. C. v. d. MOOLEN-v. VERSEVELD)
Koediefslaan 27, Heemstede, tel. 023-281621 Lid F.D.O.

AANVANG NIEUWE LESSEN
voor beginners, gevorderden en gehuwden 11 september a.s.
INSCHRIJVING vanaf 15 augustus dagelijks aan onze studio van
18.00-22.00 uur, behalve op zaterdag.

,,LET'S DANCE" is vrij vertaald: „Maak eens
een dansje".
Wij zeggen dan ook: geeft u zich snel op
voor onze nieuwe cursus.
U leert bij ons modern Ballroom, Latin-
American en alle nieuwe dansen, o.a. Night
Fever.
Cursusprijs/" 210,-.
Lesgeld in 4 termijnen te voldoen.
Het inschrijfgeld bedraagt f 25,-, hetgeen
van uw lesgeld wordt afgetrokken.

Dolle Solex-race in
hartje Zandvoort

ZANDVOORT - In het kader van het 150 jaar bestaan van Zandvoort wil
ook de Motor- en Autoclub Zandvoort een steentje bijdragen en men doet
dat in de vorm van een ludieke solexrace op zaterdag 12 augustus, in het
centrum van de gemeente.
Voor dat de race begint zal die dag
eerst een tentoonstelling worden
geopend met een „collectie" van
de deelnemende tweewielers. Aan
de bezitter van de orgineelste fiets
met hulpmotor zal een prijs
worden uitgereikt. De
„exposanten" hebben wat dit
betreft volkomen de vrije hand in
het bedenken en het bouwen van
een eigen solex. Onder meer is er
een „copie" van de officiële
Yamaha fabrieksracer te bewon-
deren, compleet met racetank en
racestroomlijn. Er zal ook een
solex op vier wielen te zien zijn.
Dit moois is allemaal te bewonde-
ren op de dag van de race op de
boulevard naast het Casino.
Aanvang 14.00 uur.
De race zelf heeft plaats 's avonds
om 20.15 uur. Start en finich zijn
op het Gasthuispli'in. Het par-
cours loopt als volgt: Gasthuis-
plein, Haltestraat, Swaluwstraat,

Prinsenholstraat. Kruisstraat, en
terug op het Gasthuisplein. De
race is natuurlijk geen echte
motorrace, dat kan ook niet in het
centrum van Zandvoort. Daarom
wordt de nadruk gelegd op de
show, en op het feit dat het een
dolle boel gaat worden. Maar de
veiligheid blijft voorop staan. Het
is daarom niet toegestaan dat dat
de motortjes worden opgevoerd.
Verder moet de aandrijving van de
voertuigen geschieden door mid-
del van directe rol-cverbrenging
op één(of meer) voorwiel(en).
Bijna alles is toegestaan behalve
natuurlijk het geluid, dat moet
standaard zijn.
In wezen kan een ieder die een
solex op zolder heeft staan of in
de schuur aan de wedstrijd
deelnemen. Daarvoor kan een
deelname formulier worden aan-
gevraagd bij: Ger Wielart, Van
Berensteynstraat 12 in Haarlem.

De huidige heer Bakels sr., bij een gedeelte van f-oto's en camera's
die te bewonderen zullen zijn op de expositie.

('Adv. Ingez. Med.)

TAXI SCH
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260
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Dankbetuiging
J. deMuinck

en

H. J. deMuinck-
Zwemmer

willen bij deze familie, vrienden en bekenden
dankzeggen voor de vele kado's, bloemen en
belangstelling bij hun 40-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

Tot onze diepe droefheid, is zaterdag 29
ju l i van ons heengegaan onze lieve zuster,

Diderika Johanna Loos
Echtgenote van P. H. Tcrol

Haar leven was dienen.
Zandvoort:

J. M. G. E. Dorsman-Loos
W. Dorsman

Zand voort:
M. C. de Boer-Loos
P. A. de Boer

Den Haag:
A. J. Thörig-Loos
P. Thörig
en kinderen.

De begrafenis heeft plaatsgehad
op woensdag 2augustus 1978

Heden is van ons heengegaan, onze goede
vader en opa

Cornelis Beekhuis
weduwnaar van Jaantje Loos

in de ouderdom van 90 jaar.

Zandvoort:
A. L. Frank
F. Frank-Kroon
Alice Jane

Heerhugnwaard:
Ilonaen Jaap

Zandvoort, 31 juli 1978
[(Huis in de Duinen'1

'Herman Heyermansweg l
Correspondentie-ad res
Nassauplein 17, Zandvoort
Vader ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Poststraat 7
te Zandvoort. Bezoek aldaar op donderdag van 20.00
tot 20.3C uur. De bijzetting in het familiegraf vindt
plaats vrijdag 4 augustus a.s. om 10.00 uur. op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Vertrek vanaf het
Uitvaartcentrum om circa 9.45 uur. Gelegenheid tot con-
doleren in de ontvangkamer van de begraafplaats na
afloop van de plechtigheid.

gemeente
zandvoort i

Winkelsluitingswet 1976
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort maken bekend dat in verband
met de inwerkingtreding van de nieuwe
winkelsluitingswet op 1 november a.s.
vanaf heden de door het Ministerie van
Economische Zaken aan de winkeliers
toegezonden aankondigingsformulieren
voor de toegestane openingstijden van de
winkels ter waarmerking kunnen worden
aangeboden.
Deze aanbieding dient te geschieden bij
de afdeling Burgerzaken, ter gemeente-
secretarie. Schoolstraat 6, alhier, van
9.00 tot 12.00 uur.
De leges voor deze verplichte
waarmerking bedraagt 3,50 per
aankondiging.

In geval ook na lezing van de tevens
door het Ministerie van Econonomische
Zaken toegezonden toelichting bij het
aankondigingsformulier nog vragen
bestaan kan men zich wenden tot de
afdeling Algemene Zaken,
telefoon 4841, tst. 113.

V

TIMMER's
Modernste Shell Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT. Dr. C. A. Gerkestraat 80,

Tel. 32 87.
BOULEVARD BARNAART,

Tel. 5098.
Ook uw adres voor olieverversen •

banden - accu's - onderhoudsbeurten en
schadereparaties - Lid Bovag.

Voorverkoop Grand-Prix!

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Tel. 25 67

presenteert a.s. vrijdag 4 augustus v.a.
19.00 uur en a.s. zondag 6 augustus

v.a. 16.00 uur

Mitsey is back in town
Trio Mitsey Smeekens 'in the good old

fashioned way'.

Reserveer tijdig uw plaatsen!

GOED HEREN-ONDERGOED HEEFT EEN
MERK. HOLLANDIA.
Hollandia staat garant voorkwaliteitsondergoed.
Dus 100% katoen 'n perfekte pasvorm, blijvend
elastisch en absoluut kleurecht.

Verkrijgbaar bij:

KROON
Haltestraat 55 - Zandvoort

ATTENTIE!
Zijn er nog sociaal-voelende mede-
mensen die voor een jong rustig
Zand voorts stel redelijke woon-
ruimte te huur hebben?
Mensen die abnormaal hoge woekerhuren in
gedachten hebben, behoeven hier niet op te
reflecteren.
Tel. 66 81, vanaf 20.30 uur.
Dank u !

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijn-stoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tepijten
Intenest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloortermeubalen

ZAAK H ALTESTRAAT 27 - 29, tel. 2596, Zandvoort
Mattrnjs Molenaarstraat 6. telefoon 3759.

Ploegstoffen

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem
Tel.023-31 2595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Nu volop BLOEMEN en
BLOEIENDE PLANTEN

'Erica' GROTE KROCHT 24.
ZANDVOORT.

HOTEL BOUWES V
Dagelijks clmef dansant (behalve op maandag) nuit
muziek vaneen fijn orkest. Kompleet 3 gangen menu
al vanaf f 25, . Elke zondag matinee. Unieke
accommodatie voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten)
In het Panorama restaurant in Bouwes Palace kunt
uop 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van
een magnifiek uitzicht. Ook voor groepen, recepties
e.d. tot ca. 250 personen.
2- en 3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf. Ook
te kooo (vraag da katalogus of bol
de heer F. Visser voor alle
inlichtingen en/of afspraak
voor bezichtiging).
Spektakulair dplflrama (naast de
Bowling). Dagelijks shows om 10.30,
12.00,14.00 en 16.00 uur. Avondshows
op dinsdag, vrijdag en zaterdag om
21.00 uur.

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507-2144

golden .
tuiip hotels
. holland .

Vanouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede • Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

t

AIRCONOITIONED
EXCLUSIEF DfNEREN in Haarlem

3 SPECIALITEJTENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÈSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARKISTRO
LesJumeaux

Bennebroekcrlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

„Chalet Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023 256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- * gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

CAFÉ-REBTAURANT

CRÊPERIE

Stat/a Mar/'c

200 tarrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.
Diverse ijsspecialiteiten.
MHANUWU, l O HOHINOI

ZANDVOQRT
II L O/'.O/ 'i!i44

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507 - 78 97

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Maandag gesloten.

FROMAGERIE
KAAS- en WIJNSPECIALISTEN

BELEGEN KAAS
extra voordelig, per kilo 9,95

Ruime sortering Boerenkaas
Kerkstraat 6A - Zandvoort

Tel. 02507-61 41

Kerkstraat 22. Zandvoort Tel. 02507-7097

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ER KEN D verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507:71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
.eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.
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Waardering voor ambtenaar Publieke Werken

J.G. Bisenberger nam afscheid
ZANDVOORT - Zo was vorige
week woensdag voor de heer J.G.
Bisenberger het ogenblik ge-
komen dat hij officieel afscheid
nam van de dienst van Publieke
Werken in Zandyoort, waar hij
op l juli 1945 in vaste dienst
trad, nadat bij in de daaraan^
voorafgegane jaren reeds in"
overheidsdienst was bij de
gemeente Bloemendaal, vanaf 4
oktober 1939. Als rijpe appeltjes
van de boom vallen ze af, onze
oudgedienden bij P.W Vooral in
de laatste jaren, omdat ze de
pensioengerechtigde leeftijd
nebben bereikt, (al dan niet
vervroegd) maar van dit laatste
was bij de heer Bisenberger geen
sprake, want hij beschikt nog
over een vitaliteit, energie en
werklust, die onvoorstelbaar is.
Voortaan in een luie stoel gaan
zitten is er dan ook bij hem
beslist niet bij.

Het afscheid had plaats op genoemde
datum in het Gemeenschapshuis en er
was een zeer grote belangstelling voor.
De directeur van P.W., de heer N.
Wertheim, memoreerde deze grote
opkomst maar al te graag in het
bijzonder ook wat betreft de gepen-
sioneerden en gaf daarna het woord
aan de wethouder van Publieke
Werken, de heer J. Attema. Deze
verklaarde in een geestige toespraak
erg tegen dit afscheid te hebben
opgezien, zelfs zó dat hij aanvankelijk
zich eraan had willen onttrekken,
want wat moet je met zo'n man
beginnen en waar moet je beginnen?
Ze zeiden altijd al van hem:
„Bisenberger is een moeilijk geval.
Hij werd geboren op 11 juli 1913: wat
de maand betreft het heiligen-getal,
maar wat het jaar aangaat het
ongeluksgetal. „Hij liet het aan zijn
toehoorders over, deze merkwaardige
combinatie verder uit te dokteren,
maar hij dacht er wel het zijne van.
Hij haalde verder herinnxingen op uit
de allereerste tijden, toen er nog
strandpyama's werden gedragen. Zijn
persoonlijke vriendschap met hem
dateerde reeds vanaf die tijd. Op 4
oktober 1939 kwam hij in dienst van
de gemeente Bloemendaal en werd bij
de aanvang van de distributie vlak voor
de oorlog gestationeerd bij de -
distributiedlenst in Zandvoort, ge-

Wethouder J. Attema met een persoonlijk cadeau voor Bisenberger.

vestigd in de Haltestraat, naast het
oude postkantoor.
De wethouder herinnerde aan de grote
verdiensten, die hij hier heeft gehad in
dienst van de gemeenschap. Veel
oud-Zandvoorters zijn hem daarvoor
nog altijd bijzonder dankbaar, want
hij hielp, waar hij helpen kon en hij
riskeerde ontzettend veel. Maar het
woord „bang" kwam in zijn woorder
boek niet voor. Op l juli 1945 volgde
zijn aanstelling bij Publieke Werken,
eerst nog enige tijd bij de distributie-
dienst, doch toen deze afliep bij de
afdeling administratie. Hij was geen
makkelijk mens,-maar hij heeft altijd
klaar gestaan voor zijn medemens en
was daarbij van alle markten thuis. Bij
Publieke Werken werd hij een centrale
figuur die overal raad op wist.
Da'arnaas bekleedde hij zeer veel
nevenfuncties, die door de wethouder
werden genoemd. Onder meer was hij
tot nu toe gedurende 45 jaar
correspondent van het A.N R, voor-

heen Vas Dias, een functie die hij
nog altijd bekleedt.
„Je g?at je nu wijden aan allerlei
andere dingen", eindigde de wét-
houder, waarna hij hem namens het
gemeentebestuur dank bracht voor
zijn zeer bijzondere verdiensten,
daarbij de Koninklijke onderscheiding
in herinnering brengend, die hij in de
loop der jaren ontving en hem een
geschenk onder couvert aanbood.

Fenominaal
De directeur van P.W., de heer N.
Wertheim, memoreerde dat de heer
Bisenberger van 1939 tot 1978 de
overheid heeft gediend. Geruime tijd
heeft hij bij Publieke Werken alleen
gestaan - aan het hoofd van de
administratie en hij heeft - mede doo
zijn nevenfuncties - de overheid en de
gemeenschap op fenomenale wijze
gediend. „U gebruikte alle talenten die
u bezat en verrichtte prachtig werk in
de oorlogstijd", zei hij. Met de hoop

uit te spreken dat hij in goede
gezondheid nog vele jaren de gemeen-
schap zou mogen blijven dienen
schonk hij namens de dienst een
envelop met inhoud en een fraaie
plant voor zijn echtgenote.

De vertegenwoordiger van het hoofd-
bestuur van de Algemene Bond van
Ambtenaren (ABVA) was al evenmin
karig met zijn lofuitingen. De heer
Bisenberger was een man, die altijd
opkwam voor een ander en zichzelf
niet meetelde. „Jij neemt in stralende
gezondheid afscheid van de ge-
meente", zei hij „en haal het nou niet
in je hoofd om te stoppen als
voorzitter van de afdeling en lid van de
bondsraad, want daarvoor heb je al
teveel gedaan, dat doe je nog altijd. Ga
zo verder, „eindigde hij, waarna hij
hem een cadeaubon overhandigde.
De heer Westers sprak namens de
personeelsvereniging, roemde de fijne
contacten die er altijd waren geweest

en vergeleek de heer Bisenberger met
Haarlemmerolie (overal goed voor),
waarna hij hem een cadeaubon
schonk.
De heer Cohen voerde het woord
namens de plaatselijke afdeling vande
ABVA en sprak de hoop uit, dat de
heer Bisenberger nog lang voorzitter
zou blijven". Jij geeft altijd rechtvoer
z'n raap", zei hij waarna hij hem een
prachtige en waardevolle set golfsticks
schonk. Namens de kwartjespot sprak
de heer Van Bakel die een doos
bonbons gaf aan mevrouw Bisen-
berger, terwijl hijzelf een ijzeren
geldkistje ontving met daarin een
cadeaubon. Daarna nam wethouder J.
Attema nog het woord als persoonlijk
vrien. „Wij vormden een paar apart",
zei hij onder meer en haalde daarna
vele persoonlijke herinneringen op,
daarbij de hoop uitsprekend dat de
dagelijkse ochtenwandelingen zouden
blijven doorgaan. Als persoonlijk
cadeau schonk hij hem een munten-
album.
Tenslotte memoreerde oud-waar-
nemend directeur Wit, de lange en
plezierige samenwerking, waarvan hij
enkele voorbeelden gaf en over-
handigde een persoonlijk geschenk.

Kon ook in onmin
In zijn dankwoord vroeg de heer
Bisenberger zich af, of hij al de lof, die
hem was toegezwaaid, wel had
verdiend. „Ik heb inderdaad vaak
mensen geholpen" zei hij, maar ook
met velen in onmin geleefd." Hij
richtte daarna een persoonlijk dank-
woord tot allen, die hem hadden
toegesproken. Uit zijn bewogen
'oopbaan haalde hij vele herinneringen
op en sprak woorden van grote
symphatie en waardering voor Wim
Gertenbach, met wie hij veel had
samengewerkt en die zijn onder-
grondse aktiviteiten met z'n leven
moest betalen, waarna hij zijn
herinneringen aan de kabehvachlers
ook nog in zijn dankwoord betrok.
„Ik heb erg tegen deze dag opgezien",
eindigde hij, maar ik hoop velen van u
nog lange tijd in goede gezondheid te
mogen blijven ontmoeten."
Er volgde na dit officiële afscheid een
enorm druk bezochte receptie in een
aangrenzende zaal. We zagen onder de
aanwezigen hier wethouder K.C. van
der Meije Pzn en het raadslid de heer J.
Termes, alsmede een drietal afge-
vaardigden van „De Wurf" in oud-
Zandvoortse kledij. Een groot aantal
verenigingen had afgevaardigden ge-
stuurd en de afscheid nemende
amtebanaar werd overladen met
bloemen en geschenken. Het werd een
hartelijk en geanimeerd samenzijn dat
de grote populariteit van de heer
Bisenberger ten volle tot uitdrukking
bracht.

Achteruitrijden was
een hele toestand

. ZANDVOORT - Naar^schatting
veertigduizend mensen hebben
zich vorige week woensdag op
het circuit van Zandvoort be-

; scheurd van het lachen maar zich
; ook mateloos verveeld. De Tros
; was er met opnamen voor de
' televisie: wie kans zag met
! achteruitrijden redelijk uit de
' strijd te komen zou door

komisch presentator André van
Duin persoonlijk- worden ge-
lukgewenst.

Deze attractie onder een licht
bewolkte hemel was gratis toegan-
kelijk en dat lieten duizenden zich niet
door hun neus boren. Alles wat maar
beklommen kan worden vooreen fraai
uitzicht, werd beklommen: de tri-
bunes, de hekken en de gebouwen bij
de finish. . Men klauterde over
afrasteringen of erdoor - soms door
mensgrote gaten - om zich voor gratis

' de beste plaats te verschaffen. Het ging
hier tenslotte om een uitzonderlijk
evenement. Herhaaldelijk door de
luidsprekers: „Willen jullie van die
hekken af, anders kunnen we niet
verder." Het was praten 'tegen
doofstommen wat niemand luisterde.
Het was Rob Slotemaker en zijn
collega die de spits afbeten met een
demonstratie auto-slippen. Twee
auto's voerden hun snelheid op en
remden voor de telcvisiecamera's
bandenpiepend af. Gejuich vanuit het
publiek dat vooral de beheerstheid
waardeerde waarmee de auto's met
draaingen tot stilstand kwamen.
Het achteruitrijden zelf trok de
meeste aandacht. Het begon meteen
goed. Uit de bocht rakend, gebots,
getoeter, een enthousiast publiek en
de klapper: een Daf op z'n kop bij de
finish. Dat moet gezegd worden: de
brandweerbrigade - twee snelle auto's
met mannen in asbestpakken - was
peilsnel ter plekke om een eventuele
brand te blussen.

Wachten
Do deelnemers aan di- achteruitrijrace
hoefden maar een deel van het circuit
af te leggen. Het ging in eerste
instantie om de Dag standaardracc en
de finale. De rondes lieten lang op zich
wachten. Dat was voor velen in het
publiek aanleiding een verfrissing- te
rtnHwtiirnn of in rtp dttinon vprse koffie

te zotten. In één van de rondes trok
•. joral een spiegel gemonteerd op een
auto de aandacht. In deze spiegel van
tachtig bij honderdtwinting cen-
timeter kón de bestuurder het hele
achteruitrijden zien gebeuren. Dit
wrak haalde de eindstreep, evenals
andere wrakken die onderweg goed
waren ingedeukt of een klapband
opliepen. Voorbij de eindstreep doken
verschillende wrakken op elkaar tot
genoegen van het publiek. Men
stroomde samen bij de plaats van
onheil
Een Daf had zich goed in de vangrail
geboord en de bestuurder raakte
daarbij licht gewond, evenals iemand
uit het publiek. Tegen alle regels in
liepen mensen op de racebaan om het
schouwspel eens van naderbij te
bekijken. Van dat moment af voltrok
zich een grote chaos op het hele
circuit. De mensen waren niet bereid
zich achter de officiële hekken op te
stellen. Een tegenvaller die de verdere
organisatie van het televisiepro-
gramma: Te land, ter zee en de lucht,
doorkruisde.

Raadsel
Wat daarna allemaal gebeurde was
voor het publiek helemaal een raadsel.
Niets werd meer bekend gemaakt over-
wat komen zou. Men zag alleen bij de
finish veel mensen staan onder wie
André van Duin.
Hij heeft in de eerste uren één
hoorbare opmerking laten klinken
over een verkreukelde Daf: „Da'sook
geen reclame". Verder nam hij -v
zichtbaar voor het publiek maar nicC
hoorbaar - interviews af van enkele
•deelnemers aan het achteruitrijden
„speciaal" .*
Enige afleiding was er ook nog toen
elders op de racebaan - vlak voor de
start van een ronde - een konijn
achterna werd gezeten door een
boxer. Later klonk gejuich en applaus
op toen agenten bijstand kwamen
verlenen voor het verdere verloop van
de races. Veel mensen maakten, na
lang te hebben gewacht, aanstalte om
het circuit te verlaten. Zij hielden het
voor gezien. Zij konden in hun eigen
auto nog net gas geven voordat de
vloedgolf aan auto's heel Zandvoort
en omstreken urenlang zou blokkeren.
Commentaar bij di' Tros, afdeling

o' De ht'lc race verliep

A lts de rest nog zo snel L inting achterhaalt ze wel. A l in de eerste ronde lag bij de
finish een Daf van de A uto Cross Klub Schiedam op z 'n kop.

volgens schema. Er waren alleen zo'n
tien auto's bij die niet voldeden aan de
voorschriften. We hebben daarom een
ronde moeten combineren, dat gaf
enig oponthoud. En de mensen die het
terrein verlieten? Ach die maakten
plaats vrij voor anderen". Dit was het
Tros-programma: Te land, ter zeer en
in de lucht, vanuit Zandvoort.
Uitslagen: in de standaard Daf heeft
gewonnen de heer R. van de Beukei uit
Delft; finale standaard Daf de heer
A.C. Groen uit Uithoorn; achteruitrij
speciaal de heer A. de Schutter uit
Biddinghuizcn; op twee wielen de heer
H. Rothengatteruit Laren N.H.

Expositie Bovengronds
in bibliotheek

ZANDVOORT - Woensdagmiddag 26
juli vond op de Zandvoortselaan ter
hoogte van de Kennemerweg een
aanrijding plaats tussen de motorfiets
en een personenauto. De motorrijder,
ccn inwoner uit Hillegom. werd met
pen hersenschudding opgenomen in
het Diaconcssenhuis te Heemstede.

ZANDVOORT - Jan Roland van
'Tetteorde geeft door middel van
een tentoonstelling in de biblio-
theek, zijn antwoord op de
wereld van vandaag. Deze kreeg
de naam „Bovengronds" mee.
Een wereld die hem boeit, en
waar hij zorgvuldig afstand van
neemt. Een vrij kleine wereld
ook. Zijn woonplaats Zandvoort
staat centraal, alsmede toneel-
stukken, schrijvers en stro-
mingen in die wereld. Hij
veroordeelt niet, slechts door
milde satire, geeft hij uiting aan
zijn onegenoegen, zijn onrust en
ook zijn liefde voor dit Zand-
voort

Hij werkt hoofdzakelijk met linoleum-
snede (lino's) en het is boeiend te zien,
hoe hij vaak met enkele lijnen een
onderwerp leven inblaast. De tentoon-
stelling die zaterdagmiddag door de
futurist-schrijver Jurriaan Andriessen
werd geopend, trok bij de opening veel
belangstelling. In totaal zijn er
achtentwintig lino's te zien, die min of
meer weergeven wat Jan Roland van
Tetterode interesseerde in de afgelo-
pen twee jaar.
Het „carbietpaleis" geeft bijvoorbeeld
uitstekend de angst weer van deze
opslagplaats in een dichtbevolkt
gebied. „Stuurgroep" is heel goed
gevonden. Een satire op het vormen
van commissies die vergaderen, ver-
gaderen en vergaderen, en waarvoor"
men nu zelfs een nieuwe naam heeft

Met oog en oor
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de badplaats dool
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Arie Schaper overleden
In de loop van vorige week is op
78-jarige leeftijd overleden de
heer Arie Schaper. Zaterdag jl. is
hij op de Algemene Begraafplaats
in Zandvoort ter aarde besteld.
Hij was om zijn beminnelijk
optreden en zijn inzet voor zijn
medemens in brede kringeen zeer
geziene en geachte figuur. Behalve
voor zijn familie is zijn heengaan
ook voor onze Zandvoortse
muziekkapel een groot verlies.
Die kapel kreeg al z'n aandacht.
Persoonlijk maakte ik hem meo in
de Contactcommissie voor Cultu-
rele Belangen en ik heb er altijd
versteld van gestaan hoe hij vocht
om het voortbestaan van zijn
geliefde vereniging te verzekeren
in tijden, dat het daarmee niet al
te best ging. Hij heeft het mee
mogen maken, hoe dankzij zijn
doorzetting het nu weer bergop-
waarts gaat met onze muziekvere-
niging. Door zijn prettig optreden
won hij aller sympatie. Wij
gedenken in hem een man aan wie
Zandvoort zeer veel dank ver-
schuldigd is, een man, die nog heel
lang in veler herinnering zal
blijven voortleven.

Ds. Saraber zondag aan-
staande zal ds. E. Saraber, thans
predikant in Annen (Dr.) voor-
gaan in een Gemeenschappelijke
Hervormd-Gereformeerde dienst
die in Zandvoorts oude dorpskerk
aan het Kerkplein gehouden
wordt. Aanvang om halfelf. Ds.
Saraber was indertijd ver-
scheidene jaren predikant in onze
gemeente en maakte zich door
zijn sympatiek optreden en
volledige inzet voor de ver-
breiding van de oecumenische
gedachte zeer geliefd. Bovendien
was hij een begaafd en bezielend
spreker.

Watersport - - .
Graag wil ik nog eens even de
aandacht vestigen op het grote
aandeel dat onze watersportvere-
niging „Zandvoort" de laatste
jaren levert bij de verlevendiging
van strand en zee. De aktiviteiten
van onze vereniging worden ieder
jaar groter en winnen steeds meer
aan aantrekkelijkheid. De fraaie
scheepjes met de fel gekleurde
zeilen verhogen het strandbeeld
zeker niet onaanzienlijk en de
voorbereidingen voor het in zee
brengen trekken steeds grotere
belangstelling, zeker niet ten
onrechte. Een cresaluut aan onze
aktieve watersporters mag hier
zeker wel eens worden gebracht.
Het wordt allemaal zo vanzelf-
sprekend. maar we zouden het pas
heel erg missen, wanneer deze
vereniging niet bestond. Het
zeezeilen is een onmi sbaar or
derdeel geworden van de aan-
trekkelijkheid van zee en strand.

Verkeerschaos
Vooral in de zomermaanden heb
ik oprecht te doen met ons
politiekorps. Die weten door de
enorme drukte dan van voren niet
meer dat zij van achteren leven.
Met een handjevol agenten en
rechercheurs moeten zij voor het
welzijn van de burgerij waken.
Dat brengt bijna onoplosbare
problemen met zich mee en het
loopt ze wel eens uit de hand. Do
kriminaliteit, dat is een alom
bekend verschijnsel, neemt in het
algemeen hand over hand toe. U
zoudt de wekelijkse lijst van
Zandvoort maar eens moeten
zien. Parkeerbonnen voor fout
parkeren worden uitgedeeld aan
de lopende band en verkeers-ver-

ordeningen worden met voeten
getreden. Dat dit op den duur tot
ernstige ongelukken moet leiden,
kan niet uitblijven. Het fietsen opj
de trottoirs is fle gewoonste zaak
van de wereld geworden. In de
Haltestraat rost men maar raak in
verboden rijrichting en er is geen "
agent die er naar kijkt. DP "
rijwielverlichting is eveneens een «
treurige zaak. Bij het busstation, ~
waar niet mag worden gepar- ••
keerd, staan soms de auto's ~
bumper aan bumper en hoewel ,
dat verboden is, gebruikt men -
deze weg als een normale rijweg ",
en trekt zich niets aan van het -
rijverbod aldaar. Wanneer er eens ^
goed op gelet zou worden, zouden -
er prenten kunnen worden uitge- ^
deeld an de lopende band voor »
overtredingen van diverse ver- •
keersvcrordeningen. Dat men van "
hogerhand hier niet ingrijpt al was «
het maar voor een tijdelijke ~
uitbreiding is mij een raadsel. Het C
leidt op den duur tot een volledige •
chaos. Valt er in dit opzicht niet.I
iets te regelen met ons korps
reservepoli u'e door een meer,,
intensieve inzet van de man--
schappen? Er moet hier iets "
gebeuren, want zó kan het niet^
langer.

Lijmen en krammen "
Het gaat niet goed met onze I
plaatselijke afdeling vande V.V.D. -
De wrijving tussen de twee_^
groepen, die elk hun zin trachten -
door te drijven neemt hand over^
hand toe en lijkt te zullen gaan '
leiden tot een complete breuk in -
de V.V.D-gelederen. Dat het t
zover kon komen met de grootste •
partij in onze gemeenteraad, 'die ^
een behoorlijke vinger in de pap •
had kunnen hebben en nu in de
oppositie is gedrongen, al dan niet -
bewust of als logische gevolg van "
de ingenomen standpunten, Iaat *
ik in het midden, maar hoogst •
betreurenswaardig is het weel. Ik '.
heb inwoners van Zandvoort •
gesproken en heus niet de eersten *
de besten, die mij verklaarden •
eenvoudig verbijsterd te zijn, dat
zoiets kon plaatshebben. De
V.V.D. heeft zich in een hoek
laten dringen, waar men met geen
mogelijkheid meer kan uitkomen,
tenzij er een wonder gebeurt en ."
gelukkig zijn de wonderen de -
wereld nog niet uit. Op 16 juli jl. "
schreven 20 leden een brief aan
het plaatselijk bestuur, waarin zij
hun misnoegen uitspraken over de
gang van zaken en het bestuur
betichtten van woordbreuk. Op
27 juli kregen zij antwoord en -
werd meegedeeld, dat men niet"
kon ingaan op het werk om de l
heren Gielen, Keur en Jongsma in -
de gemeenteraad te vervangen^
door drie andere leden. Onder -
leiding van de heer P. JoustraJ
werd namelijk een zogenaamd -
oppositieblok gevormd, een op- •
positieblok dus in de oppositie,,
op zich reeds een belachelijke-
zaak, ja een giller in optima*
forma! Maar men geeft de moed-
nog niet op. ~
Een twaalftal leden heeft een-
nieuw schrijven tot het afdelings-"
bestuur gericht om een verÜ
gadering uit te schrijven op-
maandag 21 augustus op een nog^
nader te bepalen plaats met als-
enig agendapunt: het niet tot"
uitvoering brengen van besluit eru
motie van de leden in de"
vergadering van 29 juni jl. De heer^
Joustra zal in deze vergadering-
een verslag uitbrengen. Gevraagd^
werd ook voor deze vergadering-,
mr. Goudsmit als lid van het-
hoofdbestuur uit te nodigen!^
Misschien weet die nog wat te*«
krammen en te lijmen al lijkt de^,"
kans daarop vrijwel verkeken. Ai™
met al is het wel een zeer kwalijke
zaak, die onze V.V.D. geen goed
zal doen, integendeel en de
gevolgen zijn moeilijk te overzien.
Ik schreef het vorige week al: er
wordt met vuur gespeeld op
onverantwoordelijke wijze!

K.sr.

liet leven van Zandvoort van alledag,
zoals „Rob van der Waal in gcsprbk
met God". Er zijn affiches, in „chaos"
(gedachten in dichtvorm) kortom een
overzicht van het leven en werken vjm
Jan Roland van Tetterode. Wanneer
men de tentoonstelling heeft bekeken,
en de bibliotheek verlaat, vergeet dan
vooral niet een blik te werpen op ftr.
28 van de expositie. Een schilderij
genoemd „Afscheid van 'n burgemces-
ter". Dit laatste werkstuk, een
schilderij, hangt in de bibliotheek zei f,
en is ongetwijfeld een der meeste
geslaagde satires. De tentoonstelling is
geopend gedurende de uren dat 'de
bibliotheek geopend is.

•M. A.

bedacht „stuurgroep". In wezen doen
zij niets, ze zijn geestelijk invalide" is
de uitleg die de kunstenaarerbij geeft.
Veel kunstwerken zijn ontleend aan

ZANDVOORT - Op dinsdagmiddag l
augustus werd vanuit een winkeljn'de
Passage een geldlade uit de -kassa
ontvreemd door een Duits sprekende
man. Hoewel de politie een uitgebreid
onderzoek instelde, kon men de dader
niet achterhalen. Waarschijnlijk be-
vond zich een groot bedrag aan geld in
deze lade. ' J
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Veelbelovend jong *
talent in
boeiend kerkconeert
ZANDVOORT - In het kader van de
jubileumviering „Zandvoort 150 jaar
baTJplaals" had het organiserend
comité een kerkconeert uitgeschreven
iir de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein afgelopen donderdagavond.
Medewerking verleenden onze plaats-
gcnote Nelly Paap als trompettiste en
zij maakte met dit concert haar
debuut in haar geboorteplaats. Zij
studeert trompet aan het Sweelinck-
conservatorium te Amsterdam met als
haar leermeester de heer J. Floore. Zij
is 22 jaar oud en heeft de helft van
haar opleiding erop zitten. Over twee
jaar hoopt zij haar einddiploma te
behalen.
Do organist, de 31 jarige Jan Bruin,
beoefent het orgelspel als hobby. Hij
toonde Wen-oor op jeugdige leeftijd
een opvallende aanleg en kreeg zijn
opleiding op Texel. alwaar hij in Den
Burg enkele jaren kerkorganist was.
Zijn verdere ervaring deed hij op
tijdens concoursen in Delft en in
Nijmegen.
Wij hebben met veel genoegen naar de
prestaties van de nog jeugdige
trompettiste geluisterd. Haar voor-
üefde voor de Barok, maar vooral de
hedendaagse muziek was uit de keuze
van haar programma duidelijk merk-
baar. Dit bleek wel uit haar
openingsnummer, de Renaissance
dansen van Claude Gervais. Direct
toonde zij een verrassende en goede
beheersing van haar instrument,
waarbij Jan Bruin haar uiterst
volgzaam begeleidde.
„Heroic Music" van G J?h. Telemann,

een vierdelige suite voor trompet en
orgel werd een insteressanl gebeuren
op muzikaal gebied. De vier delen
werden "namelijk steeds opnieuw
onderbroken door soli voor orgel, die
door Jan Bruin op ingetogen, soms
wat al te bescheidene wijze werden
verklankt. De melodieus uitgevoerde
trompetbegeleiding bleek Nelly Paap
goed te liggen. Zij gaf hier blijk van
veel muzikaliteit en de uitvoering

Weekenddiensten
Datum 5-6 augustus 1978.

Artsen:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos. Arts: dr. Mol. tel. 5091 of
5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts:
Telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zuster T. Dijk,
Lorentzstraat 435, Zandvoort. Tel.
2382.
Apotheek: Zeestraat apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige:
mevr. C.F. Struyk-Reus. Statenbol-
werk 10, Haarlem. Tel. 023-320434.
Hulpdienst:
telefoon 023-243340. Weekeinde van
\fijdag 19.00 uur tot maandag 7.00
uur.
Dierenarts:
büj afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
dj? Veeartsendienst te Haarlem, tele-
foon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon. 2600.
jygemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort:
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur:
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re'inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden £ijn.
S.tXS. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326645. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
"s morgens 7.00uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening: geeft advies, hulp en infor-
matie; Alleen telefonisch bereikbaar
onder nummer 7373 in Zandvuort van
maandag tot en met vrijdag van 11.00
tot 12.00 uur en iedere zondagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur. Ook
schriftelijk via postbus 100, Zand-
voort.

werd zeker een der hoogtepunten van
de avond.
De aria voor trompel en orgel van Jean
Rivier bleek een treffend voorbeeld
van goede hedendaagse muziek,
evenals de Pastorale van Francis
Baines. Besloten werd met de briljant
gespeelde bekende sonala da Chiesa
van Bemard Reichel, die voor beide
solisten maar heel weinig problemen
bleek te hebben. Hoewel enkele lichte
wijfelingen in hel trompelspel af en
toe vielen te constateren, mochten die
niet te zwaar worden aangerekend,
niet alleen omdat Nelly Paap het zich
in de keuze van haar programma zeker
niet gemakkelijk had gemaakt, maar
bovenal omdat haar serieuze aanpak
van het spel veel beloften inhield voor
de toekomst. We zullen haar na dit
debuut in Zandvoort gaarne nog eens
opnieuw beluisteren. Jan Bruin is een
organist, wars van alle uiterlijk
vertoon en effect. Hij zal nimmer een
Jan Zwart of Feike Asma worden,
doch dit behoeft ook niet. Kennelijk
had hij de mogelijkheden van het
Zandvoortse kerkorgel vantevoren
goed bestudeerd. Nergens werd zijn
spel triomfaal, maar integendeel, •
zoals we reeds eerder zeiden •
ingetogen en bescheiden, doch hoogst
muzikaal. Hij speelde „Ein feste Brug
ist unser Gott" van Buxtehude, de
veeleisende Fantasie en fuga in C van
Joh.Seb. Bach en de Fantaisie van
André FJeury, die hij wist op te voeren
lot een verrassende climax aan het
slot. Hier klonk ons oude kerkorgel in
volle glorie! Met composities van
Jehan Alain en Marcel Dupné besloot
hij zijn optreden, dat hem deed leren
kennen als een bijzonder muzikaal,
organist. In de pauze gaf de
president-kerkvoogd de heer M.
Jansen een causerie over de historische
achtergronden van het oude kerk-
gebouw, dat het dorpsbeeld beheerst.
Hij deed het op de hem bekende,
interessante wijze en ruimde ditmaal
een grote plaats in voor de historie van
het kerkorgel, dat door een opgetogen
badgast in het midden van de vorige
eeuw geschonken werd en toen
f2500,- kostte! Zijn prettige ver-
haaltrant werd met grote aandacht
gevolgd. Jammer was het, dat zo
weinigen van dit interessante en
boeiende kerkconeert zijn komen
genieten, hoewel de opkomst n'ogniet
eens tegenviel. V.V.V.-directeur Hil-
bers sprak na afloop namens het
organiserend comité een woord van
dank en huldigde beide solisten
welverdiend met fraaie bloemen.

K.sr.

Kerkdiensten
Zondag 6 augustus.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
9.15 uur: Duitse dienst. Voorganger:,
Pfarrer Siegfried Stadali uit

lBopfingen. 10.30 uur: Ds. E. Saraber
uit Annen (Dr.) Gemeenschappelijke
Gereformeerde Hervormde Dienst.
(Crèche aanwezig).
'Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: geen dienst, (zie dienst om
10.30 uur in de Hervormde Kerk);
19.00 uur: Ds. J.J. Splinter van
G*verveen.
Nederlandse Protestantenbond, brug-
straat 15: geen dienst.
Rooms Katholieke kerk.

'Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: Zaterdag 5 augustus: 19.30
uur: tucharistieviering met orgel en
sameruang; 20.30 uur: Eucharistie-
viering in de Duitse taal. Zondag 6
augustus: 8.45 uur, Stille Eucharistie-
viering: 10.45 uur: Eucharistieviering
niet medewerking van het St.
Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur. woensdag 20.00 uur
d i e n s t en in gebouw Madoera-
straat l Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Tot medio september geen samen-
komsten in huize Pniè'l, Zuiderstraat
3.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

Drogisterij-Reform
MOEMENBUMG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

on zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort.

telefoon 02507-6123.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

T (KINDERE-
WINKELTJE

Buureweg1-3.
ZANDVOORT.

Tel. 02507- K 80
isieder» feg geopend
van 1040-21.00 uur.

ZONNEGORDIJNEN
..Elke maat, klaurecht.

5 jaar garantie.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751

Te koop gevraagd
OUDE SPULLEN, SCHIL-
DERUEN EN LUSTEN enz

Tel.:023-340879
tussen 17 en 20 uur.

HANG-en
LEGRAST

170 cm hoog, 100 cm
breed. 50 cm diep

149,.
HET KASTENHUIS

Grote Krocht23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751

Grot*

VEREN KUSSENS
15,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,
ZANDVOORT,

Tel. 7751

Voor tijddijfc gevraagd
FLINKE
HULP

een of twee ochtenden
POT WB0K.

Mevr. Stuy, tel. '6272

Wie kan mij

Franse les
geven? .

Tel. 7357

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 32 12.

Auto • Brand - Leven
Alte verzekeringen

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

F/emingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch (adipfonewdi
poficure van het

Efatoth Gwttiuis.

Gevraagd:
flinke

afwashulp
voor 's avonds

van 18.00 tot plm.
20.00 uur en

vakantiehulp
voor bediening.

Hotel Faber
Poststraat 9

Tel. 3588

Verticale zonwering
Bespaar 30% door
zelf te plaatsen.

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2,
ZANDVOORT

Tel. 02507-58 02,
na 18.00 u.: 02507- 60 89_

SUNLOVER
ROLGORDIJNEN
Bespaar 30% door

zelf te plaatsen

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2,
ZANDVOORT,

Tel. 02507-58 02,
na 18.00 u.: 02507-60 89

Denk nu vast aan
de Winterschilder

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2, >
ZANDVOORT,

Tel. 02507-5802,
na 18.00 u.: 02507 • 60 83

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
' Toonzaal: x

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Mevr. Chr. Oudshoorn,
VERLOSKUNDIGE

AFWEZIG t/m 14 AUGUSTUS
Waarneemster:

Mevr. C. F. Struyk-Reus Statenbolwerk 10
HAARLEM - Tel. 023 - 32 04 34

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatia;
geboortetegels;Veilinggebouw

De Witte Zwaan beschilderde wandoorden
meto.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uut
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Schildersbedrijf
DE BOET

Keesomstraat 289 • Telefoon 02507-5655

Voor al uw binnen- en
bu/tenschifderwerken
en wandafwerkingen.

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond

Afspraken

EllGn CatS gedipl. trimster

Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel 02507-2773.
Tegen een kleine vergoeding

kan uw hond gehaald worden.

Bijverdienste
De ochtendbladen de Volkskrant en Trouw

vragen voor ZANDVOORT
kandidaten voor de f unktie van

AGENT/E
Tevens hebben wij nog plaats voor

aktieve bezorg(st)ers
Inlichtingen na 19.00 uur bij:

H. Warnars, telefoon 023-335252.

Wij zijn met vakantie van 20 juli
tot 14 augustus

Gelieve NIET te bellen, daar de bewoners
van het pand geen werk aan kunnen nernen.

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

Koopje van de week

LAMPOLIE

geparfumeerd
per fles

3 flessen

2,75
7,50

J. H. Vermeijs BV
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Onderwijzeres en stewardess,

zoeken vrije woonruimte
in Zandvoort of omgeving.

Tel. 02507-3847 of 02507-3645.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Wat niemand zoekt, wordt zelden gevonden.
Pestalozzi (1746-1827)

Maar wie een betrouwbaar en goed uurwerk
zoekt, vindt het-altijd bij

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

Wanner u daar zoekt, vindt u er horloges,
klokken en wekkers in een grote

verscheidenheid.
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis!
Eigen reparatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

KOOIJMAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507 61 ?3

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, lel. 3796.

Te koop aangeboden:

FORD ESCORT 1973
Pr. n.o.t.k.

Hulsmanstraat 2,
Tel. 6872.

Voor de laat-
komers, of als u

een lege plek
heeft in uw tuin

Kwekerij
De

Notedop
heeft altijd iets
moois voor u.
Ook uw adres
voor kamer-

planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Fa. Groen-Mastenbroek
Naarden

Energiestraat 13A - Industriepark
Tel. 02159-4 53 02, na 18.00 uur 4 03 76

Wees milieubewust!!

Bent u op gas overgegaan en hebt u nog
een restant olie in uw tank, doe dan ver-
standig en laat dit er uit halen tegen een

vergoeding van f 150,- per 1000 liter.
Verder geen kosten.

DIT OM VERVUILING VAN HET
GRONDWATER TEGEN TE GAAN.

Telefonische afspraken worden
snel uitgevoerd.

FLINKE HULP
voor de ochtenduren gevraagd.

Weekend vrij

Hotel Margaretha
Hogeweg 50

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten, , <
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

HONDEN-
KAPSALON

REIMÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-,

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955. '
v. Ostadestraat 26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65 -

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

FIAT
LANCIA
AUTO

BIANCHI
Verkoop en service

Autobedrijf
Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80
| Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Diverse occasions.

Inif allafte bureau
OnOEMHIEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

lTEL.02507 5845*

Ons geldwisselkantoor is weer
elke dag geopend

(Ook's avonds)

REISBUREAU
KERKMAN
Grote ruocrit 20. Zandvpqrt

telefoon 0 2 5 0 7 - Ï 5 Ö O - >..'

T (KINDER) WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort,
tel. 02507-6580

De winkel met de grootste sor-
tering kinderkleding
geeft nu

flinke zomer korting!!!
Geopend van 10.00-21.00 uur
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Michael Bleekemolen Neerlands hoop in Grand Prix

Stommelen kon "spookwagen"
niet kwalificeren
ZANDVOORT • „Pure bedrijfsspionage". Met deze krachtige term loste
en ingewijde in de f ormule-1-racerij hét raadsel op rond de Arrows Ford van

Rolf Stommelen. Tevergeefs hadden verslaggevers getracht achter het geheim te
komen van het Warsleiner Arrows Team. Op vragen wat er onder het zeildoek
'oor het blote oog verborgen bleef kregen journalisten geen antwoord en
'asthoudende' fotografen die de goud gekleurde formule-1-wagen bij het
uitrijden van de pits alsnog op de gevoelige plaat waden vastleggen, kregen door
alerte monteurs een hand voor de lens gehouden. Het ongewone tafereel speelde
tich dinsdag herhaaldelijk af tijdens de kwalificatie voor de officièle training van
de Grand Prix. Omdat het aantal inschrijvingen voor de Grand Prix groter was
dan het toegestane aantal formule-1-coureurs (30) die aan de officiële training
voor een startplaats op 27 augustus mogen deelnemen was deze kwalificatiedag
noodzakelijk geworden.

Zeker van deelneming aan de officiële
raining op 25 en 26 augustus zijn de

23 coureurs die worden ingeschreven
door de FOCA (formula One Con-
structors Organization). Nog zeven
coureurs kunnen aan deze officiële
ijst worden toegevoegd. Er bleken
echter nog tien gegadigden, zodat, een
kwalificatie noodzakelijk werd. De
drie afvallers waren na twee trainingen
farald Ertl, Danny Ongais en Rolf
tommelen. De Duitser ging bijna drie

sekond'en langzamer rond dan de
snelste man van het groepje van tien de
momenteel in de formule 2 zo
suksesrijke Bruno Giacomelli.
De Italiaan legde de 4226 meter af in
een tijd van één minuut 19,59 hetgeen
neerkomt op een gemiddelde snelheid
,-an ruim horiderdnegentig kilometer
per uur. Dat het zeer snel ging mag
blijken uit het ronderecord van Niki
Lauda van één minuut, 19,99 geklokt
tijdens de Grand Prix van vorig jaar
(een officieel ronderecord kan alleen
tijdens een race worden gerealiseerd).
Voorts kwalificeerden zich in deze
volgorde Brett Lunger, Arturo Mer-
zario, Keijo Rosberg, Nelson Piquet,
René Amoux en HectorRebaque.

MYSTERIE.
Grootste aandachttrekker was echter
niet snelste man Giacomelli, maar de
coureur, die de stopwatches het langst
had laten lopen. Rolf Stommelen trof
echter geen blaam, Zijn opmerking dat
de wagen van het VVarsteiner Arrows
Team onmogelijk door de kwalificatie
had kunnen komen was eigenlijk
overbodig. Zelfs een leek kon zien, dat
de wagen niet te besturen was geweest.
Het maakte het mysterie alleen rnaar
groter, want waarom dat zeildoek
konstantoverde'wagenr- •~ •
Zodra de Arrows Ford tot stilstand
was gekomen, werd hij toegedekt, om
vervolgens in de eveneens afge-
schermde pits te verdwijnen. De
teamleden hulden zich in stilzwijgen,
maar een ingewijde in de race-sport
verklaarde die geheimzinnigheid als-
volgt. Na zijn sporen in de Lotus-stal
van Colin Chapman verdiend te
hebben trad , ontwerper Tony
Southgat in dienst bij het Shadow
team, waar geld voor hem werd
vrijgemaakt om een nieuwe wagen te
ontwerpen. Op het moment dat de
wagen er op papier was verliet
Southgate samen met Jacky Olliveren
Alan Rees het Shadow-team om
gezamenlijk als Arrows-team verder te
gaan.
Waaraan dit drietal ging werken ligt
voor de hand. Koortsachtig werd
gewerkt om de nieuwe wagen voor die
van Shadow op de baan te krijgen. Dit
lukte dankzij een niet geringe
financiële bijdrage van de Italiaan
Ambrosio. Voor het nieuwe team was

het zaak om als eerste met deze wagen'
te komen, want om als team lid te
kunnen worden van de organisatie van
konstrukteurs moet je een wagen
gekonstrueerd hebben. Opname in dit
elite-klubje betekent een financieel
meevallertje dat in de tonnen per jaar
kan lopen aan reiskostenver-
goedingen. Zover is het echter nog

Schaaknieuws
ZANDVOORT - Op 5 en 19 augustus
zal de Zandvoortse Schaakclub onder
andere in samenwerking met het
comité 150 jaar badplaats en de
K.N.S.B. afd. recreatieschaak twee
snelschaaktournooien houden. Boven-
dien op 12 augustus een simultaans-
eance.
Al deze tournooien zullen open staan
voor ingezetenen en touristen. Plaats
van deze avonden zal zijn het
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat Zandvoort. Dit is bij het
busstation van de N.Z.H. Beide
avonden zullen beginnen om 19.00
uur. Het eerste ,half uur zal wel de

"~ mogelijkheid'worden geboden om een
beetje te spelen. Men dient er wel
rekening mee te (houden dat er een
maximum aantal van 40 deelnemers
kan worden toegelaten. Dit i.v.m.
ruimte en materiaal. Als U de grote
zomerdrukte in Zandvoort zou willen

"ontlopen, kom dan één van deze
avonden en, speel een paar gezellige
partijen schaak. Uiteraard zijn ook de
dames en jongeren welkom.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor d« komende week luiden als
volgt:
donderdag 3 augustus 3.56-16.21 uur.
Vrijdag 4 augustus 4.31-16.56 uur.
Zaterdag 5 augustus 5.04-17.30 uur.
Zondag 6 augustus 5.37-18.00 uur.
Maandag 7 augustus 6.08-18.33 uur.
Dinsdag 8 augustus 6.43-19.06 uur.
Woensdag 9 augustus 7.16-19.39 uur.
Donderdag 10 augustus 7.55-20.19
uur.
Springtij 6 augustus.

schap formule-3 aanvoer. Ik ben er
dan ook voor mezelf van overtuigd,
dat ik niet voor Piquet onderdoe".
Het is duidelijk. De kwalificatiedag op
Zandvoort heeft Jan Lammers het zo
belangrijke zelfvertrouwen voor een
nog belangrijker examen in een
formule-1 wagen gegeven.

NEERLANDS HOOP.
Geen onbekende van de formule-1 is
Jans landgenoot Michael Bleeke-
molen, evenals Jan als toeschouwer op
Zandvoort aanwezig. De Haarlemmer
is Neerlands enige hoop op deelname
aan de training. Aan de kwalificatie
hoefde hij niet deel te nemen,
aangezien de wagen, waarmee hoogst
waarschijnlijk gereden gaat worden, al
op de vaste „FOCA-Iijst" voorkomt.
Na het wegvallen van Jarier is de
tweede ATS HS l van ATS racing
vrijgekomen en F&S doet er als
sponsor van Bleekemolen al het
mogelijke aan om deze wagen voor de
Grand Prix te huren.
Op Zandvoort was het team echter
niet aanwezig vanwege banden-
moeilijkheden, die zich tijdens de
Grand Prix van Duitsland afgelopen
zondag hadden voorgedaan. Waar-
schijnlijk in de loop van volgende
week vertrekt Bleekemolen naar
Engeland om de wagen te testen. Dit
om zoals hij zegt „uit te zoeken of het
wel zin heeft om in deze wagen op
Zandvoort uit te komen". Na het
echec van vorig jaar, toen hij zich niet
wist te kwalificeren vanwege de
abominabele toestand waarin de
wagen verkeerde is Bleekemolen niet'
van plan om voor de tweede keer „af
te gaan". Met goed materiaal aan de
start verschijnen en anders niet is de
strekking van zijn verhaal.
Hij is zeer beslist niet van plan om in
de eerste de beste wagen te stappen.
Daarvoor gaan zijn gedachten momen-
teel nog te veel uit naar het formule-3
kampioenschap en hij legt uit: „Voor
de Grand Prix moet ik voor dit
kampioenschap nog twee races in
Zweden rijden. Ik lig momenteel
dertien punten achter op leider Jan
Lammers. Ik weet niet hoe ik er na die
twee races voorsta. Op de dog van de
Grand Prix wordt er namelijk ook een
formule-3 race gehouden. Heb ik dan

niet, want Shadow heeft het Arrows
Team aangeklaagd bij de rechter. De
Arrow zou een Shadow zijn. Shadow
won de rechtzaak, maar Arrow pikte
het niet en ging in hoger beroep. De
zaak komt nog deze week aan de orde,
maar inmiddels heeft Arrow de
wielophanging aan de wagen vcr-
anderd, waardoor de boude een
andere wagen zou zijn geworden. Hoe
men te werk was gegaan wilde men
echter aan de buitenwereld niet
onthullen, vandaar die geheimzinnig-
heid met zeildoek.

jJAN LAMMERS.
Aanwezig op Zandvoort was ook Jan
Lammers. Tevergeefs wachtte hij in
zijn woonplaats op de komst van het
Shadow-team. Zondag was hij vanuit
Hockenheim huiswaarts gekeerd met
een uitnodiging van Don Nicols op zak
om eens een proefrit in één van de
Shadow-wagens • te maken. Jans
suksesvolle optreden in de formule 3
was de Engelsman niet voorbijgegaan
en bovendien won Jan zondag voor de
ogen van de Brit met grote overmacht
een voorrace van de Grand Prix. „Die
uitnodiging is natuurlijk prachtig,
maar je moet je er niet al te veel van
voorstellen „relativeerde Jan. Nu ze
hier niet naar Zandvoort zijn gekomen
zal ik deze zomer nog wel naar
Engeland moeten voor die proefrit,
maar meer dan een proefrit moet je er
beslist niet inzien. Don Nicols is nu
eenmaal een man die veel ziet in jonge
knapen met talent. Hij kijkt in de
toekomst en dat is een goede zaak. Hij
wil gewoon kijken of er wat bij me zit.
Mocht dat zo zijn, dan kan je met zo'n
man natuurlijk een heel eind komen".
Ondanks zijn nuchtere woorden heeft
Jan toch wel wat vertrouwen in een
eventueel formule-1-avontuur, want
zo zegt hij na de eerste training van de
nog te kwalificeren rijders aan-
schouwd te hebben; „Ik weet
natuurlijk niet wat ik erin zo'n wagen
van terecht breng. Ik heb nog nooit in
een formule-1 wagen gezeten. Maar
toch. Wat de meeste van die jongens
presteren moet ik toch ook kunnen. Ik
heb vooral gelet op Nelson Piquet
(vijfde trainingstijd red.). Deze jongen
leidt het Britse kampioenschap,
terwijl ik het Europees kampioen-

Kans op de titel dan ben ik uileraard
graag van de partij, want formule-3
kampioen worden is ook aardig'.
Overigens mag worden verwacht dat
Michael Bleekemolen naast Jochen
Mass als tweede rijder van ATS Racing
op Zandvoort zal optreden. De blonde
Haarlemmer liet namelijk al door-
schemeren wel vertrouwen in het
Duitse team te hebben.

Jan Lammers met in de Mc Laren M 26
op de achtergrond de snelste man van
de training Bruno Giacomelli. Wellicht

voor de Zandvoorter volgend jaar een
vertrouwd we re ld je.

Klinkende namen bij
"Zandvoort Trophy"
Een van de hoogtepunten in het Zandvoortse raceseizoen is jaar in jaar uit de
„Zandvoort Trophy", de internationale 4-uurs race voor toerwagens groep II.
Evenals vorig jaar zijn er ook nu weer veel interessante inschrijvingen
binnengekomen, waaronder niet alleen Nederlandse top-coureurs maar ook veel
buitenlandse „azen". Dit jaar zijn zelfs twee bekenden uit het Formule l circus
van de partij.
Zeker voor het publiek is dit jaarlijkse evenement een boeiend schouwspel
met veel bandenwissels, bijtanken van auto's en druk doende coureurs en
moteurs voor de pits.

In de klasse tot 1300 cc zal dit jaar
voor het eerst een fabrieks Skoda
meerijden, bestuurd door Zapadloe en
Michi (beiden uit Tsjechoslowakije).
De Italiaanse Jolly Club is in deze
klasse goed vertegenwoordigd. Zij
brengen in een Fiat 128 coupé het duo
Carlo Giani en Lella Lombardi, die
enkele jaren geleden beroemd werd
doordat zij als enige vrouw een
Formule I wagen bestuurde'.

In de klasse 1300-1600 cc hebben de
VW Scirocco's de overhand, met als
favorieten onder de rijders het
voormalige Duits-Tsjechische duo
Anton Stocker en Jörg Siegrist. Op 6
augustus zal Stocker samen met Hans
Nowak in een Sirocqo Spiess (VW
Motorsport) een overwinning pro-
beren te behalen. Maar ook Jörg
Siegrist en Willi Berg'meister zullen
zich in hun Vw Scirocco Spiess van het
Jagermeister Racing Team, niet
onbetuigd laten. Naast deze favorieten
zal ook het Belgische team Boxberger/
Vanierschot met hun Scirocco streven
naar een eerste plaats. '

Cor Brom: 'Vertrouwen in Ajax'
Gedurende de laatste 3 weken heeft u regelmatig in onze krant kunnen lezen
over de te spelen wedstrijd tussen een voltallig Ajax en een
Zandvoortmeeuwen-selectie op woensdag 9 augustus a.s. om halfacht 's avonds.
Ongetijfeld zullen vele mensen, en niet alleen uit Zandvoort, naar deze wedstrijd
komen kijken waarin o.a. dé VV.K.-gangers Ruud Krol, Piet Schrijvers en Dick
Schoenaker binnen de lijnen komen.

Het Ajax dat men te zien zal krijgen
staat het komend seizoen onder
leiding van de nieuwe trainer Cor
Brom. Nu mag men het woord nieuwe
niet al te letterlijk nemen want Brom
is een aantal jaren geleden hulptrainer
gweest bij Ajax. Nu is hij via Fortuna
S. C. en Sparta weer bij Ajax
teruggekomen. Reden om hem te
vragen hoe hij het vindt om
hoofdtrainer bij Ajax te zijn.

Cor Brom: „Uiteraard is het voor een
voetbaltrainer een mijlpaal in je
carrière om bij een topclub als Ajax in

dienst te zijn: Tevens is het ook een
uitdaging omdat je weet dat er meteen
twee of driemaal zoveel ogen op je
gericht zijn, maar deze uitdaging neem
ik graag aan".

Er zijn nogal wat wijzigingen in de
Ajax selectie in vergelijking met vorig
jaar: „Ja, er is wel wat veranderd. Je
mist nu natuurlijk een topscorer als
Ruud Geels die naar Anderlecht is
gegaan, maar daar staat tegenover dat
Ajax Ray Clark en Wim Meutstege,
beide van Sparte, heeft ingelijfd, en
niet te vergeten de veel belovende

Twee Zandvoorters bij eerste vijf
Nederlandse Kampioenschappen Hobie
ZANDVOORT - Onder deskun-
dige leiding van de wedstrijd-
commissie van de Watersport-
vereniging „Zandvoort", werden
zaterdag- en zondagmiddag voor
de kust de wedstrijden voor de

Nederlandse kampioenschappen
Hobie-14 verzeild.
Op zaterdag twee en zondag drie
wedstrijden, waaraan werd deel-
genomen 'door vierenveertig
deelnemers uit het gehele land.

Het werd een sportieve strijd om
'de eerste plaatsen; dank zij het
uitstekende zeilweer, een bij-
zondergeslaagd weekeind.

De start van de wedstrijden vond dit

keer plaats bij het start-schip van de
associatie Hobie-Cat in volle zee.
Jammer voor de toeschouwers die een
start vanaf de wedstrijdtoren van de
vereniging op het strand altijd meer
kunnen waarderen, omdat dit een
spectaculair schouwspel oplevert.

Voor de zeilers was dit startschip, met
de pal uit het oosten waaiende wind
ideaal, gezien de verplichte „in de
windse" start. Dit weekeind behoefde
de stand-bij boten niet in actie te
komen, want de zee was glad en
omslaan was er niet bij. Er waren vrij
lange banen uitgezet, zodat de zeilers
na afloop, blij waren hun benen te
kunnen strekken. Velen hadden dit
weekeind langer dan tien uur gezeild.
Overigens waren de zeilers net
teruggekeerd of Zandvoort werd
verrast dooreen tien minuten durende
sterke wind, sommigen spraken zelfs
van „windhoos". Voor de zeilers
kwam deze wind als een weldadige
afkoeling.

In het clubhuis van de water-
sportvereniging Zandvoort vond
de uitreiking van de prijzen
plaats door de fleetcaptain van
de Zandvoortse associatie van de
Hobie-Cat, Martin Molenaar.
Nederlands kampioen werd Jos
de Bakker uit's Gravenzande,
tweede Jons Trouw uit Zand-
voort, derde Jan Wijker uit
Egmond, vierde René Bos uit
Zandvoort en vijfde Kees
Toetenel uit Den Haag.

overgang van Piet Wijnberg van de F.C.
Utrecht naar Ajax.

TALENTEN
Zijn er nog spelers uit eigen arsenaal
aan de A-selectie toegevoegd? j,In
totaal zijn er drie jeugdspelers aan de
A-selectie toegevoegd,, waarvan twee
die al bij Ajax speelden, namelijk Cor
van de Brink en Erwin Cramer en het
jeugdige talent van de Go Ahead
Eagles afkomstig, Ruud Kaiser. De
verwachtingen zijn hoog gespannen
voor de komende competitie en ik
dacht ook wel terecht, want mijns
inziens moet je met dit spelerspoten-
tieel, gebasserd op de vaste kern van
vorig jaar en aangevuld met jonge
spelers, hoge ogen kunnen gooien, en
daarom heb ik er het volste
vertrouwen in".
Straks begint decompttitie weer. Hoe
staat het met de training? Brom:

'„Behalve- de drie eerder genoemde
W.K.-gangers, die natuurlijk na Argen-
unie een paar dagen vakantie nodig
hebben, maar zij zullen zeker op tijd
klaar zijn voor het grote werk. Alleen
Johan Zuidema ?al de eerste weken
at'wezigzijn wegens een blessure".
Wat voor soort team stelt u vrijdag
op? „In ieder geval gaat het sterkste
Ajax-team het veld in in de wedstrijd
tegen Zandvoortmeeuwen, en niet in
de laatste plaats omdat ik gehoord heb
dat Zandvoortmeeuwen in de lift zit
omdat het eerste team de laatste
seizoenen met een aantal jonge
jongens speelt die steeds taktischeren
geroutineerder gaan spelen. Maar
daarnaast jvil ik ook dat Ajax zich
sterk aan het publiek presenteert",
aldus Cor Brom.
Wellicht kan men zich de wedstrijd
tussen Zandvoortmeeuwen en Ajax
herinneren van een paar jaar terug,
waar een dapper strijdend Zandvoort-
meeuwen ten onderging tegen een
superieur Ajax dat toen 'speelde met
vedetten zoals: Cruyff, Keizer en
Swart. Er zijn toen prachtige actie-
foto's gemaakt die nog altijd in de
Zandvoortmeeuwenkantinie hangen.
Misschien een leuk idee om even
binnen wippen als men woensdag toch
op het veld is.

Guinee-Conatry
ZANDVOORT • Onder het motto:
Guinee? Nooit van gehoord! is in
Zandvoort een aktie gestart voor dit
Westafrikaanse land, waar 4.000
politieke gevangenen zijn, zonder te
zijn aangeklaagd, zonder proces. Op
zaterdag 5 augustus a.s. staat Amnesty
International met een kraam op het'
Raadhuisplein, waar o .a. de tekst van
een brief verkrijgbaar is, die aan de
regering van Guinee gezonden kan
worden. Verder is er een stand
ingericht in de Openbare Leeszaal aan
de Prinsesseweg.

Naast de vele BMW's in de klasse
1600-2000 cc, zijn de Escorts van het
Ford Team Zakspeed de grote
kanshebbers. Onder hen Armin
Hahne, die met zijn Ford Zakspeed
Escort winnaar werd van de 4-uurs
race op de Nürburgring. Ook het Opel
Dealer Team Holland doet van zich
spreken. In de Opel Kadett GT/E zal
Hans Kok samen met de Amerikaanse
Formule I coureur Brett Lunger, die
hopelijk ook tijdens de Grand Prix op
27 augustus in de startri jen zal staan,
een poging wagen om tot de voorste
gelederen door te dringen.
Eenaantal Nederlandse kanshebbers is
vertegenwoordigd in de klasse
2000-3000 cc. Naast Cleutjens/Koks
in een Ford Capri van het Lois Mo bil
Ford Dealer Team, zal het duo
Fresco/Kluit in een BMW 530i rijden.
In de klasse boven de 1300 cc veel
zwaar geweld. Een serieuze bedreiging
voor de BMW's vormt de Mercedes
450 SLC, bestuurd door de Duitsers
Heyer/Schickentanz, van Mampe
AMG Mercedes. De eerste Mercedes
die dit raceseizoen werd ingezet is
reeds twee maal als derde gefïnshed en
men hoopt dal ook deze tweede'
wagen op 6 augustus zijn kinder-
ziektes heeft overwonnen. Naast de

err-de- Mercedes SLC zullen
tiRVijôïèfc Camaro zich in het

strijdgèwoel mengen bestuurd door de
Nederlanders Deen/Van Gelderen en
Moritz/Frankenhout. Grote kansheb-
bers in deze klasse zijn voorts Joosen/

Van Hovc uit België met een BMW 3,2"
van het team Luigi Racing die 2é "
werden in de 24-uurs race van'"
Francorchamps en de ook al door de"
Jolly dub gesponsorde BMW 3,2- •
bestuurd door de Italiaan Finotto.
Naast deze spektakulaire 4-uurs race-
zullen er nog drie andere races-
plaatsvinden. Zaterdag 5 augustus om;
15.45 uur race Formule Ford 1600 en><-
om 16.30 uur Produktie Toerwagens. '
Zondag 6 augustus zal om 13.00 uur-,,
de Formule Ford 2000 race worden ••
verreden, waarna om 13.50 uur de
4-uurs race van start zal gaan.
Bij de Formule Ford 1600 heeft
Maarten Oostewaal met 75 punten de.,,
leiding in het Nederlands kampioen-
schap. Ed Brouwer staat met 74.,
punten op een tweede plaats. De strijd"-
om een eerste plaats in dit kampioen-1
schap zal deze race dan ook zeer--
spannend maken.
Ook bij de Produktietoerwagens zal er- •
heftig worden gestreden om het'
Nederlands kampioenschap. De stand
is nu: tot 1300 cc: 1. Aart Kluvers42
pnt., 2. Arie Ruitenbeek 40 pnt, 3.
Richard van Heulen 38 pnt. ~
1600-2500 cc: 1. Rien Frankenhout -
45 pnt, 2. Theo Koks 42 pnt.,3.
Edward Schinkel 40 pnt.
boven 2500 cc: 1. Wim van Gelderen
75 pnt., 2. Huub Vermeulen 52 pnt.,
3. Loek Vermeulen 22 pnt.
ii de middelste gelederen van de'
Formule Ford 2000 gaat het er zeer fel..
aan toe om' een betere plaats te '
bereiken in de stand -voor het Benelux- ••
kampioenschap, wat ook ditmaal weer '*
zeer veel spanning teweeg zal brengen, -•-
al lijkt de top vrijwel onaantastbaar: 1.
Rob Leeuwenburgh 83 pnt., 2. Ros de
Giaxa da Salvi 76 pnt., 3. Huub
Vermeulen 44 pnt. Maar zeker is erin '
de racerij nooit iets voordat de •
geblokte vlag is gevallen.

Prijsschieten op
Jan Jongbloed
Niemand minder dan onze nationale
keeper Jan Jongbloed zal woensdag
a.s. om 7 uur 's avonds, dus een half
uur voor de wedstrijd Ajax-
Zandvoortmeeuwen, tussen de palen
staan om de penalties te stoppen die,
door' Zandvoortmeeuwenpupillen op
hem afgevuurd zullen worden.
Er zullen vijf maal vijf penalties op zijn
doel genomen worden, en voor 'de
winnaar ligt natuurlijk een prijsje in
het verschiet.
„Ik werk graag mee aan deze extra
attractie „vertelde Jan mij zondag-
avond toen hij samen met zijn broer
Hans, welbekend in Zandvoort-
meeuwenkringen, een dagje naar
strand geweest was. Ook Jan Jonge-
bloed begint iets later dan normaal
met zijn training omdat ook hij graag
nog een paar dagen vakantie wil
nemen na de W.K.-vermoeienisaen.
Misschien als het organisatie-
comité ermee akkoord gaal
kunnen we neefje Chris Jongbloed
enige schoten laten lossen op zijn
oom Jan. Chris speelt namelijk een
half uur later in het eerste team van
Zandvoortmeeuwen.

Openlucht schaak
ZANDVOORT - De schaakclub
Zandvoort organiseert aanstaande
zaterdag een openluchtschaaktour-
nooi. Een ieder die zin heeft in een
„potje" schaak kan hier voor terecht
op het Schoolplein voor het
V.V.V.-kantoor. Aanvang 14.00 uur,
deelname vrij, en een ieder kan zo lang
schaken als hij wil, alleen maakt men
er geen nachtwerk van.

Nachtuil
Op vrijdag 4 augustus vervolgt het
jeugdcentrum De Nachtuil de veer-
tiendaagse filmvoorstellingen met
„Lady sings the Blues". Diana Ross
vervult de hoofdrol en de prent gaat
om 20.30 uur draaien. Vanaf 20.00
uur zijn de bezoekers al welkom in de
soosruimte.

Film-Inn
ZANDVOORT - Op vrijdag 4 en
zaterdag 5 augustus wordt de
Russische versie van Hamlet vertoond
in de openbare bibliotheek. Het is een
film van Grigori Ko/intzev. Aanvang
der voorstellingen op beide avonden
21.00uur.

Adv. Ingcz. Med.)

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 45 65.

Autovierdaagse
Geslaagd J
ZANDVOORT - Voor de derde maal,.
in successie organiseerde Autosport-'
vereniging Sandevoerde een autovieft,,
daagse, waarover topfunctionarissen-
van de CENAV en de KNAC niets dan
goeds te vertellen hadden. De grote.,
drijfveer in dit gebeuren was weer •
Nico Paap, die dit werk al 27 jaar doet,,.

Paap zegt niet zo tevreden te zijn over -
de opkomst maar dat toch 36 equipes'"
vier avonden lang allerlei leuke -
bezienswaardigheden binnen het ge^
bied Zandvoort, Alkmaar, Amsterdam
hebben kunnen zien. ledere deelr

nemer kreeg na afloop een brevet',"..'
wanneer men daar acht van opge-
spaard had, een speldje van de KNAC"",
en tenslotte mochten allen een tegel,
mee naar huis nemen met het
opschrift „Zandvoort 150 jaar bad-
plaats". Gelukkig waren ook de™~
weergoden in een goede bui, zodat het
een geslaagde avondvierdaagse was.

Aangehouden
ZANDVOORT - In de nacht van
dinsdag, woensdag, 1-2 augustus
werden in Zandvoort in de Louis
Davidsstraat drie mannen aangehou-
den. Het waren een 31-jarige Heem»-
stedenaar en twee Zandvoorters in de
leeftijd van 24 en 26 jaar, op
verdenking- van het stelen van geld,
cassette uit parkeermeters. De Heem-
stedenaar had nog een cassette in zijn
zak, terwijl twee andere cassettes injde
onmiddellijke nabijheid werden ge-
vonden. Zij werden door de politie
aangehouden en ingesloten.
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s voor Meubeltoeristen.
5. Heerenveen 6. Hengelo 8. Utrecht

Onze toonzaal m de
hoofdstad ligt direkt bij
het gezelligste plein van
de stad. het Leidseplem.
Opwandelafstandligthet
Rijksmuseum en het Stedelijk Museum Bijna vlak
vooronzedeur kunt u op een rondvaart boot
stappen Eigenlijk ligt de hele Amsterdamse birtnen-
stad vanaf het Leidseplem aan uw voeten.
Het adres van de toonzaal is Leidsekade 98-99.

Uw tochtje naar onze
Friese toonzaal kunt u
mooi kombineren met een '
bezoek aan het Batavusmuseum. Schijnt 't zonnetje
dan is een uitstapje naar een van de Friese meren
zeker aan te raden. Onze toonzaal in Heerenveen
ligt aan de Dracht 142.

Onze toonzaal in Hengelo
ligt niet zover van rekrea-
tiepark De Waarbeek, ü
vindt daar van alles en nog
wat om van uw Meubeldag een"
extra fijne dag te maken.
Ons adres is Deldenerstraat 3-5.

Als u naar onze toonzaal
in Utrecht komt kunt u OOK
het Spoorwegmuseum
meepakken. Daar ziet u hoe
onze grootouders reisden. Maar in een stad als
utrecht is natuurlijk nog veel meer te beleven. \töt
dacht u van een beklimming van de Dom? Aan u de
keus. De toonzaal ligt aan de Hollantlaan 26.

9. Valkenburg

ÎM"_ !•!•

Dit dorpje ligt boven Rotterdam, niet ver van Vlieg-
veld Zestienhoven Uw bezoek aan onze toonzaal in
Berkel kunt u leuk kombineren met bijvoorbeeld
een kijkje op het vliegveld en misschien een rond-
vluchtje. In Rotterdam zelf valt natuurlijk ook van .
alles te beleven. De Euromast, een havenrondvaart
om maar eens wat te noemea De toonzaal in Berkel
ligtaandeNoordemdseweg l 16.

In Valkenburg kunt u uw bezoek
aan onze toonzaal samen laten vallen met een
tochtje in de kabelbaan naarde Wilhelminatoren. U kunt
't ook lager zoeken, in een van de bekende mergel-
grotten. Ons adres in Valkenburg is: Reinaldstraat 9.
Ook zondag's geopend van 9 tot 18 uur.

10. Zuidlaren

Onze toonzaal in Beverwijk
kunt u ideaal 'samenpakken'
met een dagje strand.
Wijk aan Zee ligt vlakbij. Het strand
is mooi en het is er wat rustiger dar
in de hele bekende badplaatsen.
Trouwens, ook Castncum en
Egmond zijn in de buurt. ' - r _
Onsadresin Beverwijk is Parallelweg 100."

Kom inde vakantie gezellig meubels kijken bij de Meubelfabriek
Oisterwijk. En maak er dan een fijne vakantiedag van. Al onze toonzalen
liggen lekker bereikbaar en in de buurt van allerlei attrakties. Bij ons
staan in ieder geval koffie en een koele dronk voor u klaar. We zijri van
maandag tot en met zaterdag geopend van 9 tot 18 uur én op alle
koopavonden. Tot kijk en prettige vakantie.

4.Ede
7. Oisterwijk

Na of voor eenbezoekaan
onze toonzaal inde Grotestraat
72-74 moet u eens fijn de Veluwe3

opgaan. De Hoge Veluwe met het
Kroller Mollermuseum zijn in de buurt.

Zuidlaren heeft niet
alleen een toonzaal van
de Meubelfabriek
Oisterwijk maar ook een
alleraardigst Sprookjesbos. _
Vooral voor kinderen een belevenis. In de buurt vindt
u ook het fraaie Zuidlaarder Meer. Graag tot ziens in
Zuidlaren. Onze toonzaal ligt aan DeMillystraat 7.
De koffie staat voor u klaar.
Tijdens de Oud Drentse Markten
open van 19 tot 22 uur.

In Oisterwijk ligt het hart van ons bedrijf. Hier worden onze meubelen gemaakt Mocht u nog tijd
over hebben na uw bezoek aan onze toonzaal dan raden wij u aan naar het gezellige Vogelpark te
gaan. Of een wandeling te maken in de nabijgelegen bossen en langs de beroemde vennen. Onze
toonzaal vindt u aan de H eusdensebaan 65.

DeMeubelfabriek
Oisterwijk
biedt u eersteklas
eikehout, goed uitgewerkt"'
in eigen droog kamers,
geloogd volgens oud recept, 12 jaar garantie. "
ongekende service en .gratis thuisbezorging in heel
Nederland.

Meubelfabriek Oisterwijk

voor 2 ochtenden per week
om op ons kind van één jaarte passen.

Telefoon 289818 tussen 19.00 en
21.00 uur.

Veto motieven on soorten voorradig bij
IJZERHANDEL

SLA UW SLAG
de laatste hoopjes

btj Trossêl
OVERHEMDEN K M, 2*90.. 10,001

j HERENONDERGOED perstei 11,00
DAMESNACHTHEMDEN 20,00

l JAPONNEN vanaf 35,00

[ROKKEN 25,00-10,00|
KINDER-
SPIJKERBROEKEN25,001
TERLENKA
KINDERBROEKEN 12,50|

[MEISJES-
I SPIJKERROKJES 15,001
(BIKINI'S 15,00

MINI OF MAXI VAKANTIE...?
Dat kan nog in de prachtige natuurstreken van
Luxemburg, o.a. in onze luxe-vakantieparken te
!-!osingenen Bourscheid.
Driedaags mini arrangement, p.p. vanaf 65,-
Vi|fdaagse maxi arrangement, p p vanaf . 120.-

Inlichtingen bi| uw reibaüuseur o' Jirckt bij

CLUB-BENELUX, Internationale Vakantie Service
HjnngulionOO 3011 TH Hotlttojm Weloon 010 115530

MUZIEK CENTRUM A.W.I. Hoofddorp
Afri. Klein Muziekinstrumenten
melodicamondharmonicatrompettendwarsfluiten
gitarenblokflurtenmetronoomssaxofoonsrieten
beatringtambourijnclavesdrumstokkencapodastra
kazooklarinetrietenukelelevioolsnarenmodern
enklassiekbladmuziekenzenzenz.

Hoofddorp
Kruisweg 679 (tussen Rijksweg en
Hoofddorp) Tel. 02503-16068.
Vrijdag koopavond.

Tevens grote keus in orgels en piano's.

LCMCC

Elke werkdag van
half negen lol half één
en van half twee tot
halt zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur
•n zalerdag's van
10 00-12 00 uur
u bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.a.

de nader & een Jus b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50*

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN -
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tfil. 02977-24429.

Grote sortering

Antieke
en

OuJe
bureaus

Antiek Boetiek
Koogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

INSTITUUT
RIA DE KORTE
Nic. Witsonstraat3-5 - Amsterdam
Tel. 020-23 39 94

Vraag nu de gratis studiegids aan van de opleidingen tot:

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE A en B
(erkende STIVAS-school)

MANICURE
PEDICURE/CHIROPODIE
(erkend door de Ned. Ver. voor Voetverzorging).

Al deze cursussen worden zowel overdag als 's avonds
gegeven. Aanvang: aug./sept. 1978.

VANAF HEDEN INSCHRIJVING!

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren- en juniormode,
Hoofdstraat 178. Hillegom.
tel. 02520-15119 Donder

dag koopavond

DECLARANT
EXPEDITEUR

Gegarandeerd hoog salaris.
Brieven onder nummer 1500.

CONCOURSLAAN 17, HOOFDDORP

HALTERS voor zee en zon. 6,00

iennebroekerlaan 37
Bennebroek, tel. 02502-6365.

Aiitobecfrff
EYZ1NGABV
Citroen-agent

vraagt met spoed voor haar filiaal te
Uithoorn:

LEERLING MONTEUR
2e MONTEUR
Ie MONTEUR
AUTOSPUITER

(Laorbng en volslagen)
Geboden wordt:
Goed salaris, in overeenstemming met
de functie.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor informatie voor deze functies gelieve
contact op te nemen met de heer Sonder-
meïjer of de heer Disseldorp. Wceger
Bruinlaan 73, uithoorn, tel. 02975 - 6 20 55.

SLEUTELS
alle
soorten
KAPTEIN
Schoen- en sleutelservice
Scholl gezondheidssandalen
Raadhuisstraat 78,
Heemstede. Tel. 286745.

Gemeente
Haarlemmermeer

Onderwerp: cursussen van het Instituut
voor Kunstzinnige vorming Haarlemmermeer,
afd. beeldende expressie.
Door het Instituut voor Kunstzinnige vor-
ming, afd. beeldende expressie, worden in
de periode van 4 september tot 23 december
1978 de volgende cursussen georganiseerd:

Hoofddorp
pottenbakken, edelsmeden, macrame, kno-
pen, boetseren en textiele werkvormen.

Badhoevedorp
keramiek, wandkleden maken, schilderen en
weven.

Nieuw-Vennep
textiele werkvormen en schilderen.
Per cursus zullen 14 lessen worden gegeven;
het cursusgeld bedraagt 115,-.
Voor kinderen worden in de hierboven ver-
melde plaatsen expressieclubs georganiseerd.
Deze cursussen lopen tot en met de maand
mei 1979.
De kosten bedragen 11,-per maand.

Aanmelding voor een van de cursussen kan
alleen schriftelijk door middel van aanmel-
dingskaarten.

Deze aanmeldingskaarten en programma-
boekjes kunt U aanvragen bij de afdeling
algemene zaken, raadhuis Hoofddorp, (tele-
foon 02503-18144 toestel 144).

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
tel 02503-16068/16501

ORGELS PIANO'S

Inkoop Verkoop - Verhuur

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325. Bentveld/post Aerdenhout,

tel. 023 -24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23)
Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en, voor experts en zok door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,

series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.
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Zandvoortse Belangen wil
nieuwe raad kritisch volgen
ZANDVOORT - Op 10 oktober 1978 wordt in Den Haag een
hoorzitting gehouden ten aanzien van de nieuwe wet op de
kansspelen en speelautomaten. Om op deze hoorzitting aanwezig te
zijn moet men zich melden voor l september bij de
Secretaris-Generaal van Economische zaken. Volgens de Groepering
„Zandvoortse Belangen" behoort het college van B. en W. van
Zandvoort zeker op deze hoorzitting aanwezig te zijn, wil men
voorkomen dat het gemeentebestuur van Zandvoort in de toekomst
geen baas meer in eigen huis zou zijn.

De voorzitter van deze groepe-
ring, de heer J.J. Pas, formuleert
het als volgt: „Het lijkt ons vrij
logisch dat de heer De Rooy van
de Nationale Stichting Casino-
spelen op dezs hoorzitting
aanwezig al zijn. Bovendien is
ons ook bekend dat diverse
gemeentebesturen zich voor
deze hoorzitting hebben gemeld.
Wij vinden dat het college van B.
en W. het recht moet hebben om
te bepalen aan wie een vergun-
ning voor het houden van een
speelautomaat wordt uitgereikt.
Wij weten dat veel etablissemen-
ten in Zandvoort graag voor deze
vergunning in aanmerking ko-
men".

Tevens zou volgens de zienswijze van
Zandvoortse Belangen in de nieuwe
wet voorzien moeten worden dat het
gemeentebestuur van Zandvoort meer
invloed krijgt op de wijze van
exploitatie van het Casino. „Momen-
teel kent do gemeente Zandvoort
weinig financieel voordeel van het
Casino. Ik moet zeggen dat de
gemeente Valkenburg van.de fouten
van Zandvoort heeft geleerd. Men
heeft de zaak daar reeds wijzer
aangepakt", aldus de heer Pas.

Rekreatiebad
Een doorn in 't oog van Zandvoortse
Belangen is ook het jaarlijkse exploita-
tietekort van het huidige zwembad.
„Ieder jaar een miljoen is veel te veel.
In de privé-sector was het zwembad
reeds lang fail l iet geweest. Dit verlies
kan men nu eenmaal niet afdoen met
een mededeling dat de nieuwe
directeur doende is de rode cijfers weg
te werken. Er zijn te veel nullen bij die
rode cijfers", aldus de voorzitter van
deze groepering die nog steeds van
mening is dat een „recreatie-bad" naar
voorbeeld van het bad „Alpenmare"
in bad Tölz in Duitsland, veel beter
zou zijn geweest.
„Destijds heb ik al gewaarschuwd voor
het exploitatietekort dat zou ont-
staan. Ik- ben met plannen, tekeningen
en een afgerond plan gekomen, maar
men wilde niet luisteren. Gezien het
jaarlijkse tekort zijn wij nu van plan.
om opnieuw met een voorstel te
komen het huidige bad te" veranderen.
De tijd heeft ons in het gelijk gesteld,
misschien wil men nu wel de
verandering naar recreatiebad in
overweging nemen. Wij wachten met

(Adv. Ingcz. Med.)

spanning op de bekendmaking van de
namen van de personen die in deze
commissie zi t t ing /uilen hebben",
zegt de voorzitter.

Net niet gehaald '
Overigens i.s de groepering ,.Zand-
voortse Belangen" niet in de nieuwe
raad vertegenwoordigd. Met een totaal
aantal stemmen van 31], was dit
aantal nette kort om deel uit temaken'
van de nieuwe gemeenteraad. Men is
echter niet van plan om nu vier jaar
werkeloos toe te zien hoe het nieuwe
gemeentebestuur de belangen van

'Wij zijn blij

dat wij geen

Zandvoort gaat behartigen. „Wij
hebben het plan opgevat („wij", dat
zijn de voorzitter, de secretaris H-
Oonk, de secretaresse mevrouw
Martha Koper, de penningmeester R."
Schouten'en bestuurslid C. de Krijger
red.) om een ledenwerfactie te
beginnen. Met zo'n ruim driehonderd
stemmen, moet er toch in Zandvoort
een groepering zijn die staat achter
onze plannen. Door middel van een
ledenwerfactie i-n liet verkrijgen van
een lidmaatschap is het voor ons
mogelijk een eigen ge/.icht te krijgen,
zodat wij ook voor de belangen van
Zandvoort kunnen opkomen", zegt de
heer Pas.

Het bestuur van deze groepering heeft
als builonsiaander verbaasd en goor-
gord toegezien hoe hot nieuwe colloge
van B. en W. werd gevormd. „Ik bon
blij dal hel bestuur van Zandvoortse
Belangen geen figuur als Joustra in zijn
geledoren heeft is de kort maar
krachtige u i td rukking die door voor-
zitter Pas wordt gehanleerd.

Enquête
Ook de nieuwe enguête van de Kamer
van Koophandel en l-'abriekon voor
Haarlem en Omslreken op advies en
mot medewerking van de Federatie
Handelsvereniging Hanze Zandvoort,
is een doorn in hot oog van do
groepering Zandvoorlse Belangen. „Je
reinste waanzin, midden in de zomer,
wanneer alle belanghebbenden het
voel te druk hebben, komt men
opnieuw met een aantal leutervragen,
waarop men een antwoord wenst. Ik
noem er een paar: Wat vindt u van do
bereikbaarheid van Zandvoorl? Wat is
uw oordeel over do doorstroming van
hot verkeer in de dorpskern (in hot
-••ixoiMi)? Wat is uw oordeel over do
parkeersituaties in Zandvoort in het
seizoen? "

„Iedereen kent hot antwoord op de/.e
vragen. Waar men in Zandvoort op zit
te wachten is de oplossing voor de
problemen. Laat men alsjeblieft de

* oplossing overlaten aan deskundigen
en niet zelf weer met een aantal
leuterige antwoorden komen. Wij
leven in 1978, dat is een aantal

ter /.ako
drie een

problemen waar zelfs
kiindigon niet een, twee
antwoord op hebben. Gun die mensen
de tijd om met voorstellen te komen
en doorkruis het met, met opnieuw
een enguête". aldus de voorzitter, die
zegt te spreken namens het vol ta l l ige
bestuur van zijn groepering.
Ook al heeft men dan geen zetel i n d e
raad, Zandvoortse Belangen is met van
plan om nog eens vier jaar te wachten.
Men wil nu reeds de vinger aan de pols
houden, en de komende zittings-
periode van du n ieuwe raad kritisch
volgen.

Aukema niet op
de hoogte

ZANDVOORT - Wethouder LD.
Aukema. moest tot z i jn spij l
bekennen dat h i j nog niet op de
hoogte was van het feit dat er een
hoorzitting zou worden gehouden
ten aanzien van de nieuwe wet np de
kansspelen. Hij zei zonder moor met
vakantie geweest te zi jn, en niet te
weten of men zich voor de/e
hoor/.itting had aangemeld „Boven-
dien valt dat ook meer onder de
portefeui l le „Economische Zaken",
die door de heer Machielson wordt
beheerd. De burgemeester deelde
desgevraagd mede dat het gemeente-
bestuur inderdaad vorige week ,

, bericht van de hoorzit t ing heeft
ontvangen, en zeker vertogen-
woordigdzal zijn.

Cees Koper is niet meer
ZANDVOORT • Dinsdagmorgen vroeg breik.te ons de ontstellende tijding dat
Cees Koper, schipper van de reddingsboot van de K.N.Z. H.& R.M.,
's morgens omstreeks 8 uuronverwachts was overleden.

H. W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

WULLUM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T "
'n Zanverse Horecaman. die 't kan
wete zegt: Raik worde in Zanvort is'r
niet bai!

Deze mare kwam bij ons des te
harder aan, omdat wij hem diezelfde
morgen omstreeks 10 uur op ons
kantoor verwachtte, waar hij ons
uitgebreid zou vertellen over de
geplande oefentocht mol de rod-
dingsboot morgenavond. Na oen
zeer enthousiast telefoongesprek zei
hij op maandagavond. „Hang mij
niet op aan vijf minuten, maar zo
tien uur ben ik bij u". Wellicht
daarom dat het bericht van zijn
overlijden voor ons verbijsterend
was. Cees Koper was sinds 13
december 19-17 als ,,opstapper" in
dienst van de K.N.Z.H.& R.M. op l
april 19<17 volgde zijn benoeming als
reserveschipper, terwi j l hij op l
augustus 1972 als schipper het roer
overnam van Maarten Castien.
In de periode van 1917/1978 nam
hij deel aan elf roddingstochton,
waarbij achttien personen werden
gered. Op 17 januari vierde Schipper
Koper /.ijn 56ste verjaardag.
In brede kring heeft het onver-
wachte overlijden van Cees Koper
ontsteltenis teweeg gebracht. Waar-

schijnli jk omschrijven do woorden
van de heer Attema nog hot boste de
gevoelens van een ieder. Hij /.ei:
„Wij zijn er kapol van". Onze
gevoelens van deernis on medeleven
gaan uit naar zijn weduwe, kinderen
en naaste familieleden.

Drilcentrurr
a o ^ &&

Grote Krocht 29 Zandvoort
Tel. 02507-6957

TAXI SCHRIJVER!f™l TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
l Groepsvervoer tot 8 perso.nen
\^5rote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

Ongevallen
ZANDVOORT - Zaterdag vonden
twee verkeersongevallen plaats. In de
morgenuren verloor op deZandvoorl-
selaan een 25-jarige inwoner van
Bentveld de macht over het stuur on
ramde achtereenvolgens verkeers-
borden, een paal en een waar-
schuwingslicht. Enigszins verbouwe-
reerd kroop hij uit zijn autowrak
tevoorschijn.
's Avonds vond op de Boulevard
Barnaart een aanrijding plaats tussen
een personenauto en een bromfietser.
Deze was minder fortuinli jk en moest
zich door een plaatselijke arts laten
behandelen. Met oen aanlal hech-
tingen kon hij naar huis vertrekken.
Op vri|dagavond raakte et-n inwoner

uit Velp gewond bij het oversteken op
de Boulevard Barnaart. Hel slacht-
offer werd met een l inker onderbeen-
fractuur overgebracht naar hot zieken-
huis St. Joannes de Deo (e Haarlem.

Controle
ZANDVOORT - Op vrijdag werd in do
avonduren op de Zandvoortsolaan mol
radar-apparaluur snelheidscontroles
uitgevoerd. Hot bleek dat hier veel te
hard wordt goreden en or worden dan
ook v i j f t i e n processen-verbaal op-
gemaakt.
Verstandig l i j k t het dat men /.ich hier
strikt houdt aan do maximum snelheid
van 70 km. want in do toekomst zal
hier door de pol i t ie intensiever
•'ordon gecontroleerd. ^^

Jonge Zandvoortertjes in oude klederdracht bij de opening van de expositie „van mullevoorde tot
Badplaats" die in het Cultureel Centrum wordt gehouden. Zie ook pag. 3.

Huisvesting troef
in raadscommissies
ZANDVOORT - Het restantje van de raadsperiode 1974-1978 wat
betreft het commissiewerk is deze week afgewerkt. Maandag
vergaderden de raadscommissies publieke werken en financiën en
dinsdag kwam de commissie algemene zaken bijeen. Diverse
agendapunten hadden met huisvesting te maken. Zo werd besloten,
dat burgemeester Machielsen binnenkort zijn nieuwe huis kan laten
bouwen. Het ontwerp van het betreffende bestemmingsplan
Kostverlorenpark III a, dat een maand ter visie heeft gelegen, had
vijf bezwaarschriften opgeleverd, maar de ingebrachte bezwaren, die
de requestranten tijdens een hoorzitting mondeling hadden kunnen
toelichten, waren door het college ongegrond verklaard. Aan de raad
zal nu worden voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen
conform de ter visie gelegde stukken.

Afsluiting
wegen
ZANDVOORT-'De Gemeenl» Politie
van Zandvoort maakt bekend dat op
zaterdag 12augustus 1978, m verband
met de te houden „solex-race" in het
centrum van het dorp de navolgende
straten voor verkeer zullen worden
afgesloten vanaf 19.30 tot en met
21.30uur:'
G a s t h u i s p l e i n - K l e i n e Krocht-
Hal t es traat-Swaluestraat-Prinsenhof-
straat-Kr.uisstraat.
De bewoners van deze straten wordt
vriendeli jk verzocht op zaterdag-
avond hun auto's zo te parkeren, dat
de rijweg vrij blijft. Bovendien wordt
verzocht zaterdag met op het
Gasthuisplein te parkeren, omdat het
plein 's avonds autovrij moet zijn.
Do bewoners van deze straten moeten
er rekening mee houden dat vanaf
19,30 tot en met 21.15 uur het
moeilijk zal zijn per auto te
vertrekken, dit in verband met de
afzetting en afs lui t ing van het
parcours.

Gewond
ZANDVOORT - Op vrijdagavond
werd een 21-jarige Zandvoorter,
terwijl hij in de supermarkt was,
gewond aan zijn oog. Een winkelende
bezoeker liet een (les u i t zijn handen
vallen, waardoor deze uit el kaar spatte
en de Zandvoortor aan zijn oog
verwondde. Hij werd naar de
Mariastichting overgebracht en aan
zijn oog geopereerd.

Zowel de commissie voor financiën als
die voor publieke werken ging accocrd
met het doen uitvoeren van achter-
stallig onderhoud aan 31 gemeente-
woningen in de Hobbemastraat. De
kosten gaan f 10.800,-- per woning
bedragen, wat neerkomt op een
totaaluitgave van f376.200,--. Tevens
werd de bewoners de garantie gegevvn,
dat de huizen nog zeker tien jaar
zullen bl i jven staan.
Het ontwerp-beslemmingsplan voor
een terrein aan de Lorentzstraat ter
hoogte van de Reinwardtstraat zal
worden doorgezet. Dit ondanks
bezwaren van de provinciale piano-
logen on de inspecteur volksgezond-
heid. verband houdend met geluids-
overlast. Gezien de doelstelling van
het bestemmingsplan, t.w. het schep
pon van huisvesting voor één- en

College verdeelde
portefeuilles
ZANDVOORT - De drie kandi-
daat-wethouders hebben zich in
overleg met burgemeester
Machielsen beraad over de
portefeuilleverdeling voor de
raadsperiode 1978-1982.
Bij het 'samenstellen van het
verdeelschema werd zoveel
mogelijk rekening gehouden met
persoonlijke voorkeur en moge-
lijk aanwezig geachte deskundig-
heid van de betrokkenen, terwijl
voorts werd gestreefd naar een
evenredige verdeling van de te

(Ad\. Ingiv. Mcd.)

ELASTISCHE
KOUSEN

JOH. v. MEERTEN

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

Nieuwe Gracht 33 • Haarlem
Zochterstraat 22 • Alkmaar

Waarom wij
brandmerken.

Om u de zekerheid te geven dat u het
échte geloogde, massieve eiken van de

Meubelfabriek Oisterwijk krijgt.

Meubelfabriek Oisterwijk
Beverwijk, I'.n.ilk'l" ei: lOO. to l Dj nu i M I / . I " l s uut

verrichten werkzaamheden en
verantwoording.
Burgemeester H. Machielsen is
uiteraard hoofd van politie en
brandweer en beheerst verder de
portefeuilles van Economische
Zaken, Verkeer en Ruimtelijke
Ordening.
Wethouder I.M. Aukema gaat
zich bezighouden met Finan-
ciën. Onderwijs en Jeugdzaken,
Personeelszaken en Cultuur.
Sociale Zorg en Welzijn, Ge-
meentebedrijven. Volksgezond-
heid en Volkshuisvesting komen
in handen van wethouder K.C.
van der Mije Pzn.
De nieuwe wethouder J. Termes
krijgt de supervisie over de
sectoren Publieke Werken,
Grond- en woningbedrijf. Milieu
en Sport.

Geen spreekuur
Z A N D V O O K T \ \o ihmider .1.
At tonia . publ ieke v v o r k t ' t i . crond- on
vvounmbodrij l ' /al op do maandagon 11
on 21 augustus aanstaande geon
spreekuur houden.

Ook wethouder l . l ) . \"l • ' .' :il «p
muiitulag l l a u g u s t u s SM en spreekuur
houden.

tweepersoonshuishoudens, gingen de
commissieleden accoord met het
voornemen van B en W om het
ontwerpplan in procedure te nemen.
Het aanvankelijke bouwplan voor het
punt Westerparkstraat. Hogeweg is
inmiddels teruggebracht tot 19 flats.
Do vaad zal binnenkort worden
voorgesteld oen voorbereidingsbesluit
voor dit terrein te nemen.

In afwachting van het betrekken van
een nieuw politiebureau had hot
college het nodig geacht maatregelen
te nemen ter verlichting van het
nijpend ruimtegebrek van de politie.
„De cellen zijn helaas a l t i jd bezet",
aldus de burgemeester. „Anders
konden we daar ruimte creëren", Ben
W willen nu oen krediet vragen van
f 146.000,- voor de aankoop, plaat-
sing en inr icht ing van vier kantoor-
units, te plaatsen b i j het politiebureau.
Gezien de nodige tijd voor de
goedkeuringsprocedure wil men op
korte termijn alvast één kantoor-
container huren, die dan later in
eigendom van de gemeente overgaat.

De onderhoudstoestand van hot
creativiteitscenlrum in de voormalige
Mariaschool en een concept-voorstel
om het centrum ovpr te nemen
ondervond nog als kr i t iek . Voor hel
onderhoud van hot pand. dat monion-
leel voor f 10.000.- aan do St icht ing
Groativiteitscentrum w o r d t verhuurd,
/.ou f 37.500.- nodig /.ijn. Bovendien
werd du ide l i jk , dat de Stichting een
fikse achterstand hoeft wat betreft
nota's voor e lektr ic i te i t , gas en water.

Deyo schuld /.ou in de buur t van de
f 10.000,-- liggen. Het voorstel word
aangehouden, aangezien de raadsleden
van mening waren, dat het college
eerst een gespeelfieeerd plan inclusief
financiële gevolgen tor tafel moet
brengen.

LANGS DE VLOEDLIJN

Zeilers /ijn mannen dio andert
scholen prefereren boven de school
,'an hun eigen vrouw

Kppn l )oe \e ( t>eb . 1907)
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Op 4 augustus is tot oruc droefheid van ons
heengegaan onze innig geliefde vader

Benjamin Polak
weduwnaar van Bep Wolf

op de leeftijd van 85 jaar.
A. H. Polak
C. G. Polak-van Weel

Zandvoort. 8 augustus 1978
Herm. Heijermansweg l
Correspondentie-adres:
Corn. van der WerffsLraat 2
Zandvoort.

Overeenkomstig de wens van vader heeft de
crematie in s t i l t e plaatsgehad.

Heden overleed, geheel onverwacht, tot on/;c
diepe droefheid, mi jn lieve man. onze /org-
?ame vader en grootvader, broer, zwager,
oom en neef

Cornelis Koper
op de leeftijd van 56 jaar.

A. Koper-Keesman
Aric en Anja

Assendelft
Nel en Johan

Zaanstad
Ans en Henne
kleinkinderen en
verdere familie

Zandvoorl. 8 augustus 197,8
Piet Lef ferm raat 23

De overledene is opgebaard m hei rouucentrum 'Onder-
ling Hulpbeiüon', Poststraat 7 ie Zandvoort, l-amer 2.
Gelegenheid tot be/.oek van 16.30-17.00 uur en van
19.30-20.00 uur. Zaterdag van 16.30-17.00 uur . Zondag
geen bezoek.
De crematie ?al plaatshebben maandag 14 augustus
om 11.00 uur in het crematorium 'Velsen' te Driclmis-
Westerveld.
Vertrek van Piet Lcffertstraat 23 omstreeks 10.15 uur .

Heden bereikte ons het ontstellende bericht
van het overlijden van

C. Koper

Wij verliezen in Kees een goede vriend.
Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht
vinden om het verlies te dragen.

Zandvoort, 8 augustus 1978

Ali en Henk Meijer

Wegens onze vakantie van
4 t/m 18 september 1978
staat de buitenwijk stil.
De winkel is normaal geopend van

8.30 t/m 18.00 uur. Dinsdagsmiddagsen
zaterdagsmiddags na 13.00 uur gesloten.

Gratis afhalen en bezorgen.
U belt en wij komen.

CHEM. WASSERU - VERVEXU
Haltestraat - Telefoon 2810

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren

FIAT
LANCIA
AUTO

BIANCHI
Verkoop en service

Autobedrijf
Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Diverse occasions.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

Concertgebouw Haarlem 20.15 uur
WINTERSERIES 1978-1979

gastdingenten: Ed Spanjaard, Jerzy Katlewicz. Otakar Trhlik, Miklós Erdelyi,
Ronald Zollman. David Porcelijn, Lucas Vis

SERIE A

SERIE B

SERIE C

SERIE Z

6 dinsdagavondconcerten op
3 okt., 7 nov., 12 dec., 9 jan., 6 febr., 6 maart
solisten: Shura Cherkassky, Yeremy Menuhin. Daniel Wayenberg - piano
Salvatore Accardo, Gijsbert Beths - viool / Manneke van Bork - sopraan
abonnement 6 concerten f60,- losse kaart f 12,-

Componistenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
13 okt., 17 nov.. 8 dec., 19 jan.. 16 febr.. 16 maart
solisten: Youri Egorov. Malcolm Frager, Dubravka Tomsic - piano
Ana Chumachenko, Christina Edinger • viool / Jan van den Berg - fluit /
Sylvia Prinsen - harp
abonnement 6 concerten f 50,- losse kaart ( 10,-

Meestervioolconcerten van de 20ste eeuw - 3 vrijdagavondconcerten op
20 okt., 22 dec., 23 febr.
solisten: Mark Lubotsky, Alberto Lysy, Edith Volckaert - viool /
Albert de Klerk - orgel
abonnement 3 concerten f20,- " losse kaart MO, -

Familieconcerten - 3 zondagmiddagconcerten op
26 nov., 28 jan.. 25 maart
solisten: Alwin Bar - piano / Vera Beths - viool / Radko Berka - trompet /
Bernard Winsemius - orgel
abonnement 3 concerten f 20,- losse kaart f 10,-
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
en houders C J.P. f 5,- losse kaart f 2,50

combinatie-abonnement A+ B
combinatie-abonnement A+ C
combinatie-abonnement B + C
passe-partout serie A+B-f C
bij aankoop serie A, B of C

100,-
70,-
60,-

reduktie serie Z
f 110,-
f 5,-

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw, Lange Begijne-
straat 13, van 10-15 uur; telefonisch 320994 van 12-15 uur:
serie ABC vanaf 15 aug. / serie AB vanaf 16 aug. / serie AC vanaf 17 aug. / serie BC vanaf
18 aug. / serie A' vanaf 19 aug. / serie B vanaf 22 aug. / serie C vanaf 24 aug. /
serie Z vanaf 26 aug.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concert-
gebouw en de administratie van het N.P.O., telefoon 31 9248

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 • ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507 - 71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan "het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wórdt uw advertentie ook nieuws.

Zandvocrtse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Nieuw-Unicum is een wooncentrum voor ca. 200 lichamelijk ge-
handicapte volwastenen. Een modern complex in de duinen te-
gen Zandvoort aan.

In onze Ekonomische Dienst (die zal bestaan uit 8 medewerkers)
hebben wij plaats voor een

assistent boekhouder
Deze diaagt zorg voor de salarisadministratie van het personeel
dat in samenwerking met een servicebureau wordtgedaan(CEAK-f"
Bij terugkomst van de gegevens zorgt hij voor uitbetaling via de
Bankgirccentrale. Voorts beheert hij de kas en verricht hij enke-

, Ie andere administratieve taken.

• Leeftijd: vanaf 20 jaar
• Opleiding: praktijkdiploma boekhouden
• Ervaring met bovengenoemde taken geniet de voorkeur

Tevens hebben wij plaats voor een

(grootboek)
dministratie

Tot haar voornaamste taken behoren het boeken, hetfakture-
ren, en het bijhouden van de daarbij behorende korrespondentie.
In samenwerking met de andere medewerkers van de dienst zal
zij enkele aanvullende administratieve taken verrichten.

• Leeftijd: rond 20 jaar , ,
• Opleiding: Mavo-niveau
• Ervaring: type-ervaring, alsmede bekendheid met voornoemde

taken strekken tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Heeft u belangstelling voor een van de funkties, schrijf dan
naar afd. Personeel en Organisatie, t.a.v. de heer H. Richter.

/.niEuu-unicum
Wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten te Zandvoort.
Zandvoortselaan 165. Telefoon 02S07 -5441.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Nu ook in Zandvoort
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 • 43 65

j^sassssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssass.

U haalt uw bloemen en
planten toch ook bij

De zandvoortse hockey club
geeft u alle ruimte

om naar hartelust te sporten.
Enu krijgt ook nog eens een hockey-stick kado!
t Bij de ZHC_ is er nog volop de ruimte om .de nationale hockey sport uit te

oefenen. En het voert geen ledenstop. Dat betekent dus niet op een lange
lijst genoteerd staan. Om dan pas later aangenomen te worden.

Het bezit een uniek sportkomplex. Met 5 beschutte velden. Op nog geen 15
minuten van Haarlem en Heemstede. Goed verzorgd en knus in de duinen

van Zandvoort. Met een ruim, modern eigentijds clubhuis.
Een trefpunt voor vele gezellige evenementen.

'Erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

ZHC kampioenen.
De ZHC brengt al jaren vele hockey-
talenten voort. Zowel bij de dames als de
heren. Technisch begaafde jeugdspelers
groeien onder bekwame leiding op. Ook
minder getalenteerden ondergaan veel
hockey-piezier. Ook het afgelopen seizoen
zijn er weer kampioenen voortgekomen.
Alle junioren jongenselftallen streken met
die eer. Dit vormt weer eens terneer het
bewijs dat het enthousiasme er is. En dat
men een gezond clubleven ambieert. Men
komt en blijft,bij^de ZHC.

Wat doet de ZHC
er allemaal aan.

Van alles. De leden
worden het zo aan -

trekkelijk mogelijk
gemaakt en staan alle

middelen ter beschikking.
Om enthousiast en
gemotiveerd binnen de
lijnen te verschijnen:

in "De Garnael", het wekelijks verschijnende
clubblad staan overzichtelijk alle'wedstrijd-
programma's,apstellingen, mededelingen,
verslagen etc.
op de tramingen komen alle facetten aan de
orde als konditie, techniek, taktiek. Ook de
sociale kanten van het spel worden niet over
het hoofd gezien.
Voor de senioren in de avonduren (eigen
lichtinstallatie) en junioren op daarvoor
vastgestelde tijden overdag.
belangrijk! De begeleiding van de jeugd is
optimaal. Zowel thuis op het veld als bij de
evenementen elders zijn ze permanent onder
de hoede van ouderen.
door informatie-avonden en/of middagen /'
gestaald met filmbeelden worden de leden //
nieuwe spelinzichten bijgebracht. '
door het regelmatig deelnemen aan
toernooien en bekerwedstrijden door heel
Nederland worden de kontakten met vele
sportvnenden verstevigd.
kompetitiewedstrijden zorgen voor

enerverende kqnfrontatie/s, waarbij op een ge-
zonde manier agressies-worden geuit.

- georganiseerde feestavonden en middagen
voor de jeugd, barbecues, bijeenkomsten van

- velerlei aard zorgen voor de zo noodzakelijke
sociale onderlinge kontakten.

- onderlinge gezetligheids hockey-partijen met
gehele families, uitwisselingen van sportdagen
vormen voor de leden'regelmatig
terugkerende evenementen.

- de ZHC stelt jaarlijks een wisselbeker
beschikbaar voor de best en meest sportief
optredende junior en senior.

GRATIS HOCKEY-STICK
VOOR NIEUWE ZHC LEDEN.
Nieuwe ZHC leden, jong en oud, die zich
vóór 1 september 1978 voor het nieuwe
hockey-seizoen 78/79 aanmelden, krijgen
ter introduktie een magnifieke kwaliteits
hockey-stick kado!
Tegen inlevering van de Aanmeldings-
Bon of bij telefonische aanmelding en

na betaling van de kontrlbutle, ontvangt
u uw nieuwe hockey-stick.

Ik geef mij graag op als nieuw lid van de ZHC
Naam:
adres: :
plaats:. . telefoon:.
Bon vóór 1 september 1978 zenden aan:
Zandvoortse Hockev Club
Sekr. Mr. Troelstrastraat 8 - Zandvoort.

GRATIS! hockey-tas.
Indien u uw vrienden en/of kennissen
meeneemt en één of meerdere nieuwe
leden aanbrengt, dan ontvangt u ook nog
eens een ruime en originele hockey-tas
kado!

|ZANDVOORTSE HOCKEY CLUB
Sekretariaat: Mr. Troelstrastraat 8

"'S Zandvoort.
\ Voor telefonische inlichtingen: 02507 -

i \ 4511/2334/5537/4863/3224
\ \ Clubhuis gedurende de weekends:

A \ 02507-5767.

P. A. H. Wijnands/tandarts
afwezig van do. 10t/m vrij. 25 aug.

Dringende spoed telefoon 3026,
's avonds en 023-313233 weekenden.

^%?ë!̂ ^

AANSTAAND ECHTPAAR VRAAGT MET
SPOED

VRIJE WOONRUIMTE
met kookgelegenheid of vrije etage in

Zandvoort of omgeving.
H. J. v. d. Werff, Hogeweg 34, Zandvoort,

tel. 02507-3466.

H.W.COSTERBvB
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 80
Goed onderh. herenhuis (hoekhuis)
met grote tuin op het zuiden,
2 balkons, 5 grote, 1 kl. kamer,
nwe. keuken op parterre. 2e keuken
op 1e verd. 2 toilets. Doucheruimte
beg.gr.
Vraagprijs f 365.000,- k.k.

ZANDVOORT
Keesomstraat 42
Goed onderhouden middenstands-
woning met voor- en achtertuin,
cv, stenen schuur en afz. garage.
Doorzonkamer met open houten
keuken, 3 slaapk., douchegel, en
zolder.
Vraagprijs f 255.000,- k.k.

ZANDVOORT
Zandvoortselaan 113
Riant vrijstaand huis met bl. vrij
uitzicht op duinen met cv en zonne-
serre. Ind.: ruime halt, toilet, open
eiken, keuken, woonk. met hand-
gevormde plavuizen, balken plafond,
open haard. Open hardh. trap naar
1e et. 2 grote slaapk. badk./ligbad
en toilet. Thermop. beglazing, cv-gas
Vraagprijs f 785.000,- k.k.

ZANDVOORT
Verl. Haltestraat 77
Herenhuis in centr. dorp. v.v. centr.
verw., voor- en achtertuin, met ruim
souterrain. Beg.gr.: keuken, woonk.,
toilet. 1e verd.: 3 kamers, badk./
ligbad.
Vraagprijs f 369.000,- k.k.

ZANDVOORT
De Ruyterstraat 56
Royale 4-kamerflat op 1e et. (hoek)
in gebouw met lift. Voorzien van
c.v. Eigen zonneterras. Flat is
gestoff. en in uitst. staat v.
onderhoud.
Vraagprijs f 219.000,- k.k.
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Opening jubileum-expositie
Mijlpaal jubileum-viering

Rekreade nieuws

ZANDVOORT • De viering „Zand-
voort 150 jaar badplaats" heeft
ongetwijfeld'haar hoogtepunt beleefd
in de opening van de tentoonstelling
„Van Mullevoorde tot Badplaats".
Deze historische expositie is geopend
tot en met 27 au gustus in het
Cultureel Centrum op het Gasthuis-
plein en dagelijks te bezichtigen van
2-5 uur, behalve op maandag en
dinsdag. De opening vond vrijdag-
avond 4 augustus plaats door wcthou-
der- K.C. van der Mije Pzn., in
aanwezigheid van talrijke genodigden
en belangstellenden. Men mag gerust
stellen dat,deze expositie centraal ka
nworden gesteld in het kader van de

jubileumviering. Wij berichtten in ons
vorige nummer reeds uitvoerig over
deze unieke tentoonstelling.
Wethouder K.C. van der Mije Pzn., die
met een enthousiaste causerie de
tentoonstelling opende zei onder
meer: „Dat het ons comité is mogen
gelukken tot het foto-archief van de
familie Bakels door te diingen,stellen
wij bijzonder op prijs. Dat wij ten
behoeve van ons gemeente-archief een
groot aantal foto's hebben kunnen
kopen is uniek. Er zullen niet veel
plaatsen in Nederland zijn die een
dergelijke onvervangbare collectie
bezitten." Zo is het inderdaad, want
deze expositie is werkelijk uniek en

Het echtpaar Machielsen in een
onderonsje met de heer Bakels sr.
tijdens de opening van de expositie.

nog nooit in Zandvoort vertoond.
Geeii inwoner van onze gemeente mag
een bezoek daaraan missen. Het
Genootschap „Oud Zandvoort" ver-
dient zeker een woord van hulde voor
de wijze waarop zij deze expositie
inrichtte en tot stand bracht. Bijzon-
derheden over deze expositie kunt u
vinden in het fraaie boekje „Van
Mullevoorde tot Badplaats" dat aan
iedere bezoeker wordt uitgereikt.

ZANDVOORT - De laatste week van
Rekreade begint maandag al weer.
Hieronder het laatste nieuws:

Noord
Het thema zal na de „sprookjes-
wereld" rond kabouter Boutereen iets
minder lang vervlogen tijdperk bc-
lichten: de Noormannen in Europa.
Deze stoere mannen in hun Viking
schepen strandden hier en zaaiden
vaak grote paniek. Ze hebben echter
ook nog welecns iets „rusligcrs"
gedaan dan het ontdekken van
Amerika. Nog minder onstuimig ging
het later toe bij 't verdedigen van
Columbus, die volgens de geschiede-
nisboekjes de eerste Europeaan was,
die voet aan wal zette. „Hoe zag een
Vikingschip er uit? " „Wat deden de
Noormannen?" „Wat was hun
wereld? " - zijn de vragen die ons een
hele week lang zullen bezig houden.
Maandagmiddag is weer vossenjacht.
Let erop, dat je dan om kwart voor
drie bij de Bunker moet zijn.
Natuurlijk zullen de spelletjes en
liedjes van alle tijden het geheel weer
opvullen lot een ge/.ellige, maar
drukke week in Noord. Opnieuw zal
de Bunker een vesting zijn in 't geweld
rond de talloze Viking-taferelen. Kom
en help ook eens een handje. Vergeet
vooral de poppenkast met Kizzebiz
niet: op maandag- en woensdagavond
om halfzeven'bij het winkelcentrum.
De laatste avonturen van Kizzebiz kun
je zien op Santekraampie, vrijdag op
hel Gasthuisplein.

Centrum
Centrum (in de Brugstraat op nummer
17)
Afgelopen week waren wc in
sprookjesland. Reuzen en elfen
kwamen langs. De ene dag was het een
beetje griezelig, de andere dag kwam
een gezellige fee langs. En dan nu de
week van 14-18 augustus. We gaan dan
in het centrum „Rekreamobielen".
Allerlei vreemde voertuigen komen
langs en worden in elkaar gefrutseld.
Maandag beginnen we gelijk mei een
knallende vossenjachl. De vreemdsle
figuren lopen dan weer door het
centrum van Zandvoort. Misschien
wordt er met de mobielen nog wel heel
wat afgesjee.ïd. Ideeën zijn natuurl i jk

Bewoners huisjes voelen zich inwoners

40 jaar kamperen bij Helios
ZANDVOORT - De zee lag er-
op zaterdagavond 29 juli, na een
lange periode van koud en
winderig weer, glad bij.

Er was vrijwel
geen rimpel te bekennen, slechts
ter hoogte van de banken stond
een lichte deining. Na de
prachtige zomerdag was het goed
toeven langs ons strand. De
broeierige hitte hing nog tegen
de duinreep en hoge stapel-
wolken dreven landinwaarts. Op
de zee nog énkele late zeilers en
surfers, die met hun bont
gekleurde zeilen het geheel
maakten tot een schilderij van
wondere schoonheid.

De immense drukte op het strand was
voorbij en slechts enkele late wande-
laars genoten van dit altijd weer
imposanle wonder van de natuur:
strand en zee op een zwoele
zomeravond, zoals we er dit jaar maar
zo weinig meemaakten tot nu toe.
Maar in de grote feesttent op het
Noorderstrand, door de Haarlemse
kampeerverenigirig „Helios" opge-
richt ter gelegenheid van het veerlig-
jarig bestaan van de vereniging, was
het een dringen en duwen om maar
vooral niets van het feestelijk
gebeuren te missen.
Daar waren ze allemaal bijeen,
degenen die veertig jaren lang met een
korte onderbreking gedurende de
oorlogsjaren, toen het strand een
drietal jaren was afgesloten on grijze
betonnen bunkers de plaats innamen
van de vrolijke vakantiehuisjes,op hel
Noorderstrand hadden vertoefd en
veertig jaren lang het wel en wee van
hun geliefde vereniging hadden meege-
maakt. Een groot feestprogramma,
rnet vele evenementen gedurende een
aantal weken werd door de organisa-
tiecommissie: „Veertig jaar Helios' iri
elkaar gezet, met als hoogtepunt de
grote feestavond afgelopen zaterdag in
de feesttent. Die organisatiecommis-
sie, bestaande uit de heren Geck en
Van Duist, heeft er handen vol werk
aan gehad, maar /.ij kregen alle eer van
di'y.o inspannende arbeid. Met guir-
landcs was het inter ieur versierd en er
v.crd een schat aan bloemen aange-
u ragen.

Aparte manier
Er waren verschillende sprekers, die
door de enthousiaste leden telkens
spontaan weHcn toegejuicht,, on-
diinks de tropische hi t te die onder het
zeil gevangen wrd gehouden. Maar
verkoelende dn.nki 'ii en wal dies meer
zij, verdreven de;:e liitte -;:orgei). Het
word een feest, zoals „Helios" tli l n<>g
nooit had meegemaakt. Onder die
sprekers waren dci'ewezcn voor/iller,
!"•! Ibiiilctmc raadslid de heer Vmi
Schooien, de opr ich ter van de
veren ig ing , de heer Van der Leeuw de
hu id ige voor/ittcr. de heer Nsiula en
M i e i ie verdelen /.amlvoorls burge-
- J l TT **. . l.,, ï . „ TV ...

laatste wees er in zijn humorvolle
toespraak op, dat dit zijn eerste
kennismaking was met deze aparte
manier van kamperen. „Maar mag men
dit eigenlijk wel kamperen noe-
men"? , vroeg hij zich af ' . Het geeft
veel meer de indruk van het vertoeven
in moderne en aantrekkel i jke zomer-
bungalows op het strand, voorzien van
een waranda, terwijl radio en televisie
niet ontbreken. Het is als een klein
dorp op zichzelf, waar de saamhorig-
heid groeit".
Hij feliciteerde bestuur en leden met
het veertig jarig bestaan van de
vereniging namens het gemeentcbe-
stuur, waarmee de samenwerking
altijd perfckt was.
Wal het eventueel heffen van een
loeri.stenbelasting betreft, meende hij,
dat hel thans nog niet de tijd was, om
hierover te gaan praten, doch stellig
zal dil in de toekomst nog wel
gebeuren, waarop de voorzitter snedig
antwoordde, dat de kampeerders van
Helios zich geen toeristen voelen,
maar van hall' april tol hall september
inwoners van Zandvoort, zodat bij
voorbaat voor hen het heffen van
toeristen-belasting geen punt kan
vormen. Hierop bleef een rcaklii* van
Machiel.sen ui t .
Een speciale huld ig ing had plaats voor
mevrouw Krans uit Haarlem, die dit
seizoen 50 jaar op hel Zandvoorlse
strand kampeer) eerst op hel Zuirier-
slrand, daarna, van de opricht ing al',
bij Helios in Noord. Naasl h a r t e l i j k e
toespraken viel cCn grootse bloemcn-
hulde haar ten deel.

Vergroot
De kampeervereniging „Helios '
begon in 1938 met 205 kampeer-
h'""inc Nu s1'->;in «>r no« 17?

omdat in de loop der jaren de
huisjes, in 3 achter elkaar
liggende rijen opgesteld, om
veiligheidsredenen werden terug-
gebracht tot twee rijen. Boven-
dien werd de oppervlakte van elk
kampeerhuisje ook nog vergroot.
Gegadigden zijn er genoeg, van
wie er elk seizoen opnieuw

wegens plaatsgebrek moeten
worden teleurgesteld.
Men drijft geheel op eigen
inkomsten en financiële moei-
lijkheden kent de vereniging
niet. Het terrein van Helios
strekt zich thans uit van even
voorbij „Riche" tot bijna aan de
Zeewegin Bloemendaal.

altijd welkom en als je thuis nog een
maf voertuig hebt . kun je dat al Lijd
meenemen. Maandag- en woensdag-
avond is er om 7.30 uur weer
volksdansen en poppenkast op het
Raadhuisplcin. De laatsle aflevering
zie je op Sanlckraampic.

Santekraampie
Het grolc slolfcest van Rekreade op
hel Gaslhuisplein op vrijdag 18
augustus van 11.00-12.00 uur.
Iedereen is hier welkom om er een
daverend feest van te maken. In
allerlei kramen kun je be/.ig zijn met:
Hessen beschilderen, boetseren, even,
sieraden maken en mooie hoofd-
deksels, lekker pannekockcn eten en
nog een heleboel meer. Santekraampie
kost een gulden. Vanaf maandag kun
je kaarten kopen op de projeklen. Als
er moeders of vaders zijn, die ons op
dil feest een handje wil len helpen, dan
heel graag. Meldt u op één van de
projeklen.

GEZONDEN
Zandvoort,
nooit weer
Te zamen met nog een paar
honderdduizend Nederlanders en een
groot aantal Oosterburen, bevonden
mijn man en ik ons zaterdag 29 en
zondag 30 juli op uw onvolprezen
strand.
Met dat mooie weer een onverdeeld
genoegen, zou men op het eerste
gezicht zeggen. Jammer, dat de
strandtent-exploitanten niet aan dat
genoegen willen meewerken. Ik heb
een paar dingen op een rijtje gezet die
ons (in twee verschillende tenten) zijn
overkomen.
De eerste dag, nog geen 5 minuten op
het strand, was ons f 16,50 uit de zak
geklopt. Huur van 2 strandstoelen, 2
kopjes koffie en twee broodjes met
uitgedroogde kaas. De koffie was van
een dergelijk matige kwaliteit dat we
genoodzaakt waien de smaak weg te
spoelen met frisdrank: f 5,- voor twee
flesjes a 30 cl inhoud....
Later die dag, op de terugweg naar
huis nog even naar het toilet bij
dezelfde tent. Ik had op dat moment
mijn badkleding aan, maar overde arm
een T-shirtje, om aan te trekken. Bij
het toilet aangekomen bevond zich
daar de toiletjuffrouw, die mij
toesnauwde: „Die toiletten zijn er niet
om in te verkleden, hoor dame", „daar
heb ik speciale hokjes voor en daar

'moet dat gebeuren....". Jammer, dat
die kleedhokjes per keer geen f 0,25
kosten, maar f l,--. Om dat T-shirtje
over mijn badkleding aan te trekken
moest ik dus f l,-- betalen.
De volgende dag, zondag, maar een
andere zitplaats uitgezocht na de
eerder opgedane ervaringen. Geen
stoelen gehuurd, wel koffie en een
biertje genomen: f6,50.... Een mens
moet na zoveel verfrissende liquide
middelen toch wel naar het toilet,
nietwaar, en om de zee niet verder te
bevuilen dan tot dan toe gebeurd was,
naar boven gesjouwd, naar het toilet
van de strandtent. Keurig netjes
allemaal, ook was er een kraan waar
men de handen kon wassen. Letterlijk,
want toen ik wat water over mijn
gezicht wilde laten lopen, werd er
vanuit de achterhoede naar mij
geschreeuwd: „Hé daar. kee je nie
leze"? Inderdaad bleek er op de
spiegel een miniem stukje papier
geplakt waarop de mededeling „Wees
zuinig met water". Nou, daar werk je
dan aan mee en verspilt geen water
met het over het gezicht te laten
lopen. Ook al heb je net betaald voor
het gebruik van de faciliteiten....
Jammer alleen was, dat de beheerder
"an de toiletten het nodig vond om
nog wat achtergrond commentaar te
geven' op hetgeen hij zojuist had
geschreeuwd. „Die stomme trutten
moet je ook alles vertellen. Zeker een
van het boerenland. Denken dat ze
hier alles kunnen doen en laten wat ze
willen".... Tot zover mijn ervaringen
aan het strand van Zandvoort. U
begrijpt, dat men bij mij niet meer
moet aankomen met meelijwekkende
\crhalen over die arme strandtent-

Met oog en oor
de badplaats door

l' • • • • ' • > > ' • • • • • •.,';:>; ̂ .;; v ••\

Kees Beekhuis overleden
ZANDVOORT - Begin vorige week
is in „Het huis in de duinen" waar
hij de laatste inwonend was, na een
vrij langdurig /iekbed en een
liefdevolle verpleging in de hoge
ouderdom van 90 jaar overleden
Cornelis Beekhuis, beter bekend als
Kees Beekhuis. Een Zandvoorter in
hart en nieren en verknocht aan zijn
geboorteplaats. Een echte Noorder-
buurter, die van jongs af aan als
kolenhandelaar in ons dorp grote
bekendheid kreeg vooral bij de oude
Zandvoorters. Opnieuw is met hem
een man van „de oude stempel"
heengegaan wiens aantal maar
steeds kleiner wordt. Vrijdag-
morgen jl. is h i j onder grote
belangstelling in het familiegraf op
de Algemene Begraafplaats bijgezet.
Kort geleden werden zijn oude
kolenschuren in de Noordbuurt
afgebroken en niets herinnert thans
meer aan het eens zo bloeiende
bedrijf. Maar niet alleen als
kolenhandelaar kreeg hij grote
bekendheid. Hij was daarnaast in
zijn spaar/.ame vrije tijd een
enthousiaste muzikant. Jaren lang
was hij lid van de Zandvoortse
muziekkapel. Hij speelde daar eerst
trombone, in later jaren ging hij over
op de contrabas (tuba) een moeilijk
bespeelbaar instrument, dat hij ten
volle beheerste. Hij behoorde bij de
kapel tot de oude garde, samen met
de oude heer Bal l e du x en wijlen
Vok van Petegem. Ondanks zijn
hoge leeftijd hadden wij hem gaarne
nog waar jaaetjes in ons midden
gehouden, want hij was een gezellige
vent. die smakelijk en geestig
vertellen kon over vroeger jaren. Het
heeft niet zo mogen zijn en zeer
velen zullen deze echt Zandvoortse
figuur dan ook missen. Maar in onze
herinnering zal hij blijven voort-
leven als een onvergetelijk, arbeid-
zaam en prettig man.

Vismaaltijden
Het comité „viering jubileum
Zandvoort 150 jaar badplaats"
heeft na langdurig overleg besloten,
ook de tweede openlucht-vismaal-
tijd, die in de maand augustus op het
Gasthuisplein was gepland, niet te
laten doorgaan. Door de terug-
trekking van de folklorevereniging,
„De Wurf" om de alom bekende
redenen, was de aantrekkelijkheid
om er .weer een echt Zandvoorts
evenement van te maken, voor een
groot deel verdwenen. Het is héél
jammei, dat het /.o gelopen is, want
dit evenement paste zo geheel in de
jubileumviering. Bovendien was het
al tot een jaarlijks weerkerende
traditie geworden. We denken zo,
dat „De Wurf" ook zelf met
tegenzin maar slechts uit bittere
noodzaak en solidariteit met hun
voorzitter tot dit teleurstellend
besluit gekomen is. Wellicht dat
men het volgend jaar, wanneer de

exploitanten, die het zo moeilijk
hebben in zo'n slechte zomer.
Dat het toerisme hier in Nederland
zijn ondergang tegemoet gaat, vind ik,
in tegendeel met het toeristenwezen,
helemaal niet vreemd. De prijzen en de
daar tegenover staande service-
verlening, om nog maar niet te spreken
over de behandeling die men onder-
gaan moet, staan in geen verhouding
tot elkaar. Ik hoop dat u deze brief als
ingezonden stuk wilt opnemen in zijn
geheel, onverkort. Met vriendelijke
groeten, maar nooit weer tot ziens op
het Zandvoortse strand.

Mevr. R.G. de Gorter
adres bij Red. bekend.

Zes mille
voor carillon
ZANDVOORT • Op vrijdagavond,
locn Zandvoorl bol stond van de
jazz-klankcn, was er in Sociëlcil
„Dusslerghast" even tijd voor een
ernstig moment. Daar werd namelijk
de opbrengst van de op 3 juni
gehouden fancy'-lair overhandigd aan
hclcarillon-comité.
Na een flitsende toespraak van praeses
Harry Verdonschol, werd di l bedrag,
ruimschoots naar boven afgerond
door het bestuur van de sociëteit,
middels een reuze cheque door
penningmeester Jan Schuurman aan
Joop van Dol'felaar overhandigd. Met
dil bedrag van ffi.OOO,-- heeft hel
carillon-comité f 17.800.-- van de
benodigde f 10.000.» b i j elkaar.
In de toekomst zullen één of meerdere
klokken met de naam „Duvslerghasl"
itog vele jaren k u n n e n getuigen van de
inzet van de leden van de sociëteit
voorliet caril lon van Zandvoorl.

De rcuzecheque goed voor zes mille .

slerkste roerselen zijn weggeëbt, op
dit ingrijpende besluit zal terug-
komen. Ken openluchtvismaalti jd
hoort nu eenmaal bij Zandvoort en
daarom bli jven we daarop hopen!

Steun en

hulp gevraagd
De heer E.A. Heijnis, wonende
Parkzicht 47 te Leiden (2317 RD)
telefoon 071-212063, studeert ge-
schiedenis aan de Ri jksunivers i te i t
in Leiden en is in genoemde plaals
tevens leraar geschiedenis. In j anuar i
a.s. hoopt hi j zijn doctoraal examen
af te leggen en is daarvoor bezig met
het schrijven van een scriptie over
het onderwerp: „De ontwikkel ing
van Zandvoort als badplaats van
1828-1920. Met de voorbereidingen
is hij al een f l ink eind gevorderd,
zoals ons bleek, toen h i j ons vorige
week een bezoek bracht. Maar aan
deze voorbereidingen zit enorm veel
werk vast. Hij verzamelt thasn
gegevens over de bewoners van
Zandvoort, hun beroepen, bij-
zonderheden over de grondbezitters
(de „Heren van Zandvoort"}, over
de badgasten, hel amusement en het
vervoer in genoemde jaren. (Trein,
tram enz.) Heel veel gegevens, die
inleressant en leerzaam zijn heeft hij
al verkregen uit het Rijks en
Gemeentearchief. Maar h i j stuit
thans op moeilijkheden, omdat uit
bepaalde perioden geen gegevens
meer voorhanden zijn. Waar die
gebleven zijn, mag Joost weten en
wie is Joost? Wat de badgasten
betreft zou hij er b.v. graag achter
willen komen, waar die vandaan
kwamen, hoelang ze meestal bleven
enz. Deze gegevens staan vermeld in
de Zandvoortse badcouranten, die
hij vanaf 1986 heeft gevonden
hoewel er hier en daar enkele
nummers ontbreken. De eerste
badcourant verscheen in 1882 maar
van 1882 tct 1896 zijn deze
badcouranlen onvindbaar. Zijn
vraag is nu: wie kan hem de
badcouranten van 1882 tot 1896
enige tijd ter inzage geven, omdat
juist de nummers van 1882 tot 1900
voor hem uiterst belangrijk zijn. We
zijn ervan overtuigd dat er onder
onze oude Zandvoorters nog wel
mensen zijn, die hem hier kunnen
helpen. Kijkt u dat eens na en stelt u
zich dan met hem in verbinding. U
doet er belangrijk werk mee, dat
bepalend is voor de toekomst van
deze studenl. En ten tweede wil hij
een overzicht maken van alle
vormen van amusement voor de
badgasten van ongeveer 1850 af. Er
zijn toch nog wel oude Zand-
voorlers die hem ook hierover iets
kunnen vertellen en hem gegevens
kunnen verstrekken? Legt u dit
alles nu eens niet zonder meer naast
u neer, maar tracht hem te helpen.
Elke mededeling, hoe onbelangrijk
misschien ook voor u, kan voor hem
van de grootsle waarde zijn en hij
verwachl heel veel van deze
oublicatie.

Oude kunstschilder
overleden
In Goor (Ov.) waar hij de laalsle
jaren woonde, is onlangs op vrij
hoge ouderdom (ik meen dat hij 80
jaar werd) overleden de kunst-
schilder Ton de Boer. Velen onder u
zullen zich men nog wel herinneren.
Hij woonde jaren lang in de Dr.
Gerkestraat, had een kinder teken
en schilderschool naar ik meen in
hotel Bodamèr aan de Hogeweg en
exposeerde enkele malen in onze
gemeenle, onder andere in hel
Raadhuis. Hij specialiseerde zich in
hoofdzaak op hel maken van
zeegezichlen, terwijl ook duinland-
schappen zijn grote belangstelling
hadden. Na vele jaren in Zandvoort
gewoond en gewerkt te hebben,
trok het Limburgse landschap hem
onwederstaanbaar aan en vestigde
h i j zich als kunstschilder m Geleen.
Daarna woonde h i j nog enige tijd in
Goor. Hij bepaalde /.ich hoofd-
zakelijk tot ol ieverven en heef t vele
interessante schilderi jen gemaakt.
Hij volgde een geheel eigen stijl en
zijn werk had meestal een sombere
ondertoon. Zijn moeilijk persoon-
lijk leven zal daaraan wel niet geheel
vreemd /.ijn geweest. In mijn bezit is
nog al t i jd een /.eegiv.ichl van hem, i
dal deze somberheid duide l i jk
demonstreert maar misschien juist
daardoor een hoge aantrekkmgs-
kracht be/.it. Ik meende u het
overli jdensbericht van de/.e merk-
waardige kunstenaar niet Ie mogen
onthouden omdat /.eor velen in onze
gemeenle hem van nabi j gekend
hebben. j

K.sr. '

WATERSTANDEN
ZANDVOOKT - De waterstanden
voor de komende week x.ijn als volgt
Donderdag 10 augustus 7.55-20.1!
uur.
Vrijdag 11 augustus 8.39-21.05 uur
Zaterdag 12 augus tus 9.33-22.01 uur
Zondag 13 augustus 10.11-23.17 uur
Maandag 11 augustus 12.01 uur.
Dinsdag 15 augustus 0.38-13.25 uur
Woensdag 16 augustus 1.58-1-1.3.":
uur.
Donderdag 17 augustus 12.55-15.27
uur.
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BILL!i§ LOSERS
PAK 3O STUKS

PR'JS VERLAAGD

BEN BITS
KAUWGOM

suikervrij

PAPIEREN
ZAKDOEKJES

celstof kwaliteit

PAK

PAKKET

a 25O vel
(dus samen 1000 vel)

AFWAS
wij kochten
een partij,
vandaar deze prijs:

KITTY-DRY
OPLOSKORRELS VOOR 'N
ALTIJD DROGE KATTEBAK

baal 1 oSOgram

GEEN

2.95
MAAR:

DOITSE
WITTE WONEN
(DE BEKENDE SOORTEN)

GEEN

*.35
MAAR:

TOM POES
BROKJES

(voor de poes) HALFLITERBLIK

MAAR:

BENCO CACAO
direct oplosbaar

GROTE POT400 gram

MAAR:

Hcurver
SCHOOl-SET
(uitstekend afsluitbare
drinkbeker en lunchdoos
met leuk decor)

VOOR HET
NIEUWE SCHOOLJAAR!

GEEN

MAAR:

ROMIGE
MAYONAISE

DUBBELE TUBE 160 GRAM

GEEN

PLASTIC

BOTERHAM-
ZAKJES

HUZAREN SALADE
lekker op de boterham

IN HANDIGE BEWAAR-DOOS

HEEL KILO

GEEN

495
MAAR:

KUDBLOKS
200 VEL

GEEN MAAR:

ORIGINELE

PENTELPEN
een ideale combinatie
van vulpen-viltstift-
en ballpoint

GEEN MAAR:

HÜISVOILMKEN
met„KQMO"keur

dus gegarandeerd goed

PAK

2O
STUKS

OEREC
BATTERUEN

voor de
FIJN E WAS

koffer 800 gram

ZWITSAL
SHAMPOO

daar blijft uw haar mooi van
FAMILIE FLACON

middelen
de "beste kwaliteit voorde laagste prijs!

GEEN
yoor de

BONTE WAS
koffer 1500 gram

GEEN&45ÏV1AAR:

voor de
WITTE WAS

koffer 2000 gram

ZOEK UIT:

4 penlight of
2 mono 1V2volt of
2 Engelse staaf

GEEN

2.30
MAAR:

WASVERZACHTER
U hoeft niet méér te betalen

flacon

OS DEO-ROILERS
in diverse geuren

let
op l
GEEN

345
MAAR:

FUNE

APPELMOES
LITERBLIK

GEEN

MAAR:

EEN TREK-
PLEISTER VOOR
PRIJSBEWUSTE
KONSUMENTEN!

*COMPLEET
ASSORTIMENT

•VRIENDELIJKE
BEDIENING

supermarkt!Haal het bij
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

EN NU OOK:
NIEUW-VENNEP

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg3 (achter winkelcentrum De Markthof)

*ONBERISPELIJKE
KWALITEIT

ONMIDDELLIJKE
KWALITEITS-
GARANTIE

Voor de laat-
komers, of als u

een lege plek
heeft in uw tuin

Kwekerij
De

Notedop
heeft altijd iets
moois voor u.
Ook uw adres
voorkamer-

planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183.

•aast ingang
Boeckaniersnest

Drogisterij • Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort.
telefoon 02507-61 P?

MATRAS
16 cm dik

80x190-139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
Zandvoort

telefoon 7751

Voor uw
PRIVÉ.

VERENIGING^ EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F.M.v.DEURSEN

Schoolstraat,
telefoon 2507.

Drogisterii-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8. Zandvoo/t,

telefoon 02507-6123.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdi|ks;r. 5. lel. 3796.

G. KOL
Schuitengat flat 7.

telefoon 32 12.
Auto • Brand - Leven
. Alle verzekeringen

Leg/rvingkast
80 breed-170 hoog.

60 diep -109,-

HET KASTENHUIS
.Grofe Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751

T (KINDER)-
WINKELTJE

Bu u re weg 1-3,
ZANDVOORT.

Tel. 02507 -65 80
is iedere dag geopend
van 10.00-21.00 uur.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ
BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

TE KOOP

BEDMEUBEL
compl. m. bed en pr.

spiraal / 60,-.
Gevraagd

WENTELBÉD
Kefst twijfelaar, goed

spiraal.
Telefoon 02507-5711]

HiFi-meubel
Lang 120-50 hoog-

38 diep-89,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort
*t. telefoon 7751



RANDSTAD PUBLICAT|FC DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1978 PAGINA 5

Jazz tussen de buien door
ZANDVOOKT '- Zonder meer kan morden vasige^ielrl dal hej (weede
ja/.zfestival (intussen uitgegroeid tol oen ia//.-v\eekcnd). dal vn idaK. /a te r r t agen
/ondag werd georganiseerd door sociëteit Duvslerghasl. in nel kader van de
jubilemnvicring „Zandvoort 150 |aar Badplaats", op voor t ref fe l i jke wij/e is
geslaagd. Het feslijn viel uiteen in drie delen, namelijk vrijdagavond Ja/./. Mi in d
the bar, zaterdagmiddag en -avond, .la//, behind the beach, en /.ondagrniddag.
Jazz on the beach.
Zaterdag was het een daverend leest
op het Gasthuisplem, te rwi j l zondag-
middag een drietal strandpaviljoens
werden be/ochl en verrast met de/.e
.,life-jaz/."-van uitstekende allure. De
belangstelling ervoor was ongekend
groot. Zelden of nooit waren er /.oveel
mensen op de been. Honderden, ja
duizenden hebben ervan genoten.
Zaterdagmiddag- en avond trad op
hel Gasthui.splein een achttal bc-
kende ensembles op. in totaal acht
groepen, die tot 's nachts bijna l uur
hun ja/.z-klanken over het plein
strooiden.

Buien
Leek het er 's morgens op dat /.ware
plensbuk'ti het feest in de war zouden
sturen; tot aller opluchting werd het
tegen de middag droog, kwam de /.on
zelfs door zodat de weergoden ten
volle aan het zo geslaagde festival
meewerkten.' Na een wervelende
streetparade. was het goed toeven op
het pittoreske Gaslhuisplein, waar -
men een groot aantal stoelen had
geplaatst, zodat men op /.'n gemak het
muzikale gebeuren kon volgen, terwijl
aan diverse stands de inwendige mens
niet vergeten werd. Het gehele
lazzweekend was fantastisch georgani-
see/d. Het had niet beter gekund, en
het werd dat staat onomstotelijk vast,
het hoogtepunt tot nu toe van de

Kennemerraad
ZANDVOORT - De gemeenteraden
van Bennebroek, Bloemendaal, Haar-
lem, Haarlemmer! iede en Spaarn-
vvoude. Heemstede en Zandvoort
wijzen in hun vergaderingen van 5
september a.s. elk voor hun gemeente
de leden aan voor de Kennemerraad in
de n i e u w e zittingsperiode
(1978-1982). Bennebroek zal 3 leden
aanwijzen, Bloemendaal 4, Haarlem
18, Haarlemmerliedeen Spaarnwoude
3, Heemstede 5 en Zandvoort 4 leden.
In totaal derhalve 37 leden. Op grond
van de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen van 31 mei jl. zal de
politieke samenstelling van de Kenne--
merraad als volgt luiden: C.D.A. 13
leden; V.V.D. 10 leden; PvdA, 10
leden; D'66, Ö leden. P.S.P./P.P.R., l
lid. Progr. Heemstede/Progr.
Bloemendaal -1 lid.

l'i'c.sl v i e r i n g rondom liet j ub i l eum
../andvnort 15(1 jaar I5adpluals".
Hulde aan sone'leit Di ivMcrghas l \uor
de meer dan voor t re f fe l i jke orgam-
salie!
..Zoiets kan men /eker driemaal per
sei/oen met een evengrool succes
kunnen herhalen" v>as de algemeen
gehoorde opmerking van een opge-
togen publiek. Hel /ou te rer voeren,
hel optreden v a n alle ensembles tot in
de details te bespreken. Dit is ook niet
nodig. Volstaan kon worden met vast
te stellen dat het optreden op hoog
muzikaal niveau stond en uitermate
welluidend overkwam. De Dixieland
muziek door sommigen wel eens
gekwalificeerd als nostalgisch bl i jk t
het nog altijd zeer goed te doen. Men
kan er uren naar luisteren en de
aandacht b l i j f t steeds geboeid door
het muzikale karakter van deze hoog
opgevoerde amusementsmuziek, die
steeds meer, na een beatperiode, bij de
echle muziekliefhebber „in" is.
Om daar een treffend voorbeeld van Ie
noemen zouden wij wil len wijzen op
het grandioze optreden van de groep
„The lazy mamas and their cra/.y

papas". nationaal en in terna t ionaal
steeds meer bekend een groep, die
speciaal uil New York naar X.aiulvoori
kwam en daarvoor /Hls een aan-
gehoden etigdj;1 nii i i t m Phoeilix
(Ar i / ona ) hel schieten. Muzikale
evenementen als de/.e / I JM v a n het
al lerhoogste belang voor Zandvoort.
Hel is ie hopen, en ook wel te
verwachten , dat „Duvstherghast" van
du ja// .-festival een Iradilie /.al maken.
Dat is. ge/ien hel succes en hel
enthousiasme gerechtvaardigd. Men
bewijst er het algemeen belang, ook op
cultureel gebied van Zandvoort een
/.eer, grote dienst mee, een dienst die
door badgast en inwoner ten hoogste
wordt gewaardeerd.

K.Sr.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

Evenementen Jaap kon niet stoppen
agenda

(Adv. Ingez. Mcd.)

Nette schilders gevraagd:
voor onderhoudschilderwerk

"•'.'.'•" moeten zelfstandig kunnen werken.

KEUR EN ZOON

Optreden Oostenrijkse
s

brassband verrassing

SCHILDERWERKEN
Glashandel

telefoon 02507-5602-6089.

Jazz behind the bar
ZANDVOORT - Jazz tot in de vroege
uurtjes, jazz in twaalf etablissemen-
ten, dat betekent, met de plattegrond
in de hand van het éne orkest, naar het
andere, veel dorst krijgen, moeie
moeten en een hoofd vol muziek!
Grandioos zoals dit jazzfestival op
vrijdagavond^werd uitgevoerd.
Ook moeilijk te bepalen welke groep
het beste was, waar men het het
leukste vond, of waar de meeste
mensen waren. Slechts een paar kleine
voorbeelden „Het Wapen van Zand-
voort'", was één der eerste waar de
muziek te horen was. Direct al was het
er overvol, het „When you'resmiling"
swingde het raam uit, en de wekelijkse
kaarters hadden zich een klein hoekje
gezocht naast ' het biljard, maar
moesten toch later hun kaarten
opbergen, want er was geen houden
aan.
Bij de Colonel was het rustig
omstreeks negen uur 's avonds. Het

trio Peter ten Have was mét zangeres
José Koning en zanger Wiebe Hartog
nog rustig aan hel repeteren, welke
toonhoogte, etc. toen er plotseling
bezoekers kwamen met de platle-
grond in de hand. „Wij beginnen hier.
zijn jullie nog niet begonnen?"
'Binnen vijf minuten speelde het trio
op volle sterkte en kon er geen mens
meerinofui t .
The Blue Vive, bij Keur, vonden het
doodjammer dat zij'slechts met vijf
personen konden spelen. Normaal
bestaat hun Limehouse jazz-band uit
tien man, maar door vakanties konden
er maar vijf komen. Vandaar de Blue
Five. „Jammer, jammer." sprak de
pianist, „zo'n stemming dat is ideaal
om te spelen". Bij de „Hobbit" was
lift Hans Keune die tot in de vroege
uurtjes zorgde voor een geweldige
sfeer.
Bij de „Albatros" had men om negen
uur de keuken gesloten, om plaats te

ZANDVOORT • Het was een en al
muziek in ons dorp, dat het afgelopen
weekeinde Zandvoort heeft gebracht.
Naast het zo geslaagde jazzfestival en
het grote succes dat werd geboekt
zondagmiddag met het standwerkers-
concours, was daar het verrassende
optreden van de blaaskapel uit
Bicsbalh in Tirol een Oostenrijk
brassband, die medewerking had
verleend aan de opening van het
skicentrum in Hoofddorp. Het
ensemble had zondag nog een vrije dag
en onze plaats genoot, de heer Klhorst
die door zijn jaarlijkse bezoeken aan
het skicentrum in Bicnlbach nauwe
connecties heeft met de leden en het
bestuur van deze muziekvereniging,
die uitsluitend uit ski-leraren bestaat,
nodigde het gezelschap uit , een kort
concert te geven in de muziektent op

maken voor de jazz. Kees Slinger
bouwde hier met zijn trio een geheel
eigen feestje, hetzelfde bepld van de
hele Halteslraat, luisteraars tot ver
buiten op de stoep. Bij Snoopy en de
Saloon overal enthousiaste lingen die
van de Jazz genoten. Er waren nog veel
meer etablissementen waar jazz
gegeven werd, De Kousenpael, de
Bierwinkel en in de Oase. Zandvoort
had vrijdagavond een warm, en vooral
ritmisch kloppend „hart". ,.Hoe heet
de groep die hier zit? ", was een vraag
die veel gesteld werd. Het fraaiste
antwoord was ongetwijfeld. „Weet ik
niet. Maar de muziek is toch goed?
Nou dan..." en zo was het.

hét Gasthuisplein ter opening van het
standwerkersconcours waartoe men
maar al te gaarne bereid bleek. Het
optreden van deze bekende hand,
gestoken in de traditionele Tiroolse
coStuums, werd een grandioos succes.
De heer Hilbers. direcleur van onze
plaatselijke V. V. V. had de organisatie
t-rvan in handen en zorgde voor een
harlelijke^en enthousiaste ontvangst.
Men verleidde hem zelfs tot slot het
laatste nummer te dirigeren, hetgeen
hem als vroegere trompettist bij het
fanfarecorps in Egmond op zeer
knappe wijze afging. Hij schonk de
leider van het ensemble na afloop de
fraaie herdenkingstegel „Zandvoort
150 jaar badplaats" en voor het
clublokaal in Oostenrijk diverse
geschriften en propaganda-materiaal
over Zandvoort, heigeen in goede
aarde viel.
Hel publiek heeft van dit onverwachte
optreden bijzonder genoten. De
gemakkelijk aansprekende muziek van
deze grot brassband ging er in als koek
en een woord van warme hulde en
dank aan de heren Klhorst en Hilbers,
mag daarom zeker niet ontbreken.
Na afloop werd nog door het gehele
gezelschap een bezoek gebracht aan de
wedstrijden op het circuit, waar men
eveneens hartelijk werd ontvangen.

K.Sr.

ZANDVOORT - Voor de periode
11/20 augustus ziet de evenementen-
agenda er als volgt uit:
De gehele maand augustus historische
tentoonstelling in Cultureel Centrum
op het Gasthuisplcin „Zandvoort 150
Jaar Badplaats".
Vrijdag 11 augustus: Concert door
Nora Rijkens, orgel, en Lucie Rijkens,
viool in de Ned. Herv. Kerk, aanvang
20.00 uur.
Zaterdag 12 augustus: Open Schaak-
toernooi in Gemeenschapshuis, aan-
vang 19.30 uur.
Zaterdag 12 augustus: ballonnen-
optocht m.m.v. drumband Vogelen-
sang, aanvang 19.30 uur bij het
VVV-kantoor, kaartjes a f 0,50 bij
VVV.
Zaterdag 12 augustus: Solex race in
het Centrum en parcours Noordbuuri,
aanvang 20.15 uur i.s.m. MAC
Zandvoort.
Zondag 13 augustus: 3-Haringen
Voetbal toernooi door TZB, sportpark
Kennemerweg.
Zondag 13 augustus: ADAC-
Auloraces . drielandenvvedstrijd
België, Duitsland en Nederland,
aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 15 en vrijdag 18 augustus:
Nationale zvvemvierdaagse, zwembad •
De Duinpan.
Vrijdag 18 augustus: Santekraampje,
slot feest van Stichting Rekreade,
Gasthuisplein 9.30-12.30 uur.
Vrijdag 18 auguslus: Concert, zie
11.8.1978.
Zaterdag 19 augustus: Telc-Zomer-
Spel, terrein Piet Oud, Noordboule-
vard.
Zaterdag 19 augustus: Open schaak-
loernooi,zie 12 auguslus.
Zaterdag 19 augustus: Antiek- en
C u r i o s a m a r k t . Gas thuisp le in
15.00-21.00 uur.
Zaterdag 19 augustus: Sportdag door
voet bal vercning Zandvoort meeuwen,
nadere in f. bij VVV.
Zondag 20 augustus: TZB Sande-
voerde Voetbal toernooi, Sportpark
Kennemerweg.
Wijk maken u er nog extra op attent,
dat de Vismaaltijd van donderdag 17
augustus is afgelast.

Waarschuwing
ZANDVOORT - Van de zijde van de
politie ontvingen wij het ver/.oek een
ieder erop te wijzen dat dagelijks uit
geparkeerde aulo's waardevolle voor-
werpen worden gestolen. Daarom
herhalen wij graag de waarschuwing
van de politie: laat geen waardevolle
voorwerpen achter in geparkeerde
auto's.

ZANDVOORT - Eén der meest enthousiaste groepen op het jazz-festival i.
ongetwijfeld Jaap Dekker's Boogie Set. Vrijdagavond bracht hij met zijn set in
de Haltestraat voorbijgangers tot staan voor Le Bouleau, zaterdagmiddag en
avond was hij op het Gasthuisplein, en tenslotte zondag in één der
strandpaviljoens. Zijn boogieklanken waren tot ver op de boulevard te horen, en
opnieuw hier ook luisteraars. Er werd nog een halfuurtje in het strandpaviljoen
bijgepeuterd. maar toen moest hij toch echt stoppen. Dat dacht u maar
„Waar kan ik nu nog spelen" was zijn vraag aan de organisatoren en in allerijl
werd hij opnieuw naar „Le Bouleau" gedirigeerd, waar hij zich opnieuw achter
de piano zette, en nog enkele uren de aanwezigen vergastle op zijn muuiek.

(Adv. Ingez. Med.)

meubelkeur zitparadijs

Kerkdiensten
Zondag 13 augustus
ZANDVOORT - Hervormde Kirk,
Kerkplein: 9.15 uur Duitse dienst.
Voorganger: Pfarrer Erich Heimer u i t
Saarbrucken; 10.30 uur: ds. W. Buijs
(Zandvoort). crèche aanwe/.ig.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
drs. B. Boelens van Castricum.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15 10.30 uur: ds. C.P.
Hoekema. Doopsgez. pred. te
Leeuwarden.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: Zaterdag 12 agustus 19.30
uur: eucharistieviering met orgel en
samenzang: 20.30 uur: eucharistie-
viermg in de Duitse taal.
Zondag 13 augustus 8.45 uur : Stille
eucharistieviering; 10.45 uur :
eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kerkkoor (hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur. woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat 1.
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: lol medio seplember
geen samenkomsten in hui/.e ..Pmeï".
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: /ondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

BURGERLIJKE,
STAND l

ledereen die nu een echt lederen of stoffen
bankstel vanaf f 2.000,- koopt
krijgt

ZANDVOORT
GEBORKN (buiten de gemeente).
Alexander, z.v. L.J. Slag en N. van der
Miji»; Erhan. z.v. N. Ku lak en H.
Aikan, H\leo .lohannes Gijsbertus,
z.v. K.G. Brada en M.J. Voulon.

GEBOREN
Riclurd /..v. K. van Egmond en C.P.J.
Vleeshouwers.

AMBULANCE (4)
Geacht gemeentebestuur, is het
misschien mogelijk dat u nu eens e.en
duidelijke uitspraak doet wanneer er
nu eens een ambulance in Zandvoort
komt? Uit de krant van 6 juli heb ik
begrepen dat Rob van der Waal
volledig bevoegd is om te rijden,
waarom wordt dit niet door de
gemeente toegejuicht en bevorderd?
In de krant van 3 auguslus lees ik de
verklaring van wethouder v.d. Mije dat
hij streeft naar „permanent ziekcn-
vervoer in Zandvoort". Waar zit dan
het probleem? In een gesprek dat ik
gisteren met v.d. Waal had hoorde ik*
dat hij allang een vergunning van
gedeputeerde staten heeft, en dat dit
de heer v.d. Mije bekend is. Zojuist
lees ik dat er weereen voetbalveld van
ongeveer twee ton bijkomt Al dat
klaar is moeten er natuur l i jk douches
komen en kleedkamers, een parkeer-
terrein enz. Er -/ijn al diverse
voetbalvelden die niet a l t i jd gebruikt
worden, is een ambulance niet
belangrijker dan nóg een voetbalveld?
Als moeder van vier kinderen waarvan
er vorige week een met een taxi naar
het / lekenhuis is gebracht met een
gebroken been houd ik mijn hart vast
met dit beleid van de gemeente.
Zo lang/amerhand is het toch wt>|
overduideli jk dat de bevolking van
Zandvoorl een ambulance vv i l :vo lgens
de krant van 3 augustus de gemeente
ook. Waarom komt h i j er dan met?
Het gaat hier toch om mensenlevens
en met om recreatie.

m w. D. He?sols
Pr. Mauritsstraat 3

ONDERTROUWD:
L Zwang en M.C. de Jong
J.P.A. van Wijk en D.H.
Amerongen.

in de periode van
3/8 tot 31/12. Honderden lederen

bankstellen van f 2000,- tot f 15.000,-.

meubelkeur zitparadijs
Apeldoorn
Europaweg170
Tel. 055 -23 36 66

SchBvenlngen
Gevers Deynootweg 83
(100 m van Kurhaus)
Tel 070-553086
Zondags geopend

Zandvoort
Stationsplein 13 -15
(tegenover het station)
Tel 02507-6975
Zondags geopend t/m 23/9

Alle filialen donderdagavond Koopavond tot 21 00 uur

OVERLEDEN:
Bernardma W.M. Nieinvenhuis. 90 jr.
geh. gevv. m. J.H.G. van Veen.
Didenka J. Loos. <>5 jr.. ge h. m. P.H.
Terol: Cornelis Beekhuis. 90 |r. yeh.
gevv. m. J. Loos: Benjamin Polak. 85
jr.. ge h. gevv. m. B. Wolf.

O V K R L E D E N ( b u i l e n de gemeente)
Anton van Beusekom, 83 ir . yeh. i«evv
m. K.K.A. Herxog; Theodoni'. \ an der
Hoorn. 73 jr.. geh. m. A H. Wausdorp.

RITSEN VERNIEUWEN?
GORDIJNEN en

JAPONNEN enz NAAIEN?
Voor al uw

verstelklusjes

bel 5339, 5|
Marktstraat 43 '*

GARAGE
te huur

gevraagd
Telefoon 5203.
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Harms
schoenen

|voordelig en goed
Diaconiehuisstraat 5a,

zijstraat v. d. Haltestraat
Zandvoort

Wim, Hans, W/'m
hartelijk dank voor het gigantische

jazz-weekend, set deur!
Vrouwen van nu.

CORODEX B.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding

voor hulp in expeditie
Sollicitaties:

CORODEXBV
IMoorderduinweg 48

Zandvoort, telefoon 2541

WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT
Ruilwoningen

-JVlaand augustus 1978
^1. Aangeboden: Eengezinswoning,

Tollenstraat. Huurprijs
f 179,10 per maand.

f Gevraagd: Kleinere woning liefst be-
jaardenflat, Lijsterbesstr.

2. Aangeboden: Flatbewoning Keesomstr.,
Huurprijs f 427,70 p. mnd.

Gevraagd: Eengezinswoning met mini-
maal 2 slaapkamers, huur
tot f 470,- per maand.

3. Aangeboden: Flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f 468,10 p. mnd.

Gevraagd: Flatwoning of eengezins-
•f woning met 3 grote of 4

kleine slaapkamers.
4. Aangeboden: Flatwoning Lorentzstraat.

Huurprijs f 457,30 p. mnd.
Gevraagd: Goedkopere flatwoning of

eengezinswoning.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-
lijnen va'n de ruilregel'ng.
Belangstellende huurders van E.M.M, of ge-
meentewoningen dienen vóór eind augustus
schriftelijk te reageren onder vermelding van
de aan te bieden woning en het lidmaatschap-

<=»nummer.

Een redenaar die het te lang maakt, is als een klok
die iedere minuut slaat

Royer- Collard -1763-1845

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaplein 4 - Telefoon 2307

verkoopt geen klokken, die iedere minuut
slaan en hij is ook geen redenaar. Wél
kan hij u vertellen, dat zijn horloges,

klokken en wekkers onvergelijkbaar mooi
en betrouwbaar zijn.

Precisie-uurwerken van wereldklasse!
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat25-Tel. 2567

presenteert op veelvuldig verzoek
deze week weer in de Kousenpaal

Trio Mitsey Smeekens
a.s. vr., za. en zo. vanaf 19.00 uur

Dance in the oldfashionedway!

Koopje van de week

2 v e f f ü f e r
voor de afzuigkap

57x47 cm

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort -Tel. 5204

Mensendieck oefentherapeute
gaat zich in Zandvoort vestigen en zoekt

per 1 oktober 1978

een
werkruimte

die ong. 3x4 m moet zijn. Een kleine
wachtruimte annex wordt op prijs gesteld.

Haar werktijden liggen tussen 8.00-18.00 uur
van ma. t/m vr.

Gaarne reacties aan
Renée Thunnissen,

Parnassialaan7, Bensveld

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT NOVILON TREDFORD etc
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Stuntje van de Kopra-groep:
KOPRA FIETSEN

van een bekende Nederlandse fabriek, kom-
pleet met lamp, slot, jasbeschermers en
pomp, met ijzersterke Favourite remnaaf.
Dames en heren model in de fantastische
kleur bronsgroen, door gezamenlijke inkoop

UQPRR VERSTEEGE
22 samenwerkende u i * * ~. 10
üolscnmaKorsinnri. Haltestraat 18

Tel. 02507 - 44 93 ZANDVOORT

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas:

glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;

beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Organisatoren van Jazz behind
the Brack, danken de sponsors.

Play-ln (Leo Heino)
Heineken bierbrouwerij v
Ned. Middenstandsbank
Restaurant Bistro Kipkokerij
V.V.V. Zandvoort
150 jaar badplaats
Wapen van Zandvoort
Sociëteit Duysterghast.

Verder dank aan:
College van Burgemeester en Wét-
houders
Gemeentepolitie Zandvoort
Publieke Werken Zandvoort
Het reclamebureau De Zwager
De Zandvoortse Koerant
Alle andere bedrijven, particulieren
en adverteerders in de Zandvoortse
Jazz Ekspress, voor de geweldige
medewerking.

De omwonenden, welke zeer zeker overlast
hebben gehad, danken wij heel hartelijk voor
begrip en sportiviteit tijdens dit festival.

PROVINCIALE
PLANOLOGISCHE DIENST
VAN NOORD HOLLAND

Op de typekamer van de dienst is plaats voor
full-time

gediplomeerde typistes
Geboden wordt een interessante en gezellige
werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden en de
modernste IBM-machine.

Het salaris is afhankelijk van leeftijd, op-
leiding en ervaring en kan worden bepaald
tussen / 1.558,- en f 2.268, bruto.
Tot 21 jaar geldt het jeugdsalaris.
Vakantietoeslag 8%.

Schriftelijke sollicitaties moeten binhen
2 weken na verschijnen van dit blad, ge-
richt worden aan de directeur van de
Provinciale Planologische Dienst van
Noord-Holland, Postbus 4078; 2003 EB
Haarlem, onder vermelding van no. 166.

Timmer- en onderhoudsbedrijf

F. KORS
Lorentzstraat 91, Zandvoort,

telefoon 02507-5225

Wij verzorgen voor u
- verbouwingen

binnen- en buitendeuren
-wand en plafond

betimmering
- kozijnen
- ramen

- dakkapellen enz.

Wij onderhouden voor u
alle soorten sloten,

scharnieren, spanjoletten enz.

Verder doen wij aan inbraakpreventie
door b. v. montage van dievenklauwen

in deuren en ramen.

Inl.: Overdag b.g.g. na 18.00 uur
telefoon 02507-5225

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem
Tel.023-31 2595

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Zandvoort Housing Service
Zeestraat 30, Zandvoort

biedt aan

TWEE-, DRIE-EN
VIERKAMERFLATS

voor korte en langere termijn.

Inlichtingen: ma., wo., do. van
9.30-12.30 uur.

Telefoon 4696.

Wij zijn met vakantie van 20 juli
tot 14 augustus

Gf3liev/e NIET te bellen, daar ae bewoners
van hel pand geen werk aan kunnen nemen.

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

EMM
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor de leden komt beschikbaar; de

1. De bejaardenflatwoning Lijsterstr. 2-15
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 350,30 per maand.
Deze woning wordt toegewezen aan een
alleenstaande van 65 jaar en ouder of aan een
gezin waarvan één van de huwelijkspartners
de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

2. De flatwoning Lorentzstraat 75
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, blokverwarming.
Huurprijs f 416,05 per maand.

3. De flatwoning Keesomstraat 317
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 427,70 per maand.

4. De flatwoning Lorentzstraat 121
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift.
Huurprijs f 457,30 per maand.

5. De garage Voltastraat M
Huurprijs f 60,00 per maand.

6. De garage Lorentzstraat P
Huurprijs f 72,25 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners van de woningen
Lorentzstraat nrs. 166 t.m. 266, 301 t.m. 391 en 399 t.m.
529 voorrang bij toewijzing.

De toewijzing van woningen en garages geschiedt op het
lidmaatschapnummer van de vereniging. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor 15 augustus 1978
om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor van de
vereniging Thomsonstraat 1 onder vermelding van lid-
maatschapnummer en geboortedatum. De uitslag
van de voorlopige toewijzing zal eerst op donderdag-
middag 17 augustus 1978 om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor worden gepubliceerd.

Schildersbedrijf
C. J. PAAP

voor al uw schilderwerken
en behangwerk.

Ook speciale wandafwerking.
Verkoop van verf-glas-behang.

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-2206

BIJVERDIENSTE
De ochtendbladen DE VOLKSKRANT en
TROUW roepen sollicitanten op voor de

funktie voor

AGENT(E)
in Zandvoort:

Inlichtingen na 19.00 uur bij
H. Warnars. telefoon 023-335252.

Te koop aangeb.:
DAF55

Marathon, met
schuifdak, sportvel-
gen, radio en rem-

bekrachtiging.
Prijs/ 1500,-

DAF 44 f 500 -
Blank grenen EET-
Stel ronde tafel en
4 bankjes f 350,-

Schommelstoel
met rieten zitting,
modern f 100,-

Bruin bankje met
velours bekleding,
modern r* 150,-.

Elektr. oliegevulde
radiator met ther-

mostaat f 100,-
Gevelkachel

±. 12.000 K.ca! f 150,-
Te bevr.: Koning-

straat 6, Zandvoort,
tussen 19.00 en 21.00

uur.

Wie heeft per abuis
op 4 augustus j.l. in
Disco-zet Kerkstraat

mijn
autosleutels
in lichtbruin

etui
meegenomen?

Heb geen reserve-
sleutel meer.

Gaarne telefoon
02502-6835

VOLVO 66
De Dion achteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

Dagblad de Telegraaf

zoekt voor de distributie van haar
bladen in Zandvoort

een agent
De werkzaamheden bestaan uit het leiding-
geven aan de bezorgers, het bijhouden van

eenvoudige administratie.

Wij bieden een zeer goede verdiensten voor
deze gedeeltelijke dagtaak.

Voor een afspraak kunt u bellen van 9-11
uur in Zandvoort 02507-7028,

of Haarlem 023-312880
van 9-12 uur en van 14-16 uur.

InitaBlairie bureau
GROENE!IEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

TEL02507 5845*

Touringcar-dagtochten
naar alle richtingen

Informeert u bij:

REISBUREAU

Grote Krocht 20. Zandvoort
i\ telefoon 0250/-2560

FROMAGERIE
KAAS- en WIJNSPECIALISTEN

BELEGEN KAAS
extra voordelig, per kilo \. 9,95

Ruime sortering Boerenkaas

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507-61 41
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BMW veegt baan aan met concurrentie

Vier uren van Zandvoort
opnieuw voor Hezemans
/ANDVOORT - Het winnen van de enige lange afstandsrace op
Zandvoort is voor Toiiu» l U-zenians w langzamerhand een gewoonte
«eworde.i. Zondag behaalde de buitenlandse circuits zo succesrijke
Kindhovenaar zijn vierde zege op een nat en slechts door zesduiriend
toeschouwers bezocht circuit. Na in voorgaande jaren reeds
gewonnen te hebben met Dieter Quester .(tweemaal) en ïini
Schenken betekende dit zijn vierde overwinning in de vier uurs-race
op Zandvoort. Ditmaal was de coureur die eerder dit jaar onder
meer de zes uren van het Amerikaanse Watkins Glen won, gekoppeld
aan Grano. Kn de Italiaan mocht zich met zijn co-equipier gelukkig
prijzen, want mede dank zij het optre den van Hezemans kon Grano
zijn leidende positie in de Europese strijd om het groep 2
toerwagenkampioenschap aanzienlijk verstevigen.

Anderhalf uur lang heefl Grano in de
Luigi-pits moeten toezien hot- zijn
teamgenoot een verwoede strijd
kierde met Hans Heyer in de fabrieks
Mercedes. In de beginfase mengde
Jüosen zich eveneens- in het gevecht
om dp koppositie. Dit drietal voerde
een adembenemende strijd maar na
i-en kwartier moest de Belg reeds mei
een opgeblazen motor afhaken.

Onverantwoord
In de eerste kilometers had Joosen
iich al direkt de woede van Hezemans
op de hals gehaald. Toen de
Eindhovenaar aan de achterbumper
van de leidende Mercedes kleefde
boorde de Belg de neus van zijn BMW
in de zijkant van die van Toine. BMW.
Er waren heel wat corrigerende
handelingen voor nodig om de
slingerende Luigi-BMW m de baan te
houden. „Een krankzinnige manoeu-
u-e. Het was onverantwoord wat die
Belg bij het uitkomen van de
Tarzanbocht uithaalde", aldus Toine
na afloop. Het was vrijwel het enige
moeilijkheid}? dat het tweetal in die
uer uren was tegengekomen. Even
bloeg de schrik er nog even in toen de
BMW een ronde voor het einde de pitb
kwam binnenstuiven. Vrees om alsnog
ingehaald te worden behoefde men
echter niet meer te hebben, omdat de

voorsprong op hel tweede duo
Kelleners/Brun drie ronde bedroeg.
Het was alleen -zaak het nog een rondt
vol te houden. Met een weggevallen
oliedruk vormde dat geen probleem.
Met een fikse sloot olie was het
probleem snel verholpen.
Even later kon een dolgelukkige
Grano zich laten afvlaggen. Samen
met Hezemans was hij winaar
geworden van een race waarin de
spanning er gedurende de eerste
negentig minuten heefl ingezeten.
Even heeft het er zelfs naar uitgezien,
dat de BMW U> langzaam zou zijn voor
de 1300 kilo wegende Mercedes,
waarin Heyer langzaam maar zeker
dreigde weg te lopen van „Hees". Na
anderhalf uur sturen kwam Toine
echter / met de verklaring. Olie
afkomstig uit de wagen van Joosen
had het zicht op zijn voorruit zwaar
bemoeilijkt. ,

Snel pitswerk
Terwijl Hezemans dit vertelde was de
strijd in feite al beslist. De BMW-
monteurs hadden namelijk maar
zestien sekonden nodig gehad om de
wagen van brandstof te voorzien,
terwijl hun kollega's van Mercedes
voor dezelfde handeling niet minder
dan vijfentwintig sekondtn meer
nodig hadden. Van de zogenaamde

Eetcafé "De Klikspaan

-ZANDVOORT • In de Haltestraal is opnieuw een oerge/.ellig restaurant
.ii-rscht-nen. alhoewel de eigenaar en personeel spreken van cun „eetcafé". Ken
naam die precies past bij het etablissement van Li fa Loc k.
De familie" Lock hoeft haar sporen wel verdiend in de Horeca-sector. want ook
Lifa's vader is geen onbekende in Zandvoort. Jarenlang had Kay Lock een

gerenommeerd Chinees restaurant. De menukaart biedt voor degene, die
veelvuldig buiten de deur moei elt-n, hetzij door werk of anderszins, nu eens iets
anders dan de geijkte bicfstuk of lournedos.
„Tegen een aanlrekkelijke prijs vermeldt de kaart een aantal „avondhappen" die
er zi jn mógen. Zo is er deze maand „andijvip-slamppot met spekkies" en behalve

".ijs kun je ook zelfgemaakte griesmeelpudding met bessesap of rabarbermoes
nemen, ofschoon het ijs hier ook op voorkomt.
Jians van Honscholen zwaait de scepter in de keuken en hij is hot die zal
•beslissen wat er iedere maand in „De Klikspaan" op het menu zal staan. „Ik vind
3iet een uildaging. Na zoveel jaar chef-kok geweest te zijn is dit een hele
"inschakeling, maar de moeite waard1', zegt hij. terwijl hij eroD wijst dat hij
ui ts lu i tend verse groente van het seizoen zal gebruiken, vandaar dat per maand
di' menukaar^ wordt aangepast.
Ook voor „tussen-de-middag" is er een aantal smakelijke happen, waarvan de
"lipper-sandwich ongetwijfeld de honger zal stillen.

WEEKENDDIENSTEN
Datum- • 12-13 augustus 1978

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol Rid-
di-rbos.
;Arts: huisarls Bouman, tel. 5091 of
5600. Verdere in l icht ingen omtrent
31' weekenddiensten worden verstrekt
*ia de (i'lel'ooiinummers van de
huisartsen. Andersoir telefoon 2058;
Ürenth lelefoon 3355; Klicringu

2181; Zwerver telefoon

Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: /.r. K. Poldervaart
Spaans, Distelstraat 21, Nit-uw
Vennep, tel. 02526-6-195.

JApotheck: Zundvoorl.se Apotheek:
H-B.S. Mulder, te;.3iH5.

.Verloskundige: mevr. C.K. Slruijk-
'Heus. Hlatenbolwerk 10. Haarlem, tel.
'02:{-:i20)3i.
Telefoon 02507 1137 b. «.g.
()2,'i-3l3233.

'' i lpdiensl : telefoon 023-2I33 10.
'\eekeinde VHM vr i jdag l ' I .Of ) uu.- tol

7.00 uur .
i- i i i a r l s . l>i | al'wi ziühei

fc . i /li a r t s ruH'lptcae '"en u i t
"*"- ...... i.,r,„„.i, A, \', ..... * ( , .<•

dienst ie (idariem, leiciotxi
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3013.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen' Maatschappelijk Werk
Zandvoort
Noorderstraal 1. lelefoon 3l59(b.g.g.
023-320899 of 320-16-I). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 lol 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 lol 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoorl geldi dal er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden/.ijn.
S.O.S. • Telefonische Hulpdienst
Haarlem Telefoon 023-326(555.
Advies in geesteli jke rn sociale nood.
Bereikbaar dagelijks v a n 's avonds
7.00(01 's moruens 7.0(1 uur
Centrum voor Vri |vv lh»i Mulp-
verlenin» geeft advies, h u l p en
informatie Alleen iHi-fonisrl i bereik-
haar onder nummer 7373 m Zaml-
voort van nii tanclau l m vr i jdag van
11 00 tot 12 00 uur e dere
/o.idaymiddag van l IJ (K) tol 17.00
uur (Jok s c h r i l l e l i i k v i ; i postbus 1011.

snelvultank.s had BMW duidelijk
profijt gehad. Toen even later
Schickenliinz het stuur va-i de
Mercedes overnam van Heyer had hij
in de pils i-en achlcrstand op Oratio
opgelopen van bijna een halve minuut .

hk-n half uur later was de strijd
definitief beslist toen Schickenlanz de
wagen met elektrische storing naast de
baan parkeerde. Konkurrcntie had het
leidende duo loen niet meer te
duchten. Immers reeds na één uur
lagen alleen de BMW en de Mercedes
nog in dezelfde ronde. Toen al was de
uiteindelijke tweede, de BMW van
Kelleners/Brun op één ronde gereden.
König/Weltrowsky die eveneens een
BMW bestuurden en uiteindeli jk drie
zouden worden lagen na het eerste uur
al op twee ronden achterstand. De
ereplaatsen waren dus voor BMW. Het

• suksesvolle Duitse merk zegevierde in
drie van de vijf klassen. Vreugde was er
ook bij Skoda. DP Tsjechen sloten hun
eerste optreden op Zandvoort na een
afwezigheid van zes jaar af met een
dubbele zege in de kleinste klasse tot
1300 cc. De overwinning in de klasse
tot 1600 cc ging naar Bergmcister/-

"Siegrist in een VW/Scirocco. De
uilslagen vier uurs-race boven 3000
cc: 1. Grano/Hezemans (Ita/Ned.)
met BMW 3,2. 130 ronden. -149,380
kilometer in 4 uur 4 6,28 seconden; 2.
Moritz/Houthuyzen (Ned) met
Chevrolet Camoro 118 ronden; 3.
Delcourt/Baert/De Mol (Bel) met
BMW 3,0 CSL. 101 ronden.
2 0 0 0 - 3 0 0 0 . c c ; 1 .
Werginz/Negpr/Loibnegger (Oos) met
BMW 513 I. 120 ronden; 2.
Fresco/Slotemaker (Ned) mei BMW
513 I. 119 ronden. 1600-2000 cc; 1.
Kelleners/Brun (W-Dld/Zwi) met
BMW 320, 127 ronden: 2.
König/Weltrowski (W-Dld) met BMW
320 125 ronden; 3. Kuhlman/Fraud
(W-Dld)metBMVVAIpi i ia l l9ronden:
4. Lunger/Kok (VS/Ned) met Opel
Kadett GTE. 115 ronden. 1300-1600
cc; 1. Bergmeister/Siegrisl
(W-Dld/Zwi) met VW Scirocco 124
ronden, 2. King/Waterman/M:
Pherson (GB) met Ford Escort 113
ronden. Minder dan 1300«cc: 1.
Zapadlo/Michel (Tsj) met Skoda 190
S 119 ronden. 2. Wojtech/Enge (TSJ)
met Skoda 190 S118 ronden.
Formule Kord 1600: 1. T hierry
Boutsen (Bel) Crosslé SOF 50.7 km in
20 min. 42.6 sec. (gemi ddeld
snelheid 146,847^111 per uur) , 2.
Alfons Taels (Bel) Crosslé. 3. Ed
Brouwer Crosslé. Snelste ronde:
Boutsen 4226 meter in 1.42,7
(148,134 km per uur) . Produktietoer-
wagens: 1300-1600 cc: 1. Helmut
Konka (W-Dld) VW Golf 50.7 km in
22.54.9 (gemiddelde snelheid
132,752 km per uur), Edmond
Dooseman VW Golf, 3. Mare Piessens
(Bel) Audi 80 GTE. Snelste ronde:
Konka 1.53,3 (134,275 km per uur).
Tot 1300 cc: 1. Aart Kluvers Simca
Rally 2, 2. Hans Velthuysen, Simca

Schaak
op 16 m
ZANDVOORT • Zaterdagmiddag 12
augustus vanaf 1-1.30 uur zal de
Zandvoortse Schaakclub een groots
opgezette demonstratie schaakpartij
geven, in de openlucht op het
Raadhuisplein. Dit zal gebeuren op
een schaakbord van 4x4 meter. Wel
moeten belangstellenden er rekening
mee houden, dat dit alleen bij goed
weer door zal gaan. N
's Avonds wordt in het Gemeen-
schapshuis een simultaanwedstrijd
gehouden, waaraan een ieder mee kan
doen. Jong of oud, manlijk of
vrouwlijk, het doet er niet toe,
iedereen mag komen schaken, toerist
of inwoner. Alle deelnemers zullen na
afloop nog een schaakboek in
ontvangst kunnen nemen, of men wint
of niet. de prijs-herinnering is
hetzelfde. De heer K. Steijn/ hoofd-
klassespeler uit Haarlem zal de
simultaanspelor zijn.
Aanvangstijd in het Gemeenschap;:-
huis is 19.00 uur. Wel word_t gevraagd
om op tijd aanwezig te zijn, want er
kunnen maar veertig personen mee-
doi-n.

UITSLAGKN:
De uitslagen van het snelschaaktour-
noôi van zalerdag 5 auguslus z i jn : 1.
Ridderbos uit Zandvoort; 2. Pancras
uil Heemstede; 3. Vredegoor ui t
Heemstede. De jeugdprijs was voor
Kees Koper uit Zandvoort.

Ondank is
ZANDVOORT - V orige week dinsdag-
middag troffen agenten op de
tocganKswci; naar het circuit een
personenauto aan, waarin een babv
mei zijn hoofdje omlaag tussen de
achterbank en voor/illiiii; geklemd
zat. De al'gcslolcn auto werd open-
gemaakt en men ging op zoek naar de
ouders. De/e werden aangetroffen in
een restaurant. De agenten vertelden
de ouders waar en hoe / i j de babv
hadden aangetroffen. Als dank wei-
den hun enkele scheldwoorden naar
het h i»«tM ifoi-limfitirl

Rally 2. Snelste ronde: Chris Werk-
hoven Simca Rally 3,1.56.2(130,924
km per uur) . Winnaar Arie Kuitenbeek
(Simca Rally 2) op Icchniscve
gronden gediskwalificeerd. Formule
Ford 2000: 1. Ros de Giaxa de Salvi
(Crosslé) 50,7 km in 20min.en 10,13
sec. (gemiddelde 150.863 k m / u ) . 2.
Henk Robijn (Crosslé) 20.16.16, 3.
Hans Deen (Crosslé) 20.18.81. Snelsle
ronde: Lammie van den Heuvel
(Crosslé) 1.36.68 (gemiddelde
157.360 km/u) .

wmm
ZANDVOORT • Op vrijdag 18 en
zaterdag 19 augustus /al m de
Openbare Bibliotheek aan de Prinses-
seweg een fi lm worden vertoond van
het boek ,,The Big Sleep". Aanvang
van de voorstellingen 21.00 uur Een
korte inhoud van de film:
In 1939 verwierf Ras mond Chandler
zich tot op heden onsterfelijke roem
als hardboilod detectiveschrijver. Het
bock heette „The Big Sleep".
Chandler kwam uit dezelfde school als
de oudere Dashiell Hammett, de ma»
van „The Maltese Falcon". Het
gebruikelijke thema van de detective-
roman werd door de/e schrijvers
doorbroken. Niet meer het'abstrakt-
fogische gedachtenspel. geen krnni-
nele kruiswoordraadseltjes meer. In
plaats daarvan authentieke milieu's.
nadruk op sociale achtergronden,
precieze karakterisering van de per-
sonages en pregnante puntige dia-
logen, min of meer uit het leven van de
onderwereld gegrepen: Chandler was
er trots op dat de door hem bedachte
term „The Big Sleep", voor „de dood"
later door andere schrijvers werd
gehanteerd als oorspronkelijke
„slang". Met zijn held Ph i l ip Marlovve
schiep •Chandle*-et'iv-figuu£. die het .
prototype van de partikuliere recher-
cheur zou worden. Opzijn beurt heeft
Bogart het type verder gepreciseerd
met zijn vertolking in de verfilming
van het boek. Bogart was immers niet
lang en knap. zoals Chandler Marlovve
had gedacht, maar /.ijn type paste
desondanks zo volmaakt, bij de sfeer
en de filosofie van het boek. dat het
vele jaren later moeite kostte om
Elliot Gould te akst-pieren als
Marlovve in „The Long Goodbye".

ook al kwam deze qua ui ter l i jk dichter
in de buurt. Bij b*-ide films was
overigens Leigh Brackett als scenario-
schrijfster betrokken. De wereld die
Chandler in zijn boek tekende -
„zwart", verwarrend, soms met een
surrealistisch tintje - is door Howard
Hawks met mecsterhand in film-
beelden vertaald. Het scenario legt nog
sterker dan de roman de aksenten niet
zozeer bij de oplossing van een
„zaak", maar bij de geleidelijke
penetratie" in een verwarrende en
korrupte wereld.

Veel activiteiten
bij Zwemvierdaagse
ZANDVOORT - De „Zwemvierdaagse" is in een ongekend korte tijd
uitgegroeid tot een werkelijk nationaal recreatief evenement. Dit
jaar zullen naar verwachting 325.000 deelnemers, individueel of in
groepsverband en verspreid over circa 500 zwembaden, op vier
dagen steeds 500 meter zwemmen. In De Duinpan aan de
Vondellaan gaat dat gebeuren van maandag 14 augustus tot en
metvrijdag 18 augustus. Op vier van deze vijf data moeten de
deelnemers dus in totaal 2000 meter afleggen, een prestatie die zal
worden beloond met het Vierdaagse-kruis in brons, zilver of goujd.

TE KOOP
Spoorbuurtstr.
Woonhuis met achterplaats,
woonkamer-keuken, 3 slaap

kamers.
Vraagprijs f 189.000,- k.k.

Nassauplein
Gemoderniseerde boven-
woning. Woonkamer, 2

slaapkamers.
Vraagprijs/ 165.000,-k.k.

Schelpenplein
Groot woonhuis, 8 kamers.

Geschikt voor verhuur.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.

Inlichtingen:

Makelaarskantoor
ir. G. A. Cense

Telefoon 2614

Speciaal in Zandvoort belooft de
zwermlerdaagse 1978 een feestelijk
evenement te worden. Duinpan-
directeur Mollerus en zijn mede-
werkers hebben namelijk rond de
sportieve akt ivi te i t vele gevarieerde en
onderhoudende nevenaktiviteiten ge-
pland. Nadat de ongetwijfeld vele
honderden zwemmers en /wemsters
tussen 18.30 en 20.00 uur hun baantje
hebben getrokken, is er iedere avond
iets aparts te doen in en om de bassins.
Op maandag 11 agu.stus zijn er
Modelbotenraces in het golvenbad.
georganiseerd door de vereniging
„Mini Speed Hoofddorp''. De
Koninklijke Noord- en Zuidhollandse
Reddings Maatschappij verzorgt op
dinsdag 15 augustus een demonstratie
met het wippertoestel. Woensdag 16
augustus is de beurt aan het bekende
team „The bathing beauties" dieeen
kusntzvvemdemonstratie zullen geven.
Voor donderdag 17 augustus staat een
Jeu de Boule-demonstratie op het
programma en verder is er die avond
een dolle spuitbalwedstrijd mpf
medewerking van de Zandvoortse
brandweer. Op de slotavond vrijdag 18
augustus zijn er demonstraties wird-
surfen met o.a. een driemastsurf.
Verder is er dan de grote verloting van
De Zeeschuimers, opgeluisterd door
De Kwaklftrapper. stands van politie
en Rode Kruis, bloemenkraam, snel-
tekenaar. fotograaf enz. Gedurende de
hele periode zijn tenslotte aanwezig

een winsurf-informatiebtand en
simulators, stands van diverse vereni-
gingen, Rad van Avontuur, haring-
kraam, draaiorgel en Kop van Jut. Al
met al hebben de organisatoren met
dit rijksgeschakeerde programma aan-
«eloond. dat in goed plaatselijk
samenwerkingsverband het zwembad
tot één groot ontmoetingscentrum
voor jong en oud kan uitgroeien. ,

'Zwemmers, hoog- en kraamwerkers'
actief op concours Gasthuisplein

Natte bedoening
ZANDVOORT - Vorige week
donderdagmiddag waarschuwde
een strand-exploitant dat er een
zeilboot op ongeveer 500 meter
uit de kust bij harde wind wasi
omgeslagen. Na deze waar-1

schuwing voer de politieboot naar j
het omgeslagen schip. De twee i
opvarenden van de zeilboot, twee '
Zandvoorters van 29 en 18 jaar \
oud, bleken toen inmiddels i
zwemmend naar het strand te zijn
teruggekeerd. Bovendien was J
tegelijkertijd een reddingsboot-i
uitgevaren. De politieboot keerde ''
ook terug naar het strand, maar^
->p de terugweg sloeg de motor af.-.t
De politiemannen gooiden een*'
anker uit. maar dat pakte niet, dusv

kwam de politieboot in de
branding terecht en sloeg om.
Resultaat twee politieagenten te-
water, deze bleven bij de boot^
zwemmen. De reddingsboot van-.-,
de Zandvoortse Reddings Brigade*
verleende assistentie en bracht de
hele natte lading aan wal.

ZANDVOORT • Het concours van de
.standwerkers, dat ditmaal voor de
vierde keer in Zandvoort gehouden
werd, thans zondagmiddag jl. is
uitgegroeid lot ren jaarlijks weerke-
n-nd traditioneel gebeuren. dal als
waardevol evenement met meer
gemist /ou k u n n e n worden. Het
publ iek , dal ook nu weer in grote
getale was opgekomen om maar niets
van dit leuke gebeuren te missen, heeft
er opnieuw teil-volle van genoten. Niet
alleen om de koopjes, die er waren te
halen, maar zeker n ie t minder om d-
leuke kwinkslagen waarmee de diverse
waren aan de man werden gebracht en
waarom har te l i ik v\erd gelachen.
Van l 1.00 lol 18.00 uur duurde het
festijn en voldaan zijn de be/oekers na
afloop huiswaarts gekeerd. Het slechte
weer kon de feeslpret niet d rukken en
/o heerste er een gezellige en v r o l i j k e
sfeer. Hel Gaslhuisplcin bleek een
ui te rmate geschikte plaats voor het
organiseren \ i i n / u l k een evenement.
veel beter dan \ttr\« juur in de

l i v . i r tl neucn s tand werkers u i t
i i l > •' i i ili delen \ ; in nnv land. \ i in r

dit verkoopfestijn gekomen l'ii de
meegebrachte!! waren gingen gretig
van de hand. Over gebrek aan kooplust
had men zeker niel te klagen. De
standwerkers waren ook dilmaal weer
verdeeld in drie categorieën, n l .
„Zwemmers", dat zijn degenen die
hun waren van de grond at' verkopen ,
de „Hoogwerkers", dat zi jn /ij, die op
een plat form «e rken en de „kraam-
w-erkers" die aan een marktkraam hun
waren aan de man trachten te brengen.

Die negen man waren r u i m voldoende
om het (iastlunsplein Ie v u l l e n . Meer
moet men er m de toekomst /eker niet
hebben. Kr w;is een j u r v gevormd voor
het toekennen van de pn j /en .
bestaande uil de dames Itoo/en en
Sikkens en de heer J. Methorst. Kdo
van Tetlerode vormde het hoofd van
rle pub l iek- | i i rv . die v i a een gehouden
enquête onder hel pub l i ek , moest
aanwi jzen , w i e volgens de toenoorder.s
rn toeschouwers, hel meest /'n best
uedaan had en hel s terkst aansprak.

' I M v\;ts i i n u i t w i j f e l t ! "een üeMi. i l , v C -
i l k r l i i i i k W i i n t er Werd n e, vo l le

Standwerker Schaay uit Schagen c!ie
met de eerste prijs ging str i jken.

overgave om de eer gestreden.
Tenslotte kwam de jurv tot de
volycnde u i t spraak: 1ste pri|s: de hr.
van der Schaav in t Schagen met
bvoii lcnccn: 'Jde prijs' m e v r o u w
KassniK ( l u n t e Jopie) u i l Utrecht met
bloemen en p l an t en : 3de prijs: de hr.
Knuver s int Ro t t e rdam met I r u i t p e r -
si-n. De onder het p u b l i e k gehouden
enquête wees u i t . d.il n u m m e r 3. (de
hr. Knuver s door het pub l i ek Hls 1ste
was j jeko/en. die derhalve met twee
pnj/.en gin» s t r i j k e n
Op leuke w i i/e werden na afloop de/c
pri l /en door l-'.do van Tct terudc
u i l y e l e i k l l )e p u b l i e k s p r i j s bestond
uil hel I r aa i c De l f t s h l . i uwe her-
denkin^s l i t i rd ../.anduiort 150 laar
badplaats" t e r w i | l deou-risje w innaa r s
fraaie gebruiksvoorwerpen o n t v m y e n .

Door de standwerkers en publiek werd
de pri |suitreikmc] op pri|s gesteld,
terwi j l men nu al u i t k i j k t naar het
concours van volgend |.iai dal dan een
lustrum zal zi|n.

Driekwart eeuw
gymnastiek
ZANDVOORT - Op 5 maart 1979 zal
het 75 jaar geleden zijn dat de
Zandvoortse 'j> .iinastiekveremging
„Oefening Slaall Spieren" werd
opgericht. Het spriekt voor zichzelf
dat dit jubi leum niet onopgemerkt
voorbij zal ^aan.
Onder voorzitterschap van wethouder
K.C. v.d. Mije heeft zich reeds een
commissie gevormd, die in samen-
werking met het bestuur plannen
uit wei kt om di t jubi leum van de
oudstt- vereniging van Zandvoorl op
grootse wijze te vieren.
Behalve een landen wedstrijd turnen
met een oml i j s t ing van demonstraties
moderne rvthmische gymnast iek ligt
het m de bedoeling een ledenuit-
voer inp te organiseren waaraan zoveel
mogelijk k-Jen deelnemen eventueel
aangevuld inet goede nummers van
anderi op tie v( orgrond tredende
vercnign!).!'!!
Voorts zijn in voorbereiding ""de
organisj-tie van de seholenl;ainpioen-
sch<i (iptM turnen en atletiek voor
jon^i ns en meisjes, wandellociUen

.over ilivvrse af.tsrn.lcn op de wegen
door de dui i i i -n . een winke lweek en
tentoonste l l ing vi.n toto's, Medailles,
bekers en andere voorwerpen die hel
wel en wee van tie verf nigu.gen over de
afgelopen 75 jaar vvt erjj.-vcn.
Onge tw i j f e ld /ouden voorwerpen die
hierop be t rekking hebben gaarne door
het bestuur m bruikleen worden
o n t v a n g e n , waartoe in lever ing bi j de
voor / i t t e r J.H.B. Brink. Tolweg l (lel.
3803) kan ue.schieden.
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2 Kostuums samen al vanaf f198

AALSMEER
Kruisweg 2a

Vr)|dag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open)

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
hotte Laan Wolcheren

Donderdag koopavond

AALSMEER. ALPHEN A/D RIJN «AMERSFOORT. AMSTELVEEN «DELFT. LEIDEN. PURMEREND . ZAANDAM . ZEIST

Bankwerkers en Nabewerken
vliegtuigdelen

Met grote nauwkeurigheid worden op
de verspanende afdeling van Fokker-
VFW vhegtuigdelen gefreesd en
gedraaid. Met dezelfde nauwkeurig-
heid moeten deze verspaande onder-
delen nabewerkt worden. Voor deze
taak zoeken wij enkele bankwerkers
met LTS/Bemètelniveau. Aan de
kwaliteit van hun werk worden hoge
eisen gesteld. De meeste produkten
hebben immers al een kostbare
verspanende bewerking ondergaan
en dan komt het verder op een
perfekte nabewerking aan. Zij maken
dus het kwaliteitsbeeld zichtbaar.

Fokker is een veelzijdig bedrijf waar
men, zeker in de techniek, veel kanten
op kan. Bij gebleken geschiktheid en
belangstelling is het zeker mogelijk
om met b.v. praktische bijscholing op
ander werk ingezet te v/orden. Verder
heeft Fokker een gezellig bedrijfs-
restaurant en personeelsvervoer op
Amsterdam, Haarlem en verschillende
kleinere gemeentes.

Sollicitatie. -
Als u belangstelling hebt bel dan even
020-5443820 of schrijf aan Fokker-

VFW, Personeelszaken,
nr. 066/78/RP, Postbus 7600,
1117 ZJ Schiphol-Oost.

LMLJS'

Ophalen grof vuil
Van 7 t/m 17 augustus a.s. zal de reinigingsdienst gratis grofvuil
ophalen. Het grofvuil dient voor zover mogelijk gebundeld uiterlijk
om 8.00 uur aan de rand van het trottoir te worden geplaatst.

Huisvuil, puin en losse materialen worden niet meegenomen
Het gewicht van het aangeboden vuil moet met handkracht te laden
zijn. Bedrijven en instellingen mogen geen grofvuil aanbieden.
Het grofvuil zal volgens de onderstaande wijkindeling worden
opgehaald.

Maandag 14 augustus
De wijk tussen Herenweg westzijde en Leidsevaart, vanaf de
Willem Klooslaan tot Manpadslaan.

Dinsdag 15 augustus
De wijk tussen de Van Merlenlaan zuidzijde, Herenweg oostzijde
en Groenendaal; de omgeving van het Valkenburgerplein begrensd
door de Camplaan zuidzijde vanaf de Heemsteedse Dreef tot het
Raadhuisplein zuidzijde, de Groenendaalkade, de Herfstlaan, de
Achterweg, de Laan van Insulinde, de Molenwerfslaan en het
gedeelte Cruquiusweg tot het Wipperplein.

Woensdag 16 augustus
De wijk begrensd door de Achterweg, de Laan van Insulinde,
de Cruquiusweg tot het terrein Oude Slot en de Sportparklaan
en tevens de Woonschepenhaven.

Donderdag 17 augustus
De Clipper Dreef aan wéerszijde en de wijk ten zuiden van
Groenendaal tot de grens met Bennebroek.

Tevens is het mogelijk om bij de reinigingsdienst aan de
Cruquiusweg 47, op werkdagen van 8.00-12.00 en van
13.00-16.30 uur, afgewerkte olie, chemicaliën en medicijnen af te
geven. Ook is het mogelijk om aan de chauffeur van de vuilniswagen
deze stoffen in goed afgesloten verpakking, mede te geven.

GEMEENTE HEEMSTEDE

Gevraagd met ingang van 1 september

net kosthuis
voor één van onze medewerkers

Wesseling bv
Postbus 136, Aalsmeer,

tel. 02977-21314 b.g.g. 02503-13224.

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk
voor één van onze medewerkers

een KAMER
liefst met was- en kookgelegenheid.

Wesseling bv
Postbus 136, Aalsmeer,

tel. 02977-21314 b.g.g. 02503-13224.

WEEKEND OF MIDWEEK
VAKANTIE ... ?

Dat kan nog in de prachtige natuurstreken van Luxerh-
burg, o.a. in onze luxe vakantieparken te Hosingen en
Bourscheid.

Weekend-arrangement v.a 65,-
Midweek-arrangement v.a 120,-
Inclusief alle reisverzekeringen.

Inlichtingen bij uw reisadviseur of direct bij:
CLUB BENELUX,

internationale Vakantie Service
Haringvliet 100 - 3011 TH Rotterdam

Tel.010-11 55 80

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679. Hoofddorp
Tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
Inkoop - Verkoop - Verhuur
Klein-muziekinstrumenten

Orgelscholen: Leimuiden en
Hoofddorp

26 augustus starten wij met het nieuwe
cursusjaar. Er is nog plaats voor

leerlingen.

Informatie-avonden over
elektronische orgel en orgelles

op 21, 22 augustus a. s.

Vanaf 19.00 uur bent u
welkom bij

N

AWI
Muziekcentrum
Kruisweg 679, Hoofddorp
Tel. 02503-16068/16501

Trimsalon
Henk Harmers
Trimmen, knippen, scheren
wassen en parasieten-
behandeling van uw ras-
hond of bastaard.
Hoofdweg 731. Hoofddorp
tol 02503-13014

WEDERVERKOPER
gevraagd voor onze

zonnebanken
en zonnehemels.
Iris Import-export

Lorentzkade 438,
Haarlem, tel. 023-245596

Verspaners... kun je dit maken?
Moetje bij Fokker komen!

De ene verspaner is de andere niet.
Natuurlijk, op school krijg je als frezer of
draaier allemaal zo'n beetje dezelfde
opleiding Maar de praktijk moet de vakman
vormen. Het is toch afwachten wat die
praktijk dan voorstelt. De een ziet zijn
geduld méér op de proef gesteld dan zijn
vakkundigheid, want hij is de hele dag met
vrij eenvoudig werk bezig. Bij een ander
kan dat net andeisom zijn en laten zijn
werkstukken een staaltje van verspamngs-
vakmanschap zien
Met beide verspaners willen wij graag
praten. Met de eerste om van hem een
vakman te maken Met de tweede om hem
het werk te geven wat bij 2ijn vakmanschap
hoort.

Verspaning van vliegtuig- en
ruimtevaartonderdelen.
De vliegtuigindustrie is een precisie-
industrie, waar eigenlijk elk onderdeel het
toppunt van vakmanschap verlangt Dat
geldt ook voor de satellieten en space labs
waar Fokkers ruimtevaartafdehng bij
betrokken is Flinterdun, haarscherp
verspaningswerk1 Dat wordt gevraagd
Van massawerk is dan geen sprake
Hoogwaardige materialen zoals Durdl u n
Titamum worden met yroie nauwkeurigheid
verspaand. er staat b v een machine die
meteen nauwkeungheid van 3/1000 mm
werkt' Alle onderdelen worden giondiq
gekeurd o a mot elektronische
rnee tnppa i r i tuu i on teletypo registratie
We hebben n a t u u r l i j k ook oen s l i jper i j urn
onze eigen frezen en boron te slijpen,
weten we zeker cat dut ook klopt1

Als verspaner kun je bij Fokker twee kanten
op: de "konventionele" en de "numerieke"
verspamng. Dat hangt ai van je
belangstelling

Groot verschil in verspaningswerk.
De konventionele verspamng wordt met
apparatuur gedaan waar de meeste
verspaners bekend mee zijn.

27 kg hoogwaardig staal.

Vprspaand tot neuswielas F27 (2kg)

Een grote handvaardigheid is nodig om de
ingewikkelde werkstukken perfekt af te
leveren. Het 3-dimensionale kopieerfrees-
werk komt hier vaak voor.

Veel minder verspaners zullen bekend zijn
met de efficiënte, numeriek bestuurde
verspamng. Grote machines, die via v

ponsbanden geprogrammeerd oftewel
bestuurd worden, doen hier het
omvangrijke verspaningswerk zoals het
verspanen van een brok metaal van 750 kg
tot een 'volmaakt' onderdeel van 17,5 kg.
Op deze afdeling staat een voor Nederland
uniek machinepark. Er is minder
handvaardigheid voor nodig dan bij de
konventionele verspamng, maar voor de
vakman die met de moderne verspamngs-
techniek vertrouwd wil raken ligt er een
pracht kans.

Kom eens aan voor 'n gesprek!
W ij zoeken frezers, draaiers en slijpers,
die "topverspamng" willen leveren of dat
willen leren. Opleiding LTS of Bemetel
diaaier/frezer of MTS. Er wordt in
2-ploegendier.st gewerkt en wel van 07.45
tot 16.15'uur en van 16.15 tot 00.40 uur.
De aantrekkelijke 15'; ploegentoeslag is •
van toepassing. Bel ons op voor een
afspraak' 020-5443820. Dan kun je het werk

en de afdelingen zien. Schrijven kan ook: '
Fokker-VFW, Personeelszaken nr. 058/78/RP,

Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol-Oost.

Bekijk het maar.
Goede verspaners zitten

bij Fokker!

Kunstgebitten-
reparaties
Tandtechnisch
Laboratorium

K. Ackema, Jordensstr. 60
b/h Houtplein. Haarlem,

telefoon 315934

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7in voor-

raafd zowel gedessi-
neerd als uni. •

Heren en juniormode
HootdsTraai 178 rli'ieoom
lel 02520 15U9 Donder

dag koopavond

Zonnebanken
Wist u dat Iris nog

steeds verreweg het
voordeligste adres is
voor zonnebanken en

gekoelde, gebogen
zonnehemels. Door

eigen import ongekend
lage prijs reeds

v.a. f 210Q,. incl. btw.
Vanaf nu 12 mnd.

garantie.
Iris Import-export

Lorentzkade 438,
Haarlem, tel. 023-245596

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
weikeu nog nooit

gezien hebt. want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig m
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, Kisten enz.
Bezoek onze oud

Hollandse toonkamers
ANTIEK-BOUTIOUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set

Alléén .
Schagelstraat 27
. Haarlem,

tel. 023-327019.

Vlakschuurmachine
ELU mvs 93

zolang de voorraad strekt met
25% KORTING
van 322,70 voor

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Heemsteeds Handelsonderwijs
Opgericht in 1941

Erkende opleiding voor Middenstandsdiploma
Aanvang der lessen dinsdag 22 augustus. Benut uw kans. Dit is de laatste

mogelijkheid voor een 1-jarige opleiding voor gevorderden!
Inschrijfgeld 'f 25.- welk bedrag op het kursusgeld in mindering wordt gebracht
.Informeer bij onze honderden oud-leerlingen naar onze prachtige resultaten

Geslaagdenpercentage 92%.
Inlichtingen en aanmeldingen bij de directeur J. Steenbrink. Kerklaan 131

Heemstede, telefoon 285721.

zwembad

NATIONALE
ZWEMVIERDAAGSE

op 23,24,25 en 26 augustus en 1 september
van 19.00 tot 22.00 uur.

Met z'n allen meedoen aan de zwemvierdaagse, hartstikke leuk: 500 meter
zwemmen per dag (kinderen tot 10 jaar 250 meter) en je hebt de bronzen plak
zo te pakken en gezellig wordt het zeker.

- Op 28 augustus en 1 september van de oude-stijl band 'The Original
Limehouse Five'.

- Op 29 en 31 augustus het duo The Jokers' uit Vogelenzang.
- Op 30 augustus de 'Invaders Steel Band' met medewerking van

de bekende badmeèster Renê Piquê.
Alle avonden zijn er gezellige kraampjes met o.m.:
- Vers gebrande noten van de 'Kaaswaag' van Cobi en

Wim van der Peet.
- Lekker wijn en sangria proeven van de tapperij 'In de Gevulde

Flesch'.
- De originele vrije-tijds kleding, kettingen, armbanden, make-up enz.

van het boetiekje 'Makkie'.
- Smikkelen van de hamburgers van slager Reemeijer, zo van de

grill met diverse sausjes. ,
- Da gado-gado kraam bemand door het personeel van het zwembad,

een oriëntaalse lekkernij en niet duur!
- En natuurlijk het grote succes van vorig jaar de warong, waar de

spitjes door de toekan saté worden geroosterd op houtskool.
- En niet te vergeten de biertap met Gerda erachter.
Haal tijdig een inschrijfkaart aan de kassa.
Abonnementhouders f 4,-; overige deelnemers f 6,-.
Supporters en belangstellenden hebben gratis toegang.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

teleloon 02977-24429
Aalsmeer

Sj

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
| k 023-252760
• Misschien heeft u on* morgen al
• nodig voor *nette reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur.

l • voorrijkosten / 7,50.
k% Gen. Cronjtatraat 62,
t^ hoek Kloosterstraat.
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Deelname weer groter dan vorig jaar

Vandaag laatste dag rekreade
ZANDVOORT - Vier weken lang hebben ze plezier gehad; vier
weken lang gingen de Petertjes, de Jantjes, de Marianne's en de
Nicoletjes enthousiast naar de „Rekreade", waar ze intensief
werden beziggehouden, en waar ze ook een intens plezier
beleefd hebben? Afgelopen maandag was er een vossenjacht door het.
dorp van zowel de post Centrum als Noord, en gewapend met papier
en potlood toog de hele meute er op uit om de „vossen" te zoeken.
Vooral op het Raadhuisplein, aan het einde van de tocht, gaf dit
redai tot veel hilariteit, helemaal toen Neptunes en de Reus elkaar
met hun attributen bestookten.

Vier weken
spannende
avonturen
voorjeugd

Voor de schooljeugd van 4-12 jaar is
de „Rekreade" in Zandvoort uitge-
groeid tot een begrip. Nu al voorhet
elfde jaar kunnen de organisatoren van
„Rekreade", een project van de
gezamenlijke kerken in Zandvoort,
terugzien op een succesrijke zomer.
Vooral in de post Noord,was het
enthousiasme groot. Veel meer deel-
nemers dan vorig jaar, nu zo'n vijftig
tot zestig kinderen per dag, waar ook
dit jaar, meer dan in voorafgaande
jaren, de medewerking van ouders
groot was.

Vikingen
De laatste week in Noord stond in het
teken van de „Vikingen". Dinsdag-
morgen werd in de grote tent een
speciaal „Vikinglied" ingestudeerd. ,
In een grote kring, met wriemelende
tenen in het zand, zaten ze vol
overgave te zingen. Eerst de bekende
liedjes van „Daar was eeri oorlogs-
schip", totdat teamleider Gerard met
zijn eigen Vikinglied kwam. Behalve
het zingen werden er tal van andere
activiteiten" gedaan, zo kwam er een
antwoord op de vraag ,,Wat deden de
Noormannen" enzovoorts.
De eerste week stond in het teken van
„circus rekrejanie", de overige weken
hadden een ander onderwerp. Zo was
het vorige week „sprookjeswereld van
kabouter Bouter". „Het is hier fijn
hoor", verzekert een klein meisje met
een paardestaart, die bekent altijd te
komen als haar moeder werkt.

Mijnheer Spaak
In het centrum stond de laatste week
in het teken van de „Rekrea-mobiele-
n". Het bleek dat „mijnheer Spaak"
de uitvinder van de fiets was. Dat ging
er bij enkele kinderen maar moeizaam
in.
„Hoe kan dat nou, die fiets was er toch
veel eerder dan jij. Ik heb het thuis
opgezocht" zei een bijdehand jongetje
dinsdagmorgen in het Centrum toen
„mijnheer Spaak" met zijn fiets

zonder wiel binnen kwam. Dat nam
niet weg, dat het begrip „mobiel" er
wel inging, evenals het feit dat fietsen
eigenlijk versierd moeten zijn, omdat

1 de wereld er dan veel gezelliger zou
^ uitzien.

Kizzebiz
Kizzebiz, de populaire poppenkast-
held was iedere maandag-, woensdag-,
en vrijdagavond te zien, zowel in
Noord als in het Centrum. „Was wel
gemakkelijk, als ik het hier miste, ging
ik altijd stiekum even naar het dorp",
zegt een jongetje met een aansteke-
lijke grijns op zijn toet. „Of ik ging
wel's twee keer" doet een ander stoer.
In. ieder geval blijkt uit deze
uitlatingen dat Kizzebiz en zijn
avonturen niet meer zijn weg te
denken uit de „Rekreade" periode,
die vier weken lang de schooljeugd van
4-12 jaar bezig houdt.
Bijzonder enthousiast was ook Nel de
Waard, de teamwerkster die nu al vele
jaren meedraait. „Het is natuurlijk
ieder jaar afwachten hoe het uitpakt.
Wij hebben wel een schema, maar erg
veel ruimte voor improvisatie, en dat is
wel nodig" aldus deze leidster.

9Joviaal en
oprecht9

ZANDVOORT - Het zat de Zand-
voortse reservepolitie niet lekker, dat
ze niet aanwezig had kunnen zijn bij
het afscheid van Jo Bisenberger, toen
die onlangs met' pensioen ging.
Commandant Jaap Methorst vond er
iets op. Tijdens de races op het circuit
van afgelopen zaterdag liet hij
Bisenberger en echtgenote van huis
halen en in de politiepost werd de
scheidende ambtenaar nog eens in het
zonnetje gezet.
„Jo" aldus Methorst. „Deleters van je
naam staan voor joviaal en oprecht en
we willen je dankzeggen voor je
sympathie voor -ons korps".
Bisenberger ontving een cadeaubon,
voor zijn vrouw waren er bloemen.

Adv. Ingez. Med.)

SPORT'78
In de loop van volgende week
verschijnt een speciale sportkrant
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Deze krant, Sport '78, zal huis-aan-
-huis worden verspreid in het gehele
verschijningsgebied van Randstad
Publicaties.
Uitgebreid aandacht wordt in Sport
'78 besteed aan het wel en wee van
de plaatselijke sportverenigingen.

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET'
l Hebbe klaegers gien nood? 'n rot
j saizoen brengt Zanvert gien
j brood!

DIT ZUN ONZE
KOFFIEPRIJZEN:

KAHREL
KOFFIE
extra pittig
pak 250 gram

SUPRA
KOFFIE
van v. Nelle

D.E. KOFFIE
ROODMERK
pak 250 gram 3.79
NESCAFE
POEDER-
KOFFIE
grote pot 200 gr.Vl'

KiDIRKSON
supermarkt

Verheugend was ook dat dit jaar het
volksdansen helemaal „in" is. Er
waren veel oudere kinderen die na de
poppenkast deelnamen.

Santekraampie
Morgen, vrijdag 18 augustus dus,
wordt het grote slotfestival het
„Santekraampie" gehouden op
het Gasthuisplein.
De jeugd kan er 'totempalen
maken, kleren en mutsen maken,
boetseren, pannekoeken bak-
ken, flessen beschilderen, weven,
duveltjes in dozen of kijkdozen
maken.
Ook is .er een picknicktent waar
iedere'en tussen-de-middag, bo-

terhammen kan krijgen, die door
ijverige vaders en moeders zijn
klaargemaakt. Het Gasthuisplein
zal vanaf 's morgens 11.00 tot
's middags 14.00 uur het domein
van de schooljeugd ziin.
Begonnen wordt om 10.30 uur
op het Gasthuisplein met volks-
dansen, al was het alleen maar
om tot 11.00 uur de kinderen
weg te houden van het „Sante-
kraarpie". Uiteraard zal Kizze-
biz er het slot van al zijn
spannende avonturen beleven,
en dat zal waarschijnlijk, nu de
spanning ten top gestegen is,
geen kind willen missen.

Tekenaar Jaap Kooiman
op het Raadhuisplein
ZANDVOORT - Een grote trekpleister in het kader van „Zandvoort
150 jaar badplaats" blijkt de originele strandtent uit 1907, die
gedurende de weekends op het Raadhuisplein staat. In die door
.leden van de Zandvoortse bomschuitenvereniging gebouwde tent
huist gedurende de vrijdagen, zaterdagen en zondagen de bekende
grafische illustrator en kalligraaf Jaap Kooiman. Hij brengt
hartverwarmende oentekenineen van oud-Zandvoort aan de man

De Reus en Neptunus in „gevecht" gewikkeld.

'Klaaglijn nr: 4111'

Het is niet de eerste keer, dat de
sympathieke Westfries zijn kunst in
het jubilerende dorp brengt. Tijdens
de carillon-actie van Duysterghast
verkocht hij certificaten voor het
fonds. De voorraad van honderd
exemplaren was echter snel uitgeput,
maar Kooyman beloofde terug te
komen met een nieuwe serie^Hij Jiield

" woord en nij krpeg 'een goed pïek'je,
.midden in het centrum.

Kooyman kwam behalve met zijn op
naam gestelde carillon-certificaten,
met vijf nieuwe pentekeningen,
vervaardigd naar foto-voorbeelden uit
de historische archieven van Zand-
voort en Haarlem. Ze heten: Zand-
voorts dorpsomroeper 1920, Zand-
voortse schelpenvisser 1918, Zand-
voortse blauwe-tram-station 1910,
Zandvoortse bomschuiten 1920, Was-

sende Zandvoortse badvrouwen 1903.
Van de tekeningen is een beperkt
aantal afdrukken, al dan niet ingelijst,
gemaakt, die tegen een- populair prijsje
verkrijgbaar zijn'.

Jaap Kooyman toont in zijn stand, dat
hij niet alleen met zijn tekenpen goed
pyerweg.,kan. Ook zijnolcal}igrafie raet^
penseel op hout" blijkt tot ver buiten"1

Europa gretig af trek te vinden.

Op verzoek van het actie-comité blijft
de illustrator-calligraaf, geassisteerd
door mevrouw Wil Bos, de strandtent
bemannen tot het eind van de
jubileumviering, dus nog twee
weekends. Het idee voor dit „histo-
rfsch gebeuren", dat gezien de grote
belangstelling blijkt aan te slaan, komt
van de gezamenlijke strandpachters en
de Bomschuitenvereniging.

ZANDVOORT - Voor het eerst
heeft het College van Burgemees-
ter en Wethouders van de
gemeente Zandvoort besloten
een speciaal telefoonnummer
beschikbaar te stellen voor
diegenen die geluidshinder on-
dervinden tijdens de Grand Prix
voor Formule I ren wagens.
Op zondag 27 augustus kent de
Nederlandse autosport haar hoogte-
punt in deze „Grand Prix van
Zandvoort". Op vrijdag 25 en zaterdag
26 augustus zijn de beide trainingsda-
gen~voor deze race. Speciaal inwoners'
van Zandvoort-Noord zeggen veel
hinder te ondervinden van het geluid
dat deze wagens tijdens deze drie
dagen produceren op het circuit.
Om nu een duidelijker beeld te krijgen
van de aard en de omvang van deze
'klachten, en ter controle van de
gemaakte afspraken met de CENAV,
heeft men deze telefoonlijn beschik-
baar gesteld.
Om de lijn niet onnodig bezet Ie

Prijsschieten op Jan Jongbloed

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Ehgelbertstraat 11 -
Zandvoort - Tel. 5531

Hypotheken -Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

fTAXI SCHRIJY
I TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

ZANDVOORT - Blonde Piet
Schrijvers in het Aja.x-doel en
kersverse ridder Ruud Krol op de
tribune waren woensdagavond
niet de enige Argcntinic-gangers
in de Zandvoortnceuwen-kuip.

Nationaal doelman Jan Jong-
bloed, broer van penningmeester
Hans,-was er ook en hij nam het
voorprogramma voor zijn
rekening. Samen met zes pupillen
van Zandvoortmeeuwen, dip ieder
vijf penalties op de populaire
keeper mochten afvuren. Ze
hadden de dag van hun leven, die
zes jeugdige talen let en ze waren -
hoe kan het ook anders - een
beetje nerveus met zoveel
publiek. Toch moest joviale Jan
nog achtmaal vissen en wat het
nemen van strafschoppen betreft
kan Zandvoortmeeuwen de toe-

omsl optimistisch tegemoet
zien. Peter Brunc mocht het zoet
van een treffer niet smaken, maar
hij was dan ook de eerste, die het
loer op de befaamde witte stip
moest leggen. Jan Willcm Kees-
man, Renô Paap en Edgar
Schradcr lieten het net ieaer
eenmaal trillen en Mark van Dam
liet zelfs twee gave doelpunten
noteren.
Maar de show word gestolen door
Riek Keur, die Jan Jongbloed - hé
joh, niet zo hard" - de bal maar
liefst driemaal uil hel doel liet
halen.
Voor hem was de beker en voor de
anderun lag er een medaille klaar
ter herinnering aan hun schut-
tcrsfestijn. En natuurlijk kregen
ze de handtekening van hun idool,
met wie ze tot slot nog uitgebreid
pp de foto gingen.

houden is het beslist noodzakelijk dat
men zijn klacht kort formuleert.

Dus alleen naam, adres, telefoon-
nummer en tijdstip van de
geluidsoverlast opgeven aan de
ambtenaar die de telefoon
beantwoordt. Men verzoekt
dringend geen onnodige discus-
sies aan te gaan met de
dienstdoende ambtenaar, omdat
dan wellicht een ander geen
verbinding zou kunnen krijgen.'
Het speciale nummer tijdens de
Grarjd-Prix en de twee daarvoor-
afgaande dagen is: 4111. Deze
zogenaamde klaaglijn is open van
9.30 tot 18.30 uur.

LANGS DE VLOEDLIJN

We moeten het beste en het
slechtste van de mensheid ver-
wachten; evenals van het weer.

Vauvenargues
(1715-1742).

Verbouwing 'Nieuwe
Zusterhuis' kan eind

1978 beginnen
SANTPOORT - In de toelichting
op de concept-begroting 1979
van het Provinciaal Ziekenhuis te
Santpoort deelt de directie mee
dat eind van 1978 begonnen zal
kunnen worden met de ver-
bouwing van het „Nieuwe
Zusterhuis" voor de huisvesting
van 105 patiënten, afkomstig uit
het zogenaamde „Nieuwe Ge-
deelte." Deze afdeling dateert
van 1889. In de komende herfst
zal begonnen kunnen worden
met de bouw van het Nieuwe
Zusterhuis voor de huisvesting
van twee gekoppelde paviljoens
voor 120 patiënten uit het
Nieuwe Gedeelte. Dit is het
begin van een gefaseerde ver-
vanging van de huisvesting van
360 patiënten. De directie hoopt
dat begin 1979 begonnen kan
worden met de bouw van nog
twee gekoppelde paviljoens. Bin-
nenkort zal hiervoor een schets-
plan bij de Staatssecretaris van
Volksgezondheid worden inge-
diend.
De directie heeft nog meer
activiteiten op het gebied van
nieuwbouw. Voor de bouw van
een afdeling spycho sychomo-
torische therapie is toestemming
van de staatssecretaris ont-
vangen. Die toestemming zal

.binnenkort worden gevraagd
voor de bouw van een nieuwe
keuken. Met de bouw van een
nieuw entree-gebouw zal nog in
1978 worden begonnen.
Klinische behandeling
jeugdige patiënten
Nagegaan zal worden of liet zieken-
huis activiteiten moet ontwikkelen
voor klinische behandeling van jeug-
dige psychische patiënten1 tot veertien
jaar. Onderzocht zal worden hoe de
voorgenomen uitbreiding (dat wil
zeggen zonder opname in het
ziekenhuis) activiteiten in de regio
Haarlem verder gestalte kan krijgen.
Ook is een studie begonnen naar de
wenselijkheden en mogelijkheden om
binnen du organisatie van het

ziekenhuis de behandeling van alco-
hol- en drugsverslaagden uit de regio
Kennelernad ter hand te nemen.

Patiëntenbezetting
Verwacht wordt dat de patiè'ntenbe-
zetting in 1979 gemiddeld (gelijk aan
1978) 1092 zal bedragen. Eind 1977
was de bezetting 1060 en eind 1976
1049. Vorig jaar werden 782 pa-
tiënten opgenomen en 698 ontslagen.
Naar andere inrichtingen werden
negen patiënten overgeplaatst. Het
Centraal Orgaan Ziekenhuis-tarieven
heeft vorig jaar de toegestane
bezetting van het personeel, verhoogd
van 1017 naar 1058. Op basis van de
behandelingsplannen zou echter een
personeels-bezetting van 1311 nodig
zijn.

Clarakliniek nog
niet n aar PZ
ZANDVOORT/SANTPOORT - Vol-
gens Gedeputeerde Staten kan een
overdracht van de Clarakliniek te
Zandvoort in de huidige functie van
verpleeghuis voor geestelijke ge-
.stoorde bejaarden met een capaciteit
van 45 bedden aan het Provinciaal
Ziekenhuis van Santpoort vooralsnog
niet gerealiseerd worden. De kliniek
wordt nu geëxploiteerd door de
gemeente Haarlem.
Op grond van een rapport van de
Zandvoortse brandweer heeft de
Geneeskundige inspecteur voor de
Geestelijke Volksgezondheid B. en W.
van Haarlem geadviseerd maatregelen
te treffen zodat zo snel mogelijk tot
ontruiming kan worden overgegaan.
Niettemin blijven Gedeputeerde Sta-
ten geïnteresseerd in de lokatie van de
Clarakliniek in het kader van de
decentralisatie van het ziekenhuis op
langere termijn.

Strandstoel
ZANDVOORT - Een echte Hollandse
strandstoel schijnt voor een in
Zandvoort vertoevende Engelsman
van grote waarde geweest te zijn.
Wellicht wilde hij deze meenemen als
reissouvenir, doch hij kwam niet ver.
De politie heeft er namelijk een stokje
voorgestoken.
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Voor de vele blijken van belangstelling en
medeleven bij het overlijden van onze lieve

vader, opa, broer, /wager en oom

Leendert Molenaar

betuigen wij u on/c hartel i jke dank.
Uit aller naam:
H. A. G. Molenaar

Zandvoon. auuus tus 1978

de
en

zorg
mijn

Geheel onverwacht heef t de H ere
overgenomen voor m i m l ie \e man
zorgzame vader

Jacobus Hoekema
oud bijna 54 jaar.

D. J. Hoekcma-Hollestdle
André

Zandvoort, 12 augustus 1978
Dr. C. A. Gerkestraat 121.

De begrafenis heeft vanmiddag plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort.

Wim, Hans, Wim
hartelijk dank voor het gigantische

jazz-weekend, set deur!

\ Vrouwen van u

Mobiele hondenkapsalon
: „MonAmï"

Irma Briejer gediplomeerd hondentrim-
ster voor een liefdevolle en vakkundige

behandeling van alle honden.
Indien gewenst kom ik met mijn als moderne
trimsalon ingerichte caravan bij u voor dedeur.

Telefoon 02507-7669.

Koopje van de week:
• i

; '

staand, inklapbaar
droogrek

10 meter drooglengte

11,95
J. H. Vermeijs bv

Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haitestraat 25 - Tel. 25 67

presenteert op veelvuldig verzoek
deze week weer in de Kousenpaal

Trio Mitsey Smeekens
a.s. vr., za. en zo. vanaf 19.00 uur

Dance in the oldfashioned wayf

Indien de blik niet overtuigen kan, overreedt ook de
mond niet.

F. Grillparzer
H791-1872I

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaplein 4 - Telefoon 2307

heeft uitsluitend horloges, klokken en wekkers
die bij de eerste aanblik reeds aanstonds overtuigen.

De mond behoeft u daarvan niet te overreden.
Het spreekt allemaal voor zichzelf.

Komt u eens ki/ken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

V-*

Voor de laat-
komers, of als u

een lege plek
heeft in uw tuin

Kwekerij
De

Notedop
heeft altijd iets
moois voor u.
Ook uw adres
voor kamer-

planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183.

naast ingang
Boeckaniersnest

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18 uw
en zaterdags tot 13 uur.

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa.WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

Medisch gediplomeerde
pedicurc van het

Elisabelh Gasthuis.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoo/t,

telefoon 02507-6123.

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-F.N
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F. M. v. BEURSEN

Schootstras',
telefoon 2507.

7 (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
ZANDVOORT.

Tel. 02507 -65 80
is iedere dag geopend
van 10.00-21.00 uur.

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc. •
Hondenspecialist

sinds 1955.
v. Ostadestraat 26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto - Brand • Leven
Alle verzekeringen

Linnen- of
badkamerkast

30brx30dx167h

f 139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
Zandvoort,

telefoon 7751

Drogistorij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
. Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

t

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Wie uitgerekend nu met ons over de aanschaf
van een Audi 100 komt praten, wordt daar bepaald
niet'slechter van... ..-^^^^^-^^^: >,,._integendeel!

Wij bieden tijdelijk een extra hoge inruilpri js.
En wij vertellen u graag waarom.

Garage H. Strijder

Auôl

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565

CREMATIE - BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
,(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Schildersbedrijf
DE BOET

Keesomstraat 289 - Telefoon 02507-5655
Vooral uw binnen- en
buitenschilderwerken
en wandafwerkingen.

FROMAGERIE
KAAS- en WIJNSPECIALISTEN

BELEGEN KAAS
extra voordelig, per kilo 9,95

Ruime sortering Boerenkaas

Kerkstraat 6A • Zandvoort
Tel. 02507-61 41

D e eerste
t ' , •""

winterreisgidsen zijn er weer

TIMMER's
Modernste Shell Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT, Dr. C. A. Gerkestraat 80,

Tel. 32 87.
BOULEVARD BARIMAART,

Tel. 5098.
Ook uw adres voor olieverversen-

banden - accu's - onderhoudsbeurten en
schadereparaties - Lid Bova'g.

Voorverkoop Grand-Prix! -

Dagblad de Telegraaf
zoekt voor de distributie

van haar bladen in Zandvoort

een agent
De werkzaamheden bestaan uit het leiding-
geven aan de bezorgers, het bijhouden van

eenvoudige administratie.

Wij bieden zeer goede verdiensten voor
deze gedeeltelijke dagtaak.

Voor een afspraak kunt u bellen
van 9-11 uur in Zandvoort 02507-7028,

of Haarlem 023-312880 .
van 9-12 uur en van 14-16 uur.

Komt u ze halen bij:

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20. Zandvoort

leleioon 02SO/

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

TE HUUR GEVRAAGD:

GARAGE of
BOX

Liefst omgeving
oud Noord

. Telefoon 02507-5973.

MATRAS
Schape wollen

afdekking S G 35
15 cm dik, 80x190

f 139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
Zandvoort,

telefoon 7751

Hoera!!
We zijn er weer om u
van dienst te zijn met
onze speciale aanbieding
in bloemen en planten.
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h, v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloemwerken

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opatija
Hobbemakade 64-65, Amsterdam,

telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische '
gerechten van de houtskool-grill.

Herenkapsalon
Peter v. Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Haltestraat 14, Zandvoort, tel. 02507-2462.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

- HET OUDSTE ZELFSTANDIGE NAAI-
MACHINEBEDRIJF IN DEZE OMGEVING:

Jan Geylvoet Jr.
Levert de beste en repareert de slechtste

naaimachines en brei-apparaten.
Levert onderdelen, naalden en benodigd-
heden voor alle merken, zelfs de oudere

modellen.
Maak gebruik van de 78 jaar ervaring,

monteur van vader op zoon.
Doelstraat 35. Haarlem, tel. 023-311712.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Schildersbedrijf
C. J. PAAP

voor al uw schilderwerken
en behangwerk.

Ook speciale wandafwerking.
Verkoop van verf-gias-behang.

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-2206

Harms
schoenen

[voordelig en goed
Diaconiehuisstraat 5a,

zijstraat v. d. Haltestraat
Zandvoort

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond

Afspraken

Ellen CatS gedipl. trimster

Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507-2773.
T/egen een kleine vergoeding

kan uw hond gehaald worden.

Als uw armen te kort worden
hoogste tijd voor een bril.

BRILLENSPECIALIST

KLAAS LOOMAN
Erkend fondsleverancier - Meester-opticien

OOGMETING
/

Haltestraat 5 - Telefoon 2174

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur

DIVERSE OCCASIONS
SUPER
BENZINE et korting

NORMAAL U et korting

et korting

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

\
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Waagstuk Zandvoortse amateurtoneelvereniging
Qpenluchtuitvoering 'Op hoop van Zegen'
ZANDVOORT - Wanneer op dinsdag 29 augustus aanstaande
's avonds om halfnegen het doek op zal gaan voor de
openluchtuitvoering van het toneelspel, „Op hoop van zegen" van
Herman Heijermans door de Zandvoortse toneelvereniging „Wim
Hildering" dan zal daarmee een der hoogtepunten van de
feestviering rondom het jubileum „Zandvoort 150 jaar badplaats"
worden ingeluid, zo niet HET hoogtepunt, afgezien dan van de
slotviering op donderdag 31 augustus.
Deze unieke opvoering betekent niet zonder meer een mi jlpaal i
het bestaan van de toneelvereniging „Wim Hildering", die dit spel zal
opvoeren, maar het is tevens een enorme krachttoer, niet alleen door
het spel zelf, dat enorm veel van het ensemble eist, maar ook omdat
in deze openlucht-vorm, een terrein betreden wordt dat zelden of
nooit door amateurtoneelverenigingen werd aangedurfd en dan ook
terecht reeds nu belangstelling trekt uit het gehele land.

Heijermans
Zoals bekend leefde Herman Heijer-
mans van 1864 tot 1924. Hij verkreeg
grote bekendheid als roman en
toneelschrijver en feuillctonisl. Hij
was een geboren naturalist en schreef

.de romans „Trinette", „Kamertjes-
zonde", „Diarantstad" en voorts de
alom bekende boeken „Droom-
koninkje"en „Vuurvlindertje".
Ook kreeg hij grote bekendheid door
zijn zogenaamde „Falklandjes" ge-
koppeld aan zijn pseudonir>m „Samuel
Falkla'nd", doch bovenal door zijn
aangrijpende toneelstukken als „Op
hoop van zegen", (Spel van de zee),
„Glück auf" (Spel van de mijnen), •
„Schakels", „Allerzielen", „Uit-
komst", „Eva Bonheur", „De wijze

CKater" en „Dageraad". Over de gehele
'iyereld werden zijn stukken onder de
• klassieke gerangschikt en worden in
|vele landen nogaltijd gespeeld.

i-Om precies te zijn: Herman Heijer-
imans werd geboren op 3 december
;1864 te Rotterdam en huwde op 17
•december 1918, uit welk huwelijk
itwee kinderen voortkwamen. Op 3
• december 1923 vestigde hij zich in
Zandvoort in de riante villa aan de
Kostverlorenstraat no. 105. Hij woon-
de daar tot aan zijn overlijden op 22
november 1924.
Het toneelspel „Op hoop van zegen"
schreef hij omstreeks 1900, de' juiste
datum is niet precies bekend. Al bij de
eerste uitvoering trok het door zijn
naturalistische weergave en aangrij-
pende inhoud de aandacht van het
beroepstoneel. Ontelbaar zijn de

Riek Kok, een der meest
geroutineerde actrices

Alie Bol-Koper, de regisseuse

opvoeringen die Esther de Boer van
Rijk er in de loop van de jaren van gaf
in haar onvergetelijke creatie van de
eenvoudige vissersvrouw Kniertje die
haar jongste zoon meezond aan boord
van een wrakke vissersboot, die door
de alleen maar op winst uitzijnde reder
op onverantwoordelijke wijze in de
vaart werd gehouden. Het vertrek van
de jongen tegen ^zijn wil voor zijn
laatste reis, behoort tot een der meest
aangrijpende spelmomenten- in het
stuk, evenals de dramatische scène van
het onderhoud tussen Kniertje en de
reder, op het kantoor van de rederij.
Hier wordt sterk aansprekende en
overgetelijke dramatiek en tragiek
geboden.

Uitvoering
Het strekt „Wim Hildering" tot eer,
dat zij juist dit spel van de zee heeft
uitgekozen voor deze jubileumop-
voering. Het zal ongetwijfeld Zand-
voort, zo nauw verwant met de zee,
meer dan anderen ongemeen boeien.

Zandvoort leefde in de loop der jaren
en der eeuwen van de zee, met alle
geneugten en gevaren daaraan verbon-
den, Zandvoort en de zee zijn in dit
opzicht één. Ds. Swaluë gewaagde er
zo treffend van in zijn bekende
Zandvoortse volkslied.
„Wim Hildering" heeft voor deze

buitengewone uitvoering dan ook
niets aan het toeval overgelaten.
Maandenlang heeft men erop gerepe-
teerd en er zelfs de zomervakanties

Schipper Cées Koper
laatste eer bewezen
ZANDVOORT - Op sobere maar
indrukwekkende wijze hebben
bestuur van de K.N.Z.H.R.M., de
bemanning van de Zandvoortse
•reddingboot en talrijke particu-

. lieren maandagmorgen afscheid
.'genomen van de schipper van de
;boot, de Ir. S. L. Louwes, de heer
•Cees Koper, die dinsdagmorgen
•8 augustus tot aller verslagenheid
.'plotseling was overleden.

•Bij het boothuis aan de Thorbecke-
straat had zich maandagmorgen een
groot aantal belangstellenden ver-
;zameld. O.m. waren hier aanwezig het
•vrijwel geheel voltallige bestuur van
'het station Zandvoort van de
K.N.Z.H.R.M., en afvaardigingen van

-Öe reddingsstations uit Noordwijk,
TWijk aan Zee en Umuiden met hun
•-schippers. Vrijdagavond had in het
.^b'oothuis in Zandvoort het bestuur en
Bemanning, alsmede de naaste fa-
•jnilieleden van de overledene, reeds
'leen herdenkingssamenkomst plaats
'5gehad. Toen de rouwstoet maandag-
|morgen voor het boothuis arriveerde,

->\verd de half stok gehesen vlag
;-}angzaam gestreken, opgevouwen en

op de met een schat aan bloemen
bedekte kist in de lijkwagen gelegd.
Ruim vijf minuten bleef men daarna
voor het boothuis in een indruk-
wekkende stil te bijeen.
Daarna vertrok de stoet naar het
kantoor van Publieke Werken op het
Raadhuisplein, waar de overledene
ruim 30 jaar werkzaam was en van
welk gebouw eveneens de vlag
halfstok was gehesen. Ook hier werd
een minuut stilte in acht genomen.
Vervolgens werd de laatste tocht van
de schipper voortgezet naar het
crematorium te Driehuis-Westerveld,
waar een groot aantal belangstellen-
den zich in de aula had \erzameld. Het
woord werd hier gevoerd door de
directeur van de K.N.Z.H.R.M., de
heer van der Zweep, de directeur van
Publieke Werken, de heer Wertheim en
door oud-burgemeester A. Nawijn.als
„ere-opstapper" verbonden aan het
station Zandvoort, namens het be-
stuur en de bemanning van hel station
Zandvoort. De grote verdiensten en
prettige kameraadschap van de over-
leden schipper, wiens heengaan alom
diep wordt betreurd, werden daarbij
in een helder daglicht geplaatst.
Zandvoort zal hem nooit vergeten!

Door:
C. Kuyper Sr

aan opgeofferd. Het stuk vraagt een
grote en sterke bezetting voor alle
rollen, die alle door eigen leden
worden gespeeld met uitzondering van
één nl. Ada Franssen, die een kleine
gastrol vervult 'en lid is van de
Z andvoortse toneelvereniging „Op
hoop van zegen".
Het stuk wordt gespeeld in de
klederdrachten van omstreeks de
eeuwwisseling, geheel dus in de stijl

. zoals Heijermans die had gedacht. Dit
alleen al is een enorme opgave. Hierbij
een foto van Riek Kok als Kniertje^m
deze klederdracht. Men krijgt dan al
vast een indruk van hetgeen men te
zien zal krijgen.

Kostbaar
Ook het toneel wordt helemaal aan de
komende uitvoering aangepast in
decors van omstrqeks 1900. „Wim
Hildering" heeft meer dan eens
bewezen over bekwame decorbouwers
te beschikken, maar voor deze
openlucht-decors komt nog wel wat
meer kijken dan voor een zaaluit-
voering en bovendien moet er ook nog
worden gechangeerd.
Ook hieraan zijn maanden van
voorbereiding voorafgegaan. Dan was
er ook nog het vraagstuk van de
verlichting want tijdens de uitvoering,

"die om halfnegen begint, valt de
duisternis snel in. Ook hiervoor lijkt
men een afdoende oplossing te hebben
gevonden. En dan praten we nog maar
niet eens over de vele „kleinigheden"
die aan een uitvoering als deze
verbonden zijn. We denken b.v. aan de
requisieten enz.
Het toneel wordt opgebouwd vóór het
Gasthuishofje op het Gasthuisplein.
Een groot aantal stoelen zal op het
plein worden geplaatst en via micro-
foons zal het gesproken woord
gemakkelijk te volgen zijn. Op de
avond van de generale repetitie op
maandag 28 augstus zal het Gasthuis-
plein voor publiek en verkeer
gedurende de repetitie zijn afgesloten.

Regiseuse
In Alie Bol-Koper, bezit de vereniging
een uiterst bekwaam regise'ise, die in
deze functie, en als ervaren toneel-
speelster, reeds vele successen gedu-
rcnde een aantal jaren op haar naam
heeft staan. Zij durft de verant-
woording voor een goede opvoering te
aanvaarden en zij is overtuigd van de
grote en enthousiaste medewerking
die zij van het gehele ensemble
ondervindt.

De fraaie villa in de Kostverlorenstraat, waarin Herman Heijermans
enige tijd woonde en werkte in de „twintiger" jaren.

Al met al wordt het een zéér kostbare
opvoering, maar ook dat is mogelijk
geworden dank zij de (financiële)
medewerking van het Comité 150 jaar
badplaats, en een aantal andere
instanties. Dank zij deze zit financieel
de zaak wel rond en zal de toegang tot
dit evenement dan ook gratis zijn.

Mooi weer
Voor het welslagen hangt alles af van
het weer. Dat is in dit bar slechts
seizoen tot nu toe de grote angst van
alle medewerkenden, want wat uit-
wijkmogelijkhcden betreft kan alleen_
bij slecht weer op dezelfde plaats nog"
gespeeld worden op woensdagavond
30 augustus en indien ook dit 'niet
mogelijk is eventueel (onder voorbe-
houd) zaaluitvoeringen op vrijdag l en
zaterdag 2 en zondag 3 september in
het verenigingsgebouw „De Krocht".
Aan dit laatste moet men echter niet

denken, want daardoor zou de gehele
opzet van openluchtuitvoering ge-
wijzigd moeten worden in zaal-uit-
voeringen, hetgeen enorm veel zwarig-
heden meebrengt. De raambiljetten,
die binnenkort worden opgehangen,
geven daarover nog nadere bijzonder-
lieden. Gerekend wordt daarom op
een mooie warme, zwoele zomer-
avond want alleen dan staat een
kostelijke en onvergetelijke avond ons
te wachten. Daar gaan we dan nu met
z'n allen maar voor duimen, mogelijk
helot dat een handje.

Maar deze uiterste belangrijke bijdrage
•van „Wim Hildering"-aan de viering
van het jubileum „Zandvoort 150 jaar
badplaats" verdient reeds nu huideen
waardering. Moge in alle opzichten dit
unieke gebeuren met succes worden
bekroond!

K.sr.

Romantiek bij kerkconcert
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein gaven
Lucie Rijkens, viool, en Nora Rijkens, orgel vrijdag 11 augustus een
kerkconcert. Twee zusters, wonend in Vinkeveen die afstudeerden
aan het Amsterdamse Conservatorium en zich als beroepsmusici
vestigden. Lucie speelde ree'ds in diverse kamerorkesten en bij het
Radio Philharmonisch orkest, terwijl Nora in haar onderhoud
voorziet door het geven van lessen. Beiden waren reeds vorig jaar in
de oude dorpskerk te beluisteren en wij namen toen van hun spel
voortreffelijke indrukken mee. Sindsdien lijken zij opnieuw aan
rijpheid in hun optreden te hebben gewonnen, hetgeen uit hun
programmakeuze duidelijk bleek. Zij hebben kennelijk een
voorliefde voor de romantische klassiekers. Melodieuze muziek die
gemakkelijk aanspreekt, maar desniettegenstaande een grote
vaardigheid en techniek vereist, terwijl ook het gevoel een hartig
woordje meespreekt.

Met de Variaties in C gr. voor orgel van
J.P. Sweelinck, bewees de organiste
haar volledige beheersing van dit
instrument, terwijl het werk uit-
muntte door een knappe en ge-
varieerde registratie. Hetzelfde was
het geval met de koraalvoorspelen:
Herzlich tut mich erfreuen" en „Es ist
ein Ros entsprungen" van Brahms,
terwijl zij de uiterst lastige en grote
vaardigheid vereisende Preludium en
Fuga op het thema „B.A.C.H." in bes
gr. van Fr. Liszt op verrassend mooie
wijze tot verklanking bracht.
In het bijzonder knappe samenspel
met de viool, waarbij beide solisten
volkomen op elkaar bleken te zijn
ingesteld, waren de beide composities
van Tartini t.w. Variaties op een
thema van Corelli in f gr. en de Sonate
in g kl. gevoelvolle staaltjes van ideaal
samenspel, waarbij men zich ten volle
aan elkaar bleek te hebben aangepast,
Dit was eveneens het geval met de
prachtig gespeelde Sonate in E kl. voor
viool en orgel 'van Joh. Seb. Bach.

Adv. Ingez. Mcd.)

VAARDIGHEID
Maar de grote vaardigheid als soliste
openbaarde Lucie Rijkens in haar
verrassend goede vertolking van Ca-
pricio no. 14 in E gr. en Capricio no.
24 in A gr. van Paganini. Een enorm
moeilijke opgave, waaraan men zich
niet zo spoedig waagt en waarvooreen
grote techniek wordt gevraagd. Zij

.bleek bovendien over een zeer
welluidende en klankvolle viool te
beschikken en wist de moeilijkste
passages zonder merkbare inspanning
te beheersen.

ROMANTIEK BIJ KERKCONCERT
Het werd een kostelijke muziekavond,
waarvan alle aanwezigen bijzonder
bleken te genieten en die dan ook
beloond werd met een hartelijk en
spontaan applaus.

Jammer was het dat zo weinigen van
deze muzikale kunstuiting getuige
waren. Lucie en Nora Rijkens
verdienen een veel grotere belang -
helling dan dit deze avond het geval
was.
U kunt echter van deze pure en
enthousiaste muziek alsnog komen
genieten, want met hetzelfde pro-
gramma treden zij dit seizoen in de
kerk nog tweemaal op, nl. op vrijdag
18 en vrijdag 25 augustus, aan vang om
ach t uu r.

K.sr.

Voorzichtig omspringen met
duinwatergebied Kennemerland

Tvpisch hrans eethuisje pol m 'l centrum
Maandelijks nieuwe "speualiic1 i Ij cane"

Geopend vanaf 17 (X) uur Reservering gewenst
, l Op maandag en dinsdag golotenl

BlocmendaaKe»cg 28. Blocmendaal
leleluun 023-

BLOEMENDAAL - De werkgroep
Watervoorziening Zuid-Kennemer-
land (bestaande uit vertegen-
woord i ge rs van de waterleiding-
bedrijven van Bloemendaal, Velsen,
Haarlem en Zandvoort is tot de
conclusie gekomen dat in t^tiet
duingebied van die gemeenten, voor-
zichtig te werk moet worden gegaan
bij het winnen van drinkwater.
Alleen gebieden, waar de minste
schade aan de natuur wordt aange-
richt, mogen een functie ten behoeve
van de infiltratie van voorgezuiverd
oppervlakte-water krijgen. Erg blij is
Provinciaal Waterleiding bedrijf
Noord-Holland dan ook met het feit
dat het duinwatergebicd is uitgebreid
met het Kraansvlak. Hierdoor wordt
de mogelijkheid groter om het aantal
infiltraticpuntcn uit te breiden, zodat
de natuur beter behouden blijft. Om
te kijken waar de natuurkundige
waarde van het gebied het grootst is, is
een plan gemaakt om alle in het
duinreservaat aanwezige planten en
vogels te inventariseren, ovcndien
gaat het Provinciale Waterleiding-
bedrijf samen met de Provinciale
Waterstaat een laboratorium inrichten
in de Waarderpoldcr in Haarlem. In dit

laboratorium zullen onderzoekingen
gedaan worden in het kader van de
milieuhygiëne.

Tariefsverhoging
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf
produceerde, aldus het jaarverslag,
vorig jaar in totdal bijna 64 miljoen
kubieke meter drinkwater.
Hoewel het vorig jaar geen warme
droge zomer was, en er dus minder
water verbruikt werd dan in 1976,
heeft het Provinciaal Waterleiding-
bedrijf in 1977 een winst gemaakt
van bijna 2 miljoen. Dit voordelige
saldo is vooral toe te schrijven aan de
mindere stijging van de personeels-
kosten en een daling van het
inflatiepercentage. Als deze tendens
zich doorzet, verwacht het PN ook
voor volgend jaar een batig saldo.
De winst van f 1.974.000 wordt
achter de hand gehouden om de over
enkele jaren te verwachten sterke
tariefsverhoging geleidelijk te doen
verlopen. Binnen afzienbare tijd
verwacht het Waterleidingbedrijf een
belangrijke stijging van de lasten, die
dan voortkomt uit de ingebruik-
neming van de IJsselmeerwater-
winning.

de badplaats door
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Bramen-overvloed

„Je mot nou es in 't doin om braem
gaen ju" zei mij deze weck oen
rasechte Zandvoorter. „D'rstaon d'r
'n kwak en je kan 't zittend af". Zo,
dat weten we dan ook alweer. Als je de
verhalen geloven mag, -en wie zou dat
niet? - dan zijn er in jaren niet zoveel
bramen geweest. Volgens insiders is
dat het gevolg van de koude, natte
zomer die wij thans beleven. Daarom:
ga er eens op uit en trek het duin in,
om bramen te zoeken. Het is een leuke
bezigheid en je kun t met die sappige
vruchten, die dit jaar bijzonder groot
schijnen te zijn, van alles uitvoeren.

Ballonoptocht

Zaterdagavond jl. had onze V.V.V.
weer eens een ballonnenoptocht
uitgeschreven. Altijd een leuk evene-
ment en bij de kinderen bijzonder in
trek. Dat bleek ook nu weer, want niet
minder dan bijna 150 ballonnen
werden uitgereikt, die op de Rotonde
zouden worden opgelaten. De stoet
vertrok van het schoolplein en als
extra attractie zou de drumband
„Vogelensang'. de mars door het dorp
begeleiden. Maar wie er ook kwam
opdagen....geen drumband.
Bep Roozen, die als lid van de
evenementencommissie de leiding had
bij het evenement, was woedend. Ze
begreep er niets van. Wij evenmin.
Contact met de leiding van de band
bleek niet mogelijk. In armoede
vertrok men toen maar zonder muziek
en geheel geruisloos. Het had méér
weg van een begrafenisstoet dan van
een fleurige, kleurige kinderoptocht.
Voor ons burgemeesters-echtpaar, dat
er expres naar was komen kijken, óók
sneu, maar tenslotte werd er nog veel
van het gemis aan muziek goed-
gemaakt doordat V.V.V. directeur
Hilbers op het lumineuze idee kwam,
de oplating van de ballonnen te doen
plaats hebben op het Gasthuisplein ter
inleiding van de onvolprezen en zozeer
geslaagde „Solex-race". En zulks
geschiedde dan ook, maar het
wegblijven van de muziek, ondanks
een gemaakte afspraak, mag toch niet
voorkomen, daar is geen verontschul-
diging voor.

Gasten van ver
„Wat van verre komt gevlogen, wordt
hier wonderlijk onthaald", aan deze
uitspraak van Vondel moesten wij
denken, toen wij de laatste dagen vele
jongelui in vreemde sporttenues in
onze straten aantroffen. Het bleken
een viertal ploegen te zijn die
deelnemen aan de 10-de Haarlemse
Honkbalweek, die thans gehouden
wordt en wel de ploegen uit Australië
Cuba, Korea en Japan. Zij logeren in
Bouwes en hebben het hier best naar
hun zin. Het brengt weer wat leven in
de brouwerij ook. Veel plezier mensen
en vc.°l succes!

De Wurf naar Texel

De Zindvoortse folklorevereniging
„De Wun" heeft op woensdag 16
augustus jl. deelgenomen aan de
folkloredag op het eiland Texel, welke
manifestatie uitging van de stichting
„Folklore Texel". Over het succes dat
men er ongetwijfeld behaalde, kunnen
.vij in dit nummer uiteraard nog geen
bijzonderheden geven, maar dat komt
nog wel. Wél weten wij, dat een
schouw van klederdrachten van alle
deelnemende groepen om 2 uur begon
op „De groene plaats" in den Burg.
Vooraf had er een gemeenschappelijke
Droodmaaltijd plaats in gebouw „Het
Zwaan tje". Met maximaal zes per-
sonen mocht met „De Wurf" worden
deelgenomen aan de schouw van
klederdrachten. Na overleg werden
niervoor aangewezen: mevrouw J.
Termes-Dorsman (langkap), mevrouw
J. Bakkenhoven-Zwcmmer (rouw-
dracht), mevrouw Jani Keur-Paap

(visloper), mevrouw S.C. Gansner-van
den Bos (korte kap) en mevrouw Riek
Paap (korte kap en schoermantel). De
overige leden van „De Wurf", die de
reis in oud-Zandvoorts kostuum
meemaakten waren mevrouw P.
Drayer-van der Veld, mevrouw E.
Schweinsbergen-Paap, mevrouw E.
Hoogervorst-Schuiten, mevrouw M.
Molenaar-Lammers, mevrouw K. Har-
kamp-Bluys, mevrouw Pietersen-van
Keeren, mevrouw C. Weber-Hoogen-
dijk en do heer Jb. Paap. Om halftien
werd bij het Gemeenschapshuis
vertrokken, te zamen met leden van de
folkloreverenigingen uit Katwijk,
Schcveningen en Vlaardingen. Zand-
voort was dus wel rijk vertegenwoor-
digd. Op de reis zelf en het verblijf op
Texel komen we nog nader terug.

Slagerij verdwijnt

Slagerij Henk van Eldik, gevestigd in
de Jan Steenstraat, gaat, op 15
september aanstaande zijn bedrijf
sluiten. Van de winkel gaat hij een
woonhuis maken. Aldus vernamen wij
een dezer dagen. Daarmee verdwijnt
weer een van onze oudste nering-
doenden van het bedrijfstoneel. ruim
25 jaar dreef Henk <van Eldik deze
zaak, die vooral als buurtslagerij grote
bekendheid kreeg en daarom alleen al
slechts node zal worden gemist. Maar
Henk heeft er na die vele jaren van een
werkzaam leven au tabak van en gaat
z'n harp aan de wifgen hangen. Of het
een gouden harp ,is, laten we maar in
het midden. Vóclr hij zich in de Jan
Steenstraat vestigde en daar een
gedegen zaak oppouwde, was hij al
jaren lang te zamtfh met zijn broer Cor,
die op jeugdige^ leeftijd overleed,
werkzaam in slagerij Cor van Eldik in
de Haltestraat, eeij zaak, die nog altijd
bestaat en voor z6yer wij weten, nog
geen plannen heeft voor opheffing.
Het sluiten van he't bedrijf in de Jan
Steenstraat zal stellig door zeer velen
worden betreurd, want hij en z'n
vrouw, de dochter(van de vroegere
poelier Visser in de\ Haltestraat, die
hem altijd dapper ..terzijde stond,
waren vooral in deze buurt, maar ook
in de wijde omgevirlg een begrip
geworden, mede door hun prettige en
amicale omgang. Wij wensen hun
beiden nog vele gelukkige en vredige
jaren. Zij hebben het echt wel
verdiend. Maar jammer vinden wij het
wel ea velen met ons. ^~

Pleister op wonde
We zijn het er allemaal wel over eens
dat 1978 ons een bar slecht seizoen
heeft opgeleverd. Een seizoen zoals we
dat, wat het weer betreft zelden of
nooit meemaken. Juist daarom is het
zo verheugend, dat dank zij de viering
van het jubileum „Zandvoort 150 jaar
badplaats" met de vele evenementen,
daaraan verbonden, een pleister op de
wonde werd gelegd en een behoorlijke
pleister ook. Het comité, dat de
viering voorbereidde, heeft dit vrijwel
geruisloos, maar daarom niet minder
succesvol gedaan. Het aantal evene-
menten was groter dan ooit en dat
bracht menigmaal vreugde en vertier
in de badplaats. We komen daarop aan
het einde van het seizoen nog wel
nader terug, maar kunnen dit nu toch
zeker al onomstotelijk vaststellen. Het
zou te ver voeren, om alles op te
noemen, wat tot nu toe in onze
geneente plaats had, maar dat is
waarlijk niet gering. Menig evenement
slaagde buitengewoon. Naast het
comité van voorbereiding, verdient
ook onze V.V.V. daarvoor een woord
van warme dank en hulde. Opmerke-
lijk was het daarbij, dat bij alle
evenementen die in de buitenlucht
plaats vonden, het weer, al was het dan
maar voor een zeer korte tijd,
meewerkte. Het einde van dit alles
komt nu in zicht. We krijgen nog de
openluchtopvoering van „Wim Hil-
dering" van het toneelspel „Op hoop
van zegen" op 29 augustus en de
feestelijke slotmanifestatie van de
feestviering op 31 augustus. Dan is het
gebeurd met de koopman, maar al met
al is mede door dit alles seizoen 1978
nog niet zo slecht als algemeen wordt
beweerd, behalve dan voor het strand
en daarvoor hebben we tot nu toe geen
pleisters.

K.sr.

Adv. Ingez. Mcd.)

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

see

MORRIS
befbreyoubuy^

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teL (020) 2235 96 •
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HOTEL BOUWES Vdagelijks diner dansant (behalve op maanddgl met
,, iuziek van een f i|n orkest Kompleet 3-gangen menu
al vanaf f 25,- Elkp zondag matinee. Unieke
accommodatie voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten)
In het Panorama restaurant in Bouwes Palace Kunt
u op 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van
een magnifiek uitzicht Ook voor groepen, recepties
e d tot ca 250 personen.
2- en 3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf. Ook
te koop (vraag de katalogus of bel
de receptie Bouwes Palace 02507-
2144 voor alle inlichtingen en/of af-
spraak voor bezichtiging).
Hoge voordelige financiering
mogelijk.
Spektakulair dolfirama (naast de
Bowling) Dagelijks shows om 10.30,
12.00. 14 00 en 16 00 uur Avondshows
op dinsdag, vrijdag en zaterdag om
21.00 uur

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507-2144

golden
tuliphotels
holland /

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG Uit ZIJN

i
VALKENBURGERLAAN 56

Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJESTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

RARBISTRO
Les Jumeaux)

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaaraxft
„Gfealéfc Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten. '

CAFÉ-RESTAURANT

CRÊPERIE

Stülla Maris

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

' Diverse ijsspecialiteiten.

STRANDWEG l O ROTONDE

ZAIMDVOORT
T E L 0750? 554-1

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat.
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97
Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Maandag gesloten.

HVHflHHHHKi^i^HHHi^HV^BHIHMBMi^BiVHHHBBB

hortendorp
TJE GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat..

CENTRALE
VERWARMING

WIBONA

SPORTCENTRE WIM BUCHEL
Zandvoort A. J. v. d. Moolerïstraat47

M.i.v. 1 september a.s. starten wij
weer met onze clubs:

Dames keep-fit
Badminton
Volleybal

/Judo-Jiu Jitsu
Jeugdjudo v.a. 6 jaar

Tafeltennis.

Inlichtingen en aanmelden nieuwe leden
tel. 3965 en 5829.

Heemsteeds Handelsonderwijs
opgericht in 1941

Erkende opleiding voor:

MIDDENSTANDSDIPLOMA
Aanvang der lessen dinsdag 22 augustus. Benut uw kans!

Dit is laatste mogelijkheid voor een éénjarige opleiding.

PRAKTIJKDIPLOMA
BOEKHOUDEN
Duur der opleiding ruim één jaar.

Voor hen die voldoende gevorderd zijn met deze studie bestaat voor
mogelijkheid tot deelname aan een kursus die opleidt voor het examen

in december van dit jaar.
Aanvang der lessen maandag 21 augustus.

Inschrijfgeld f 25,- welk bedrag op het kursusgeld in mindering
wordt gebracht.

Informeer bij onze oud-leerlingen naar onze prachtige resultaten.
Inlichtingen en aanmeldingen bij de direkteur

J. STEENBRINK
Kerklaan 131. Heemstede, telefoon 285721.

MUZIEKCENTRUM
;voor garantie en zekerheid.
vKruisweg679.:Höpf(ïdorp,
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
klem muziekinstrütnènten

Inkoop - Verkoop - Occasions

H. Heinsbergen
Voor beter
schilder- en •
witwerk!,

Telefoon 262366

en

Boetiefc

Zijdstraat 63-65
telefoon 02977-24429

Aalsmeer

Kengen antiek
biedt u een der mooiste
en grootste collecties
ANTIEKE BOEREN-

MEUBELEN en
: KLOKKEN.

Geopend dagelijks
van 10.00-17.00 uur,

donderdag koopavond.
Rijksstraatweg 75,

Sassenheim,
telefoon 02522-14682.

Gedipl. lerares
MODEVAK

vormt op maandag- en
dinsdagmorgen en

maandagavond kleine
clubjes voor dames die

eigen kleding willen- '
leren naaien.

Ook opleiding voor
costumlèreen

coupeuse mogelijk.
Aanvang begin sept.

Mevr. Steeman,
Landzichtlaan 9,

Heemstede, te. 284734.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en lumormode. -
Hoofdstraat 178 Hiltegom
tet 02520 15H9 Donder

» dag koopavond

Hierbii hebben wij het genoegen de opening van Bar-Mangerie 'la Moustache' te annonceren,
alwaar U in eer\ romantische sleer 'n aparatief kunt drinken, om daarna te dineren.
Echte Franse specialiteiten, van een luchtig Menu Simple tot een royaal Menu Gastronomique,
waarbij U keuze kunt "maken uit een assortiment eerlijke wijnen.

la

( exclusief voor Zandvoort. voor wie eens iets anders wil )

Burg van Alphenstraat 4,
2042 LD Zandvoort.
Reserveringen- 02607-6010

Open van 17.00 tot 03.00 uur,
Keuken de gehele avond geopend.
Maandag gesloten.

Assistente
Export Documentation
De afdeling Export Documentation in
ons bedrijf verzorgt de documenten die
voor elke exportzending noodzakelijk
zijn, zoals facturen, wissels enz.

Voor deze afdeling zoeken wij een assis-
tente die een goede kennis heeft van de
engelse en de nederlandse taal, goed kan
typen, bij voorkeur met opleiding MAVO.

Wij bieden een prettige werksfeer in een
aangename omgeving en een goed salaris.

Desgewenst kan gebruik worden gemaakt
van ons eigen vervoer van/naar Amster-
dam.
Sollicitaties onder vermelding van num-
mer 51 -,RC aan Personnel Department,
Reed International Trading B,V., P.O.
Box 121,1170 AC Badh'oevedorp. Inlich-
tingen kunnen telefonisch worden verkre-
gen bij de heer T.G. Muts, tel. 02968 -
5951, tst. 118.

Reed International Trading BV
Reed International Trading is de interna-
tionale handelsdivisie van-"Reed Group
Limited deel uitmakend van Reed l n ter-
national Limited. De organisatie telt ruim

'1.000 medewerkers, heeft 34 overzee

vestigingen en vele agenten. De handels-
activiteiten over de gehele wereld worden
geleid vanuit het hoofdkantoor in Bad-
boevedorp met ca. 90 medewerkers.

MUZIEKCENTRUM
Kruisweg 679, Hoofddorp
Tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
Inkoop - Verkoop - Verhuur
Klein-muziekinstrumenten

Orgelscholen: Leimuiden en
Hoofddorp

26 augustus starten wij met het nieuwe
cursusjaar. Er is nog plaats voor

leerlingen.

Informatie-avonden over
elektronische orgel en orgelles

op 21,22 augustus a. s.

Vanaf 19.00 gur bent u
'welkom bij

AWI
Muziekcentrum
Kruisweg 679, Hoofddorp
Tel. 02503-16068/16501

en andere tuinhulpen

Electriscne
kantenmaaiers
voor moeilijk
bereikbare -
plaatsen.

Motormaaiers
topmerken met
unieke maai-
kwaliteit.

Tuinfrezen
spitten en
schoffelen in
sier- en
groentetuin.

Zitmaaiers
modern en
snel.

Vrijblijvend demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN Cr PARKMACHINES
Zijdstraat 71-73, Aalsmeer, tel. 02977-24329.
Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuinmachines o.a. cïrkelmaaiers.
kooimaaiers, electromaaiers, tuintrekkars.
zitmaaiers. tuinfrezen, kettingzagen,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meeri
U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshow!

ACCOUNTANTSKANTOOR
VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

(Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen)
NASSAULAAN 12 - 's GRAVENHAGE

vraagt voor de standplaatsen, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem of
naaste omgeving

AANKOMENDE

assistenten - accountant
Ons Bureau oefent als groot accountantskantoor onder leiding van
register^accountants een omvangrijke controle- en adviespraktijk uit
op het terrein van de provinciale en gemeentelijke "overheid en van
instellingen waarin deze overheid is geïnteresseerd.

Wij verwachten:
- een goede algemene ontwikkeling (HAVO, VWO of MEAO-diplo-

ma), aangevuld met of studerend voor Praktijkdiploma Boekhou-
den. MBA of SPD

- enige boekhoudkundige- of controle-ervaring.
- - leeftijd tot 23 jaar.

Wij bieden: -
een afwisselende werkkring, goede vooruitzichten, goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden; waartoe behoren:
• Welvaartsvast pensioen volgens de Algemene Burgerlijke Pen-

sioenwet ,
• Premie A. O. W. voor rekening van de werkgever

I.Z. A.-ziektekostenregeling
• Ruime tegemoetkoming in alle aan de vakstudie verbonden kosten.

Eigenhandig geschreven brieven met informatie omtrent opleiding,
ervaring e. d. te zenden aan onze districtsaycountant de heer /̂. Boer,
Velserstraat 109, 2023 EB Haarlem.

AALSMEER

Coöperatieve Vereninging
"Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer"
(VBA)W.A.
Legmeerdijk 313. Aalsmeer.

De uitbreiding van ons gebouwenkomplex en
de daarmee gepaard gaande toename van
werkzaamheden geven plaatsingsmogelijkheid
aan enkele:

MEDEWERKERS
VOOR DISTRIBUTIE-
WERKZAAMHEDEN
in de snijbloemen- en potplantenafdelingen.

Leeftijd tot circa 45 jaar.

Voor deze distributiewerkzaamheden is de 40-
urige werkweek als volgt over 6 dagen ver-
deëld:
maandag t/m donderdag van half zeven tot
drie uur of half vier;
vrijdag van half zeven tot elf uur
('s middags vrij);
zaterdag van half zeven tot twaalf uur
('s middags vrij).

De werkzaanheden kunnen ook verricht wor-
den door'

VROUWELIJKE werknemers
Maximum leeftijd circa 45 jaar. /

De dames-sollicitanten maken wij erop attent,
dat de te verrichten arbeid .middelzwaar is.
Een goede lichaamskonditie is dan dok ver-
eist.

De arbeidsuren zijn voorlopig van circa half
acht tot circa half twaalf, gedurende zes da-
gen per week.

Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefonisch
worden ingewonnen bij de afdeling perso-
neelszaken, kantoorgebouw eerste ver-
dieping, telefoonnummer 02977-34567.
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Prof s wonnen met 8-0

Vierduizend man bij
Zandvoortmeeuwen - A j ax
ZAND VOORT - Het optreden van het Amsterdamse Ajax is zonder
meer het hoogtepunt geworden rh de sportieve sector van de
Zandvoortse jubileumviering. Het bestuur van Zandvoortmeeuwen
komt dan ook een compliment toe voor het initiatief om de
spectaculaire maar dure eredivisieploeg naar de badplaats te halen.
Het voetbalminnend publiek wist het kennelijk ook te waarderen,
want er kwamen niet minder dan vierduizend kijkers naar het
hoofdterrein aan de,Vondellaan. Ze zagen Ajax uiteraard winne,n.
Dat het uiteindelijk 0-8 zou worden, was aa een half uur spelen nog
niet te voorzien. Tot dat moment wist de fel verdedigende
Zandvoorlmeeuwenploeg de stand dubbelblank te houden en men
kwam zelfs een paar maal in de buurt van Piet Schrijvers. Maar de
conditie en vooral een betere individuele techniek van de
rood-witten zorgden ervoor, dat de Meeuwen met een 0-4
achterstand gingen rusten.

Ajax graag üal overwegen om volgend
jaar terug te komen.

Gemotiveerd
Zandvoortmeeu wen-trainer Richard
Bruijnzeel had op een iets kleinere
nederlaag gehoopt. „Maar de jongens
hebben 'goed gespeeld", aldus Bruij-
nzeel. „Ze waren duidelijk gemoti-
veerd en ze hebben er veel van kunnen
leren. Ik heb vijftien man van mi

selectie aan het werk gezien er er
waren bepaald winstpunten bij.
Jammer, dat er in de achterhoede
fouten werden gemaakt, die niet
hoeven. Als je een halfuur stand kunt
houden, is het niet nodig, dat er in een
kwartier vier doelpunten vallen. In de
competitie kunnen dergelijke fouten
je het kampioenschap kosten. Maar
nogmaals, we hebben er veel van
geleerd en we gaan mot vertrouwen
het nieuwe seizoen in".

Ajax kwam binnen de lijnen zonder de
«eblesseerde Ruud Krol en Johan
Zuidema, maar met de nieuwe
aanwinsten Meutstege en Clarke in de
ielederen. De eerste helft was het

aankijken ten volle waard. Ajax kwam
maar niet in het juiste ritme, ook
imdat ^andvoortmeeuwen &" met

haar jonge ploeg fel tegen aan ging.
Schoenaker knalde een keer rakelings
naast en Arnesen zag een kogel
prachtig gestopt door Eddy Steffers,
maar bij deze wapenfeiten bleek het
voorlopig. Tot Meijer met een fraaie
kopbai de score openbrak. Arnesen,
Clarke en de voor Erkens ingevallen
Simon Tahamata wisten na knappe
acties ieder nog een treffer te plaatsen.
In de tweede speelhelft brachten beide
trainers nog eenaantal wisselspelersin
de strijd. Het spelbeeld bleef'het-
zelfde; Ajax vaak geroutineerd com
binerend tot in het deelgebied,
Zandvoortmeeuwen zich zo goed
mogelijk verdedigend tegen de aan-"
valsgolven. Er vielen echter nogal wat
gaten in de blauw-gele defensie, waar
Ajax ondanks voortreffelijk werk van
keeper Steffers nog viermaal van wist
U' profiteren. Tahamata scoorde
eenmaal en,Clarke nam de drie andere

treffers voor zijn rekening. Eindstand
0-8.

Tevreden
In beide kampen was men na afloop
content over de wedstrijd. Ajax-
trainer Cor Blom keek enigszins
bedenkelijk naar een paar van zijn
geblesseerde spelers, zo kort voor de
competitie. „Maar dat is zeker niet
gekomen van te hard spel van de
Zandvoortmeeuwen", was zijn
mening. Assistent-trainer Bobby
Haarms prees de thuisclub voor haar
volhouden. „Ze spelen veel beter dan
een paar-jaar geleden. Overigens, wat
ligt dat veld hier geweldig."
Dat vond ook nationale doelman
Schrijvers. Tussen het uitdelen van
handtekeningen door zei Piet: „Je zou
er een grandioos stadionnctje van
kunnen maken. Ik hoorde, dat het
terrein hier weg zou moeten, maar dat
is natuurlijk te gek."
Ajax-praeses Jaap van Praag liep ook
tevreden rond. Voor de wedstrijd had
hij uit handen van VVV-voorzitter
Theo Hilbers een door de heer Geels
geschonken fraai wandbord ont-
vangen en tegenover zijn Zandvoortse
collega WimNijboer merkte hij op,.dat

Kennemers wonnen
Haringen-toernooi Slalom van Tjeu-La-Ling door de Meeuwen-defensie.

ZANDVOORT -- Het "3e Zilveren
, Haringen-toernooi van TZB had ook
dit jaar weer pen sterke bezetting.

Acht A-junioren-teams streden in een
voortreffelijk georganiseerd toernooi
om de fraaie wisselprijs en de
„Hollandse Nieuwe". In de A-poule
excelleerde Walram uit het Limburgse
Valkenburg. Tegen de thuisclub en
tegen SJC kwam men niet verder dan
een 1-1 gelijk spel, maar tegen Bergen
haalden de Limburgers flink uit: 4-0.
SJC uit Noord wijk, dat Bergen op 2-2
hield en TZB met 1-2 klopte, werd
tweede in deze poule met TZB, dat
Bergen met 1-0 versloeg als goede
derde. In poule B liet titelverdediger
De Kennemers uit Beverwijk zich niet
verrassen. Tegen HRC uit Den Helder
bleef het 0-0, maar de '3-1 tegen
Zandvoortmeeuwen en de 4-0 tegen
FCV uit Venlo waren duidelijk g oed
voor een finaleplaats. HRC werd hier
tweede door 3-1 en 3-0 uitslagen tegen
FCV en Zandvoortmeeuwen. Deze

Solex-raee sensatie

winnaars van het kostelijke kijkspel
afvtaggen.
Als eerste kwam Ab v.d. Paver uit
Aalsmeer over de eindstreep, met in
zijn kielzog, 2. Ron Groos, Haarlem,
3. Dames Flower-Power, Zandvoort,

ZANDVOORT • De sensationele Solexrace, die zaterdagavond in de
dorpskom duizenden kijkers op de been bracht, heeft weer eens
gedemonstreerd, dat met vrij simpele middelen een waarlijk
topevenement is'te realiseren. „Je moet maar op het idee komen"
was een kreet, die nogal eens werd gehoord langs het parcours. Ook
dit lumineuze idee bleek te zijn geboren in de breinen van de
Duysterghast-bestuurders, waar al meer succesvolle en publiek-
trekkende spectakelstukken zijn uitgebroed. Voor de organisatie
hadden ze de deskundige medewerking van de Motor- en Auto Club
Zandvoort ingeroepen en het resultaat was meer dan voortreffelijk.

•> Middags tijdens de show .van de
voorhistorische vehikels op (Je Ro-
tonde was het al bijzonder druk. Het
v.-as ook de moeite van het bekijken
uaard, al dat technisch en constructief
vernuft , dat daar feestelijk en versierd
stond te glimmen. Doodgewone
solexjes, tandems, bakfiets, invaliden-
brommer, dubbel-solexen met alle
mogelijke en onmogelijke toestanden
daartussen, in totaal veertig rijklare
\ervoermiddelfn met het „eitje" als
krachtbron.
Al dat moois, bemand door vaak
carnavalesk uitgedoste piloten, ging
'lan "s avonds tegelijk van staart.
Vanaf het Gasthuisplein via Kleine
Krocht, Haltestraat, Su altrest raat,
hïnsenhol'straat. Kruisstraat weer
naar het Gasthuisplein. En dan weer
^erder. voor de volgende ronde langs
het dol enthousiaste publiek. Hoelang
tie komische'strijd zou duren, was niet
bekendgemaakt. Het afgelopen van
w n wekker /,ou het f inish tijdstip
bepalen. Maar daarover maakten de
toureurs zich voorlopig nog geen
'orgen. Met élan snorden ze over het
Miiallr parcours, want lopen wilden
f ' ie brommertjes van weleer nog.als de

•Speaker Wim v.d. Zeijs toonde x.icli
weer tvn uiKtckoml smaakmaker, die
'Ir snlcxkenners met premies /oals
^Disten en laarten tot grootste
Prestaties opjoeg. Good bid Piet
Ijmbacli en /ijn MAC-maiinen hielde
«Ie molorduivels reglementair' voor-

'i ' i 'ITelijk in de handi"ij iwn de \vekk ' .
'afliep kon de wedstrijdleider de

Een „boeiende" foto.

4. Mike,de Winter, Zandvoort, 5.
Willem Harder. Zandvoort en JaPiet
Heeremans. Haarlem, 6. Theo Schave-
maker, Velsen, 7. Aad Scheerman,
Heemskerk. De prijzen voor het
showelement waren voor l.^Brand-
weer. Marcel Verdonkschot, 2.
Strandstoel. Rinus Kok, Henk
Spirieus, Hans Verbeek, 3. Huiskar,
Fred Beunier, Chiel v. Laar, 4. Rijdend
bed. Mike d e-Win t er.

Spanning tijdens de race.

laatsten finishten door een 1-0 zege op
de club uit Venlo als derde.
De finale tussen de poule-winnaars '
Walram en Kennemers werd een goed
slot. Het bleef bij 1-1, waarna
strafschoppen de beslissing brachten
ten gunste van de Beverwijkers. HRC
verzekerde zich van de derde plaats
door een 1-0 overwinning op SJC.
VVV-directeur, Hilbers reikte na
afloop de prijzen uit, die als volgt
terecht kwamen: 1. Kennemers, 2.
Walram, 3. HRC, 4. SJC, 5. TZB, 6.
Zandvoortmeeuwen, 7. Bergen, 8.
FCV, De Fair Play-Cup was voor
Bergen.

Aanstaande zondag is er weer uen
toernooi op de TZB-velden. Dan
wordt tussen 12.25 en 16.30 uur het
7e Sandevoerde-toernooi voor se-
niorenteams georganiseerd. Deel|
nemende teams zijn EyC (Edam),
Cronjé (Haarlem),Kinheim (Haarlem),
Kon. HFC (Heemstede), een speciale
Zandvoortse combinatie FCS en teh-
slotte bekerverdediger TZB zelf.

Adv. Ingcz. Mcd'.)

Burg. v. Alphenstraat 102,
ZANDVOORT

Tel. 02507-45 65.

ehaken troef

Handbal
ZANDVOORT - Volgende week
beginnen we"er de trainingen van
Zandvoortmeeuwen Handbal. Vanaf
18.00 uur begint de jeugd waarna om
19.00 de dames en om 20.00 uur de
heren aan de beurt komen. De
trainingen vinden plaats op de
handbalvelden op het binnenterrein
van het circuit rechts van de
hockeyvelden. In enkele teams, zowel
bij dames als- heren en bij jongens en
meisjes, kunnen nog enkele spelers

. ondergebracht worden. Het ligt in de
bedoeling ook op het recreatieve vlak
een dames- en herenteam te vormen.
Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij J. Draijer, Ostadestraat
9, tel. 2750 of J. Brugman, tel. 5301.

In vierdaagse

1000 zwemmers
ZANDVOORT - De zwemvierdaagse
1978 is nu al, twee dagen voor de
finale, een succes. Meer dan duizend
zwemmers en zwemsters lieten zich
inschrijven voor de vier maal 500
meter prestatietocht in De Duinpan.
Het was erg druk in het
50-meter-buitenbad, maar het was
gezellig en uitvallers waren er nog niet.
ledere avond is er, na de massale
zwemprocf, een evenement in of om
het bad. Maandag waren er model-

- boot-races, dinsdag een j-eddingsde-
monstratie en gisteravond kunst-
zwemmen. Vanavond is er Jeu de
Boule en een Spuitbalwedstrijd met
medewerking van de brandweer.
Morgen, vrijdagavond, is het slot van
het zwemfestijn met surfdemonstra-
ties, verloting en allerlei andere
attracties. Hoogtepunt wordt uiter-
aard de uitreiking van het Vierdaagse-
-kruis aan de duizend deelnemers.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
schaakclub komt de eer toe, dat zij
zich met hart en ziel gewijd heeft en
dit nog steeds doet, aan de viering van
het jubi leum „Zandvoort 150 jaar
badplaats". Men organiseerde reeds
een tweetal snelschaaktoernooien,
terwijl zaterdag 12 augustus zowel
's middags als 's avonds schaken troef
was.

Op het Raadhuisplein werd 's middags
een demonstratiebord van 4x4 mtr.
bespeeld door de heren Steyn en van
der Tak, beiden lid van de V.H.S. uit
Haarlem in de hoofdklasse van de
Koninklijke ^N'ederlandse Schaak-
bond. Beiden wonnen een partij,
zodat" met een gelijke stand (1-1)
i'eéïndigd werd. Opvallend was de
grote belangstelling, die er vanuit het
publiek voor dit gebeuren bestond,
dat voor het eerst in Zandvoort plaats
vond.

Opvallend waren eveneens de com-
mentaren uit het publiek en de
voorspellingen wat betreft de
einduitslag. Wanneer men dit alles zo
aanhoorde, zou men bijna gaan
denken, dat Zandvoort een zeer groot
aantal meesterschakers in zijn midden
heeft. Het werd een bijzonder geslaagd
evenement, waarmee de Zandvoortse
schaakclub alle eer heeft ingelegd.
In de avonduren volgde een simultaan-
schaakwcdstrijd in hetGemeenschaps-
huis, met als simultaanspeler de heer
K. Steyn. Het aantal deelnemers
bedroeg 25. Van de gespeelde partijen '
wist de heer Steyn er 21 te winnen,
drie partijen eindigden in remise, nl.
tegen de heren ten Bruggen ui t"

Voetbalshow bij TZB
16-0 voor Uruguay
ZANDVOORT - Twee dagen na de topper Zandvoortmeeuwen-Ajax
was er weer een voetbal-evenement van de bovensta plank. Jammer,
dat het initiatief voor de match tussen „Club de Football Nacional"
uit Montevideo en het Zandvoortse TZB zo laat kwam, dat slechts
enkele publiciteitsmedia de wedstrijd konden aankondigen. Nog
geen honderd toeschouwers waren aanwezig om te genieten van de
balkunsienaars uit Uruguay, die op hun tournee door Europa enkele
dagen in Hotel Bouwes verbleven.
Het initiatief van TZB-voorzitter Frans Veerman, die de sterke
Zuidamerikaanse formatie met acht internationals in de gelederen
had' weten te strikken, was er niet minder om. Het bewees weer eens,
dat er ook op sportgebied veel is te organiseren in Zandvoort. Op het
laatste moment probeerde Feyenoord de Uruguezen nog weg te
kopen voor haar internationaal toernooi, die ter vervanging van het
Argentijnse River Plate, dat op het laatste moment verstek liet gaan.
Maar „Nacional" hield zich aan de gemaakte afspraak en trad aan
tegen „The Zandvoort Boys".

speelse prominenten niet stuiten. In
de tweede helft lieten ze nog negen
sublieme doelpunten aantekenen. De
Boys konden daar geen treffer
tegenover plaatsen. Toch bleek de
atletische doelman uit Uruguay, die
een rustig avondje had, wel te
passeren. Dat bewees scheidsrechter
Cees Stokman, die na afloop als
toegift foutloos een penalty inknalde.

De voetbalfans, die er niet waren,
hebben veel gemist. Spanning was er
niet te verwachten en die was er,
getuige de 0-16 einduitslag, ook niet.
Maar wat de voetbal-'artisten uit
Montevideo daar aan de Ken-
nemerweg aan technische staaltjes op
de grasmat toverden, was om te

Adv. Inge/;. Mcd.)

RONDVLUCHTEN
per NLM CityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.

In 45 j ™ per persoon

f. 35, " kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:
tel. 020-495070
of 020-492781

NLM CityHopper
Fnendly'andontime.

smullen. Nu eens „op de vierkante
meter", solerend of in kunstige
combinaties, dan weer niet feilloze
dicptepasses sneden ze door de
TZB-gelederen. Er was geen kruid
tegen gewassen en met de rust
rust 'keken de gastheren al tegen een
0-7 achterstand aan. De TZB-trainer
bracht niet minder dan 25 spelers
binnen de lijnen, maar ook dit
aanvoeren van verse troepen kon de

Zaalvoetbal
in Sporthal
ZANDVOORT - Op maandagmiddag
21 augustus wordt van 15.00 tot
18.00 uur een zaalvoetbaltoernooi
georganiseerd in Sporthal Pellikaan.
Hieraan wordt deelgenomen door
teams van Vliegbasis Soestcrberg,
Effectenbeurs Amsterdam, Zand-
voortmeeuwen en Sporting Club
Zandvoort. De toegang is vrij.

' Nacional Montevideo en TZB, broe-
delijk verenigd.

Zandvoort, Bauduin uit Haarlem en
Van Leeuwen uit Zaandam. Slechts
één partij werd door de heer Steyn
verloren, nl. tegen de heer Schweber
uit Bochum (Duitsland). Men kreeg
veel spannend schaakspel te zien en de
heer Steyn moest alle zeilen bijzetten
om 191 dit verrassende resultaat te
komen. De Zandvoortse schaakclub
had de wedstrijd op uitstekende wijze
georganiseerd. Zaterdagavond a.s.
vinden in het Gemeenschapshuis zgn.
„vierkampschaakwedstrijden" plaats.
VVV-cadeau-bonnen en schaak-
boeken behoren onder andere tot de
prijzen, terwijl voor iedere deelnemer
een prijs beschikbaar is. De aanvang is
gesteld op 19.00 uur.

Weg wezen
ZANDVOORT - Het blijkt dat men
tegenwoordig beter „weg" kan wezen,
wanneer er naar de weg gevraagd
wordt. Dit ondervond een 18-jarige
Duitse knaap die dinsdagmorgen in de
vroege uurtjes naar de weg gevraagd
werd door twee voorbijgangers.
Hulpvaardig liep hij met het tweetal
mee om hun de weg te wijzen. Hij
werd toen door hen in elkaar geslagen
en van zijn portemonnee beroofd. Het
onderzoek naar de daders heeft nog
geen resultaat gehad.

Nachtuil
ZANDVOORT - De film Roller Ball
van Norman Jewison wordt op vrijdag
18 augustus vanaf 20.30 uur gedraaid
in het jeugdcentrum De Nachtuil. De
soosruimte is al om 20.00 uur open
voor de filmbezoekers. De volgende
voorstelling is op l september.

Miss Beach '78
ZANDVOORT - Opnieuw staat er een
nieuw spektakel op het programma nl.
de Miss Beach 1978 verkiezing. Op
zaterdagmiddag 19 augustus 's mid-
dags vanaf 15.00 uur vindt deze
missverkiezing plaats in „Sandy HUI",
strandpaviljoen 25 te Zandvoort.
De jury bestaande uit Paul van de»
Fange, Dick Toorenent, Ben Bregman
en Ed van de Rest staat ondet
voorzitterschap van Bertus Balledux:
Het muzikale gedeelte van deze
middag wordt verzorgd door het
kwartet van Hans Keune, die als
speciale gasten heeft aangetrokken
zangeres Anna Jansen en tenorsaxofo-
nist Harry Verbeke, terwijl de
presentatie van de missverkiezing in
handen is van Hans van der Togt.
Men heeft dus aan alles gedacht, alleen
de mooie meisjes moeten nog komen.
Degene die mee wil dingen naar deze
titel, en ook nog kans heeft een fraaie
prijs te winnen kan zich alsnog
opgeven bij „Sandy Hill", tel.
02507-2047 of bij Alton Jeans en
Jackets, tol. 020-849393.
Over een verwaaid kapsel hoeft men
niet in te zitten, alle deelneemsters
zullen, indien nodig, van een „prach-
tige coiffure" worden voorzien door
een ter plaatse aanwezige kapper.
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keuze uit 3 karakteristieke
smaaktypes:

DRY-FINO-CREAM
PALE DRY AMONTILLADO

DOOR UITSLUITING VAN
IMPORTEUREN
GROOTHANDEL

VANAF NU
BIJONS:

BOVENDIEN 2 WEKEN LANG: bij elke fles zo'n leuk

SHERRY BEKERTJE

OUD-HOLLANDSEmm-mm
mm

BALLANTINES
ftzbtneef

OFFLEVPORT

H EN K ES
JONGE JENEVER

CLAERIJN
JONGE JENEVER

PARADE VIEUX 12.25
BOLS VIEUX 12.45

ONZE AmiD LAGE PRUZEN!
DE KüYPER jonge jenever "',m95

HARTEVELT 44 «••
JONGE JENEVER l•••W

BOLS JONGE
GRAAN JENEVER

JOHAN DEWITT
JONGE DUBBELE GRAAN JENEVER(

DE KUYPER VIEUX 95

HENKES VIEUX 11.95
Gildemeester VIEUX 10.95

JOHAN DE Win VIEUX 1D.95

heeft alle dranken!
(Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven)

AMSTERDAM Pl<in 40- 45 m. 3 (SlommMrl;
Martini vin Geffenslraat 47 (winkelcentrum Oldorp).
Winkelcentrum Ofllflandplem 182 (Ovartoomsevald):
Kastelenitraat 170 (Buitonveldort):
tambertuï Zijlplam 3 (Geuzenveld):
Box en Lommeiweg 1 (bi| de Haarfemmerwogl:
Liinbaanfgracht 33 (Jordaan).
Sloterkadt 124 lbi| de Zi|lstraat);
Karnperfoelieweg 13 (Noord).
Motorkade 10 (Noord bi| da Meeuwenlaan).
ZWANENBURG/HALFWEG- Dennenlaan 17.
ZANDVOORT Burg. Engelbemstriat 21.
HOOFDDORP Kruisweg 640.

. PAPENDRECHT:8rederodeplein6.
• SCHIEDAM:'! Grevelanduweg 916.
• ROTTERDAM: M.th.n.mrweg 21
• ROTTERDAM: G.J. Muldontrail 12.
• OVERSCHIE:Burg. Baumannlaan 115-117.
. HARDINXVELD/GIESSENDAM:

Oranjestraat/Alexanderstraat.
• BOLNES: Vechuiraal la.

en nu ooh:
• LANDSMEER- TormtntiUraat 2a.
> NIEUW-VENNEP: Hoofdweg 1183.

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

KOOUMAN'S

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Zandvoort centr.
te huur:

Uniek gel. gemeub.

luxe 2 kam.
hoekflat

aan zee.
10 m groot terras, riant

uitzicht, f 850,- p.m. excl.
v. langere periode.

Telefoon 02507-4519

Fa. Groen-Mastenbroek
Naarden

Energiestraat 13A - Industriepark
Tel. 02159-4 53 02, na 18.00 uur 4 03 76

Wees milieubewust!!

Bent u op gas overgegaan en hebt u nog
een restant olie in uw tank, doe dan ver-
standig en laat dit er uit halen tegen een

vergoeding van f 150,- per 1000 liter.
Verder geen kosten.

DIT OM VERVUILING VAN HET
GRONDWATER TEGEN TE GAAN.

Telefonische afspraken worden
snel uitgevoerd.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS-en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITËNSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordtjnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermmibelen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 - 29, tel. 2596. Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

•OOH

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat14-15,
Haarlem
Tel. 023-31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur.
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02507-71 66

, HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30'uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. .

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuwe.

Kerkstraat 22 Zandvoort

FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307

Inifallafie bureau
OPOENIMEBM B.Y.

KAMERLING ONNESSTRAAT
.ZANDVOORT

38

TEL. 02507 5845*

GEVRAAGD:
GEPEIMS.
VAKMAN
voor witten plafond

in flat.
Telefoon 02507-4519.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBAIMK-kuren.

zijn een
in huis

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Kapsalon
„RITA"

Ons succes:
OPTAFORM

Schuimpermanent
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50,

natuurlijke golf gegarandeerd,
geen kroes.

Verven en spoelen in de
natuurlijke kleuren.

Wij gebruiken

FOreal en Wella
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn
\ geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag]

van 8.30 tot 18.00 uur.
l Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 3l|

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein-Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweker! P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg la, Zandvoort, tel. 7093.

OPTICIEN
A.G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Tel. 43 95

Leverancier al/e ziekenfondsen en
EIGEN OOGMETING
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*ndanks uitbreiding zuiveringscapaciteit

ijnlandwater nog niet schoon genoeg
DEN • Het Hoogheemraad-

tap Rijnland heeft zijn zui-
ingscapaciteit in de afgelopen
se jaar met éénderde ver-
igd. Zo'n tachtig procent van

afvalwater in het gebied
rdt eerst gezuiverd, voordat

in de sloten, vaarten en
>ren terechtkomt. „Dit be-
ent niet, dat ons doel-schoon

par v laktewater-overal in
ijnland ook al voor tachtig
icent bereikt is", zo schrijft

jkgraaf-J. van Knobelsdorff in
voorwoord bij het jaarver-

_ 1976-1977 van het Hoog-
emraadschap. Want niet alle

zuiveringsinstallaties , zijn
en doeltreffend. Een deel van
installaties die zijn overgeno-

•n van gemeenten zijn hard aan
breiding of vernieuwing toe.

id vorig jaar heeft het hoogheem-
idschap het Bestrijdingsplan Ver-
[treiniging Oppervlaktewateren voor
periode 1977 tot en met 1981

itgesteld. De maatregelen die via dit
[jarenplan worden genomen be-
n o.a. uit het stichten en
iloiteren van waterzuiveringsinstal-
ies, het van gemeentewege aanleg-
i van riolering, het nog slechts-bij
zondering verlenen van lozingsver-
nning voor ongezuiverd afvalwater

het stellen van aanvullende
orwaarden aan bestaande lozingen

nog" niet aan een rioleringsstelsel
nnen worden aangesloten. Kortom,

zoveel mogelijk beperken van de
eveelheid in het oppervlaktewater
oosde afvalstoffen.

uiveringsinstallaties
aantal verouderde zuiveringsin-

illaties wordt in de komende jaren
rnieuwd (Badhoevedorp, Velsen) of
gebreid (Zandvoort, Leimuiden),
oxydafiesloot bij Vijfhuizen wordt

igeheven, zodra de in 1975 gebouw-
acticfslibtank bij Schalkwijk haar
k volledig heeft overgenomen,
nnenkort wordt een begin gemaakt
t de bouw van een actief slibtank bij

raanshoek, zodat ook de oxydatie-
iot bij Kaagdorp binnen afzienbare
d kan worden opgeheven. In
wanenburg/Halfweg en Aalsmeer
aat de bouw van zuiveringsinstal-
ties op stapel. Beide installaties

llien echter pas na 1981 in gebruik
lorden genomen

Folderconcentratie
| het jaarverslag van het Hoogheem-

adsdhap komt verder de toekomsti-
polderconcentratie ter sprake,

aardoor de ruim 100 polders in het
jjnlandgebied zullen worden samen-
voegd in zes grote waterschappen,
oewel het bestuur van Rijnland en de
etrokken polders zich hebben uitge-
roken voor meer en kleinere
•aterschappén, streven de provinciale
esturen van Noord- en Zuid-Holland
naar het nieuwe zesdelige water-
napsbestel met ingang van l januari
379 te laten funktioneren. Eerst
oeten echter de reglementen van de
euwe waterschappen en de wijzigin-

in het reglement van Rijnland
oor de Kroon worden goedgekeurd.

Jestuursverkiezingen
aas het rumoer rond de polder-
oncentratie de afgelopen twee jaar
ngen ook de bestuursverkiezingen
et helemaal van een leien dakje. De

1975 gehouden bestuurs-
'rkiezingen bleken ongeldig en er
erd een nieuw reglement opgesteld,
ndanks alle publiciteit en voor-
chting bleek de belangstelling voor

in 1977 gehouden verkiezingen
ein. Slechts 7.485 van de 116.923,
us nog -geen 6 1/2 procent van de
eragerechtigden maakten van hun
emrecht gebruik. Het Hoogheem-
adschap vraagt zich in het jaarverslag

of het thans voor Rijnland
wgeschreven systeem van recht-
teekse verkiezingen naar een op basis
in bezit bepaald stemrecht, (mede
ezien de omvangrijke en kostbare
'ganisatie daarvan) voorde toekomst

de aangewezen weg is. Op
mdelijk niveau gaat men zich daarom
ier het verkiezinssysteem beraden.

/
Zout en storm

het weer stelde het Hoogheem-
Bdschap voor dé nodige problemen,

januari storm begin 1976, waarbij
wind soms tot orkaan kracht

«nam, richtte grote schade aan over
'genoeg de hele Rijnlandse~kust. De
ade bedroeg ruim 2 miljoen gulden.

nd 1977 veroorzaakten hoge zee-
uden opnieuw beschadigingen aan

'e duinenrij, ditmaal voornamelijk bij
'mdvoort en Wassenaar. De schade
'ervan is geraamd op f 590.000,--.
'erder speelde de droge zomer van'
'976 Rijnland parten. Door de lage

nd van, de"Rijn drong zout zeewater
en verziltte ook de Hollandse
el, vanuit welke rivier Rijnland
r inlaatwater betrekt. Tweemaal in
hete droge zomer van '76 moest

ijnland te zout water inlaten,
'aaronder vooral de tuinbouw onder

s geleden heeft. Tenslotte bracht de
n d . november vorig jaar en

*Genrecord. Toen er ruim 188 mm
cgen viel. De normale waarde voor die
taand is 84 mm regen.

Recreatiewater
'o e wel de kwaliteit van het water is
«fbeterd, moest ook 'in 1977

worden dat de meeste

Het nieuwe boezemgemaal in Halfweg
dat de taak overnam van het 125 jaar
oude stoomgemaal. Prinses Beatrix
stelde het gemaal op 23 november
officieel in gebruik.

•v^ateren binnen Rijnland nog moeten
worden aangemerkt als „onvoldoende
gezond". Het Hoogheemraadschap
Rijnland besteedde extra aandacht
aan de bacteriologische hoedanigheid
van recreatiewater. Ook hier kwam
men tot de conclusie dat over het
algemeen Rijnlands recreatiewater
nog niet overal voldoende schoon is.
Op een aantal zuiveringsinstallaties
wdrdt daarom gedurende het zwerri-
en watersportsèizoen desinfectie of
nareiniging toegepast. Dit gebeurt o. a.
in de" installaties Haarlem-Schalkwijk
(recreatiegebied Mooie Nel) en Rijn-
saterswoude (Braasemer Meer). Ook

_bij de opzet van de nieuwe regionale
installatie Zwaanshoek is rekening

met desinfectie gehouden.

Financieè'n
De financiën van het Hoogheemraad-
schap zien er wel gezond uit. In 1976
werden de boeken afgesloten met een
reservebedrag voor onvoorziene uit-
gavenvan f 550.000,-;1n 1977 was dit
bedrag f 490.000,-. Dit verschil van
meer dan f 5 miljoen is toe te schrijven
aan het in gebruik nemen van de
nieuwe zuiveringsinstallaties in
Gouda, Bodegraven Katwijk en
Hazerswoude en het boezemgemaal in
Halfweg in 1977. De totale inkomsten
van het Hoogheemraadschap bed roe-
gen bijna f 44 miljoen in 1976 en ruim
f50 miljoen in 1977. Het merendeel
van de inkomsten van Rijnland komen
utt de omslag (in rekening gebracht
aan eigenaars of zakelijk gerechtigden
binnen het door Rijnland- beheerd
gebied) en de verontreinigingsheffing
(milieubelasting).

Bibliotheek centraal
ZANDVOORT - De openbare bibliotheek komt al meer centraal te staan in het
openbare leven van Zandvport. Dit blijkt opnieuw uit de uitleencijfers..In het
eerste halfjaar van 1978 werden 84.577 boeken uitgeleend tegen 66.566 in
1977. Oolbstaan er weer tal van andere activiteiten op het programma voor de

(Bulttn verantwoording dtr redtkti«)

Weerwoord
MIJNHEER DE REDACTEUR,

Mevrouw De Gorter bezondigt zich in
haar kritiek op de strandpachters in
uw krant van 10 augustus jl. aan een
volstrekt ontoelaatbare generalisatie.
Een ervaring van twee bezoeken
motiveert niet een kritiek op alle
Zandvoortse paviljoens. Persoonlijk
herinner ik me nog altijd, dat ik vijf
jaar geleden aan het eind van een
seizoen van een strandpachter vol-
strekt gratis gebruik mocht maken van
zijn resterende verkleed-accommoda-
tie. Onbaatzuchtiger kan het haast
niet. Ik zou zeggen, dat ik bijna
vanzelfsprekend daar klant gebleven
ben. Voor de normale konsumpües
(koffie, thee, bier etc.) belaal ik niet
meer dan elders in cafê's etc. Als ik er
zo nu en dan eet zijn de kosten altijd
beneden het peil, dat ik in andere
restaurants moet bclah'ii. Heeft
Mevrouw De Gorter bij haar kritiek op
de tarieven voor gebruik w.c., douche,
verkleedgelegenheid zich wel eens
rekenschap gegeven van de kosten en
inspanning, die het jaarlijkb opbouwen
en afbreken van de paviljoens vergt?
Heeft zij zich wel eens verdibpl in de
inspanning en moeite, die het kost
toiletten en kleedkamertjes schoon te
houden? Heeft zij wel eens stilgestaan
bij het gedrag van sommige bezoekers,
die trachten zonder betaling van
allerlei faciliteiten gebruik Ie maken?
En ten slotte: Wat denkt zij ervan,
indien na allo inspanning door
tegenwerkende weersomstandigheden
ondanks kosten ,en inspanning de
resultaten negatief blijken? Na een
oppervlakkig onderzoek kan zij
weten, dat gedurende twee jaren
achter elkaar bij verschillende exploi-
tanten de resultaten negatief gebleven
zijn als gevolg van de slechte zomers.
Met dank voorde plaatsing,

Hoogachtend,
(J. vanSanton).

ZANDVOORT - Zaterdagavond
raakte een aantal bezoekers van een
bar slaags met de eigenaar. De
gewaarschuwde pplilie trad bemid-
dolend op en wist de gemoederen te
sussen. Tijdens déze vechtpartij vielen
»>r wel klappen, maar niet zoveel

rake" want or waren geen powonden.

Ambulance (5)
Een "paar dagen geleden ben, ik
teruggekeerd van vakantie van Jean
Les Fins aan de Franse Riviera. Jean
les Pins is net als Zandvoort een
badplaats, alleen veel kleiner plm.
8.000 inwoners en in het seizoen
slechts 40.000 rekreanten. Ondanks -

dit kleine plaatsje, staan er normaal
iedere dag op de -boulevard 3
ambulances van het type Blazer. Deze
wagens heb ik op het strand en zelfs
éénmaal een paar meter de zee in zien
rijden. Ook is er een permanente
hulppost aanwezig. .Hier in Zandvoort
met twee maal zoveel inwoners en
soms drie maal zoveel toeristen zijn de
artsen per telefoonbeantwoorder af-
wezig, of per telefoon niet te bereiken.
In plaats van dat' de gemeente hier
voor oen ambulance zorgt, wordt een
particulier (Rob v.d. Waal) die zegt
zelfs vergunning te hebben om te
rijden, tegengewerkt in' pjaats van
gesteund in zijn loffelijk streven. Op
Majorca is in elk kustplaatsje, hoe
klein ook, een ambulance aanwezig. U
weet wc-, in Spanje waar alles zo slecht
georganiseerd is! Als een ramp zoals
op die camping gebeurde hier gebeurd
was, zou ik mij afvragen hoe lang het
geduurd zou hebben, vóór alle
gewonden naar een ziekenhuis zouden
zijn gebracht. Wat gezondheidszorg
betreft moet Zandvoort volgens mij
bovenaan de lijst van ontwikkelings-
hulp worden geplaatst.

Hans Visser
Lorenzstraat 22

Zandvoort

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De hoogwaterstan-
den voor de komende week:
Donderdag 17 augustus 2.55-15.27
uur.
Vrijdag 18 augustus 3.44-16.16 uur.
Zaterdag 19 augustusi4.31-17.01 uur.
Zondag 20 augustus 5.15-17.55 uur.
Maandag 21 augustus 6.00-18.30 uur.
Dinsdag 22 augustus 6.46-19.12 uur.
Woensdag 23 augustus 7.29-19.55
uur.
Donderdag 24 augustus 8.15-20.38
uur.

l

komende maanden, onder andere:
In augustus zijn er twee boeken-
tentoonstellingen. Een in de jeugd-
afdeling (onderwerp: 3 auteurs. Thea
Beekman, Jan Terlouw en Guus
Kuijer) en een in de volwassenenafde-
ling (onderwerk: citaten, aforismen en
cartoons). Het onderwerp van do
tentoonstelling in ijle volwassenenaf-
deling is ingegeven door het feit dat dit
materiaal door plaatsing in de
studie-afdeling weinig toegankelijk is
voor het grote publiek.
Ook in september worden twee
tentoonstellingen gehouden. In de
jeugdafdeling wordt het onderwerp
„De Middeleeuwen" behandeld, ter-
wijl in de volwassenenafdeling Harry
Mulisch in de schijnwerpers wordt
gezet.

Schrijf avonden
Elke derde maandagavond van de
maand houdt Amnesty Jnternational
in de bibliotheek een schrijfavond.
Amnesty International *stelt op die
avond de bezoekers van de bibliotheek
in de gelegenheid brieven te schrijven
aan mensen die op grond van hun
geloof, ras, geweten of politieke
overtuiging in de gevangenis zijn
beland. Adressen, woordenboeken,
hulp bij het vertalen en deskundigen
die intb'matie kunnen verschaffen
staan dan ter beschikking. De
eerstkomende avonden zijn op 21
augustus en 18 september.

Introductie/ Onderwijs
In 1977 is een begin gemaakt niet de
introductie in de bibliotheek van de
persen gerold. Deze viertalisje folder
(Nederlands, Duits, Engels en Frans)
wijst de „badgasten" op de mogelijk-
heid gebruik te maken van de
bibliotheek gedurende de vakantie in^
Zandvoort. De folder is over alle
pensions, hotels, kampeerterreinen en
openbare gebouwen verspreid in een
ruime oplage.
De folder is uitgevoerd in do huisstijl
en mag eerfaanwinst genoemd worden
in de publiciteit die de bibliotheek aan
haar activiteiten geeft.

Informatiegids
ZANDVOORT - Door het gemeente-
bestuur zal in december 1978 een
nieuwe informatiegids worden uitge-
geven.
Deze gids zal, evenals de thans
gangbare huis-aan-huis, worden ver-
spreid. Er zaj hierin een ruime
omschrijving w'orden gegeven van de
in Zandvoort gevestigde verenigingen
en instellingen, alsmede enige instel-
lingen van andere Zuid-Kennemer
gemeenten. Bovendien zullen adver-
tenties worden opgenomen.
Zowel voor het drukken en het
verspreiden van de gids als voor de
'acquisitie van de advertenties is het
Bureau voor Periodieken en Postrekla-
me/Nooij's Drukkerij Uitgeverij, ge-
vestigd te Purmerend ingeschakeld.
Genoemde bedrijfscombinatie zal in
de loop van deze maand met de
acquisitie van advertenties beginnen..
Van de zijde van de gemeente wordt or
nog eens de nadruk opgelegd dat deze
gids de enige officiële zal zijn. In
tegenstelling en onderscheiding van
andere, die uitsluitend van particuliere
zijde worden uitgegeven.

Nieuwe inwoners
De bibliotheek heeft het initiatief
genomen degenen die zich in Zand-
Voort vestigen een brief toe te sturen,
waarin in hel kort het dienstenpakket
dat de bibliotheek de gebruikers te
.bieden heeft uiteen worden gezet.
Tevens wordt men uitgenodigd lid te
worden van de bibliotheek. Indien
deze nieuwe ingezetenen op deze
uitnodiging ingaan, krijgen zij een
abonnenent voor anderhalf jaar tegen
de prijs van een abonnement voor een
jaar.

Vredesweek $
Gedurende de Vredesweek zal er in de
bibliotheek i.s.m. het interkerkelijk
vredesberaad Zandvoort een tentoon-
steliing worden ingericht.
Op 28 september belegt het interker-
kelijk vredesberaad een informatie-en
discussieavond in de bibliotheek.
Aanvang 20.00 uur.

Vernieling
ZANDVOORT - la de nacht van
zaterdag op zondag hield de politie
een 21-jarige Duitsrr uit Altena aan,
die bezig was de jonge aanplant op het
Kerkplein te \rrnieli?n.
De jongeman werd intjcslutiMi m het
bureau aan de Hogewep-

TE KOOP:

TV-PHILIPS
/ 37,50

Zeestraat 37 H.
Zandvoort,

telefoon 02507-4590

Grote veren
1 kussens

f 15 -
KEF KASTÉNHUIS

Grote Krocht23,
Zandvoort,

telefoon 7751

WEEKENDDIENSTEN
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouniun, Mol, Hid-
derbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 5091 en 5600.
Verdere inlichtingen omtrent di-
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson, lel. 2058; Drenth,
tel. 3355; Flieringa, tel. 2181;
Zwerver, tel. 2J99.
Tandarts: tel._023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A.E. Boschma,
Linnaeusstraat 7, flat 4, tel. 4277.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073,

.Verloskundige: Mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437 b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-243340. Week-
einde van vrijdag 19.00 uur tol
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, tel. 023-313233.

Kerkdiensten
5ANDVOORT, HERV. KERK, Kerk-
plein, 10.30 uur: ds. C. Mataheru en
Pfarrer Erich Heimer uit Saarbrücken.
Gemeenschappelijke Hollands-Duitse
Dienst. Medewerking van Willem
Lekkerkerker, trompet, (crèche aan-
wezig).
GEREF. KERK, Julianaweg 15,10.00
uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur: Ds.
H.D. de Wit van Lisse.
NED. PROTESTANTEN BOND,
Brugstraat 15, 10.30 uur: dienst,
verzorgd door eigen leden.
ROOMS KATH. KERK, Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht. Zaterdag 19
augustus, 19.30 uur: Eucharistie-
vicring met orgel en samenzang: 20.30
uur: Eucharistieviering in de Duitse
taal. Zondag 20 augustus, 8.45 uur:
Stille Eucharistieviering; 10.45 uur:
Eucharistieviering met medewerking
vanjiet St. Caecil i a-kerkkoor Hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk. Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur; woensdag 20.00 uur: -
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond. Tot medio september
geen samenkomsten in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente. Zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100, Ie Katwijk.

Storingsdienst Gasbedrijf: lel. 7641"
Politie: tel. 3043. ' CT
Brandweer: tel. 20UO. *»
Taxi: tol. 2600. ~
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noordorstraat l, tol. 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur ; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur . Verder volgens afspraak.
Voorden hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoqi^
geldt dat er voor de vrager geen kosten-
aan verbonden zijn. **
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem, tol. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening, geeft advies, hulp ?n
informatie. Alleen telefonisch beroijfo,
baar onder nummer 7373 in Zand"-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100.

• Zandvoort.

GEBOREN:
Wouter en Arjen, beidqn zoon van L,J.
Schuitenen H.P. Alkemade. *»

SOa

GEBOREN buiten do gemeente: ~
Famke, d.v. R. Verhoog en A.J?§!
Koster.

ONDERTROUWD:
A.E.J. Dubois en J.V. Ligtvoet; E.P.
Prinsen P. Pimpila.
OVERLEDEN:
Cornclis Koper. 56 jr. gen. m. A.
Kecsman.
OVERLEDEN buiten de gemeente:
Jacoba M. Jordens, 82 jr. gen. gew. m.
J.G. Vreeken: Antje Kroese, 78 jr. geh.
gew. m. H.A. Dekker

•MJ.-1

Aanrijding J-
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
tussen twee personenauto's op de
hoek van de Zandvoortselaan/Herman
Heijermansweg moest een van de
bestuurders met inwendige kneju-
zingen worden opgenomen in een
ziekenhuis in Haarlem. De autjfe
werden bij de botsing vrijwel gehe3
vernield. w

RITSEN VERNIEUWEN?
GORDIJNEN en

JAPONNEN enz. NAAIEN?
Voor al uw

verstelklusjes
bel 5339.

Marisstraat 43

Organisatoren van Jazz behind:
the Beach, danken de sponsors.^

Play-ln (Leo Heino)
Heineken bierbrouwerij
Ned. Middenstandsbank
Restaurant Bistro Kipkokerij
V.V.V. Zandvoort
150 jaar badplaats
Wapen van Zandvoort
Sociëteit Duysterghast.

Verder dank aan:
College van Burgemeester en Wét-
houders *

ts-i
«u-I___

Gemeentepolitie Zandvoort K«
Publieke Werken Zandvoort ~
Het reclamebureau De Zwager «.'
De Zandvoortse Koerant y
Alle andere bedrijven, particulieren S
en adverteerders in de Zandvoortse*
Jazz Ekspress, voor de geweldiger,
medewerking. ^

De omwonenden, welke zeer zeker overlast*
hebben gehad, danken wij heel hartelijk voor-
begrip en sportiviteit tijdens dit festival.

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

Te koop:

SimcalOOO
Special

Te bezichtigen
Rob Buchel, Camp.

De Zeereep.

Flinke hulp
gevraagd voor één
ochtend per week.

f 10,- per uur.
De Favaugeplein 53hs.

telefoon 4055

TE KOOP:

Fiat 128
bouwjaar 72,
prijs n.o.t.k.

Telefoon 3862.

Woningruil:
4-kamerflat De Ruyter-

straat, 1e etage, vrij
uitzicht op zee.

Ruilen voor rustig ge-
legen eengezins-

woning.
Tel. 02507-4866.

Gevraagd:

baby-sit
2 ochtenden, 5,- p.u.

Mevr. Beaumont
tel. 02507-5940.

Telefoon
02507-7353

'£SSSë&33ë&3ë3ë&B33ë3gu

Wij gaan op vakantie
van 21 augustus t/m

9 september.

'Erica' GROTE KROCHT24. j».
ZANDVOORT. |;f

aaj?5ig3S«ig*aggg 8̂8J3g«ŝ ^
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Al onze meubelen herkent u
vanaf nu aan dit brandmerk.

S(«~RCKinTW€KCK
Meubelfabriek Oisterwijk

Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel 01891-4670
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen; Dracht 142, tel. 05130-25540

Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762
Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend maVm za 9-18 uur en alle koopavonden.

Eokker heeft
part-time werk
voor vrouwen*
Het werk.
Op de „pijpenbuigerij" van Fokker
worden vliegtuigleidingen geproduceerd.
Voor die afdeling worden enkele part time
werkende vrouwen gevraagd. Zij zullen
de verschillende leidingen zorgvuldig
reinigen en afdichten, waarna ze de
produkten koderen en merken.
Het is schoon en licht werk, dat gedaan
wordt in een rustige, heldere werkruimte.

Uitnodiging voor een bezoek.
Met de werktijden kunt u '•"'H wat kanten
uit , maar we praten wei* s •• 'minste 20

uur per week. U kunt dat in halve dagen
's morgens of 's middags doen; een
kombinatie van hele en halve dagen is ook
mogelijk.
U bent hierbij uitgenodigd om bij ons naar
het werk te korn.cn kijken. We kunnen het
dan meteen hebben over de verdiensten
(reiskosten worden natuurl i jk vergoed)
en over de werktijden waaraan u de
voorkeur geeft.
Bel voor een afspraak 020-5443820
of schrijf aan Fokker-VFW,
Personeelszaken nr.069/78/RP.,Postbus
7600, 1 1 1 7 ZJ Schiphol-Oost.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want dooi
eigen ontwerper. z\\n

wij hierin enig iri
Nederland

tevens veel antieke
kasten, kistenen;
Be;ock onze oud

Hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE,
HOOGENDOORN

Zijdstraal 65.
.Aalsmeer,

tel 02977 24429

KFVAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
* inruil - financiering
* accessoires • alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV - IJMUIDEN
Tel. 02550-1 44 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

ra
Elke werkdag van
hall negen lol hall één
en van hall twee lol
hall zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 00 -21 00 uur
on zalerdag's van
10 00-12 00 uur
u Den! wolkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats
' bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

'de ridder & sc'ri Jbis b.v
Makelean en taxateur» onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 Ie Heenwted*. Tel.: 023-286550*

DANSSTUDIO „H, v. d. MOOLEN"
(DIR. E. C. v. d. MOOLEN-v. VERSEVELD)
Koediefslaan 27, Heemstede, tel. 023-281621 - LidF.D.O.

AANVANG NIEUWE LESSEN
voor beginners, gevorderden en gehuwden 11 september a.s.
INSCHRIJVING vanaf 15 augustus dagelijks aan onze studio van
18.00-22.00 uur, behalve op zaterdag.

„LET'S DANCE" is vrij vertaald: „Maak eens
een dansje".
Wij zeggen dan ook: geeft u zich snel op
voor onze nieuwe cursus.
U leert bij ons modern Ballroom, Latin-
American en alle nieuwe dansen, o.a. Night
Fever.
Cursusprijs f 210,-.
Lesgeld in 4 termijnen te voldoen.
Het inschrijfgeld bedraagt / 25,-, hetgeen
van uw lesgeld wordt afgetrokken.

Duizenden televisietoestellen
hebben wij in de loop der jaren
in de omgeving en Aalsmeer
geplaatst.

Aan onze verkoop is nadrukkelijk'verbonden een
drie-jarige garantie en de volle 100% SERVICE.

Daarvoor is het nodig een team vakbekwame T.V.-mon-
teurs aan het bedrijf te verbinden.

Dit team dient te worden uitgebreid en daarvoor
vragen wij

EEN VAKBEKWAME
RADIO-TELEVISIEMONTEUR

Gegadigden kunnen met ons een afspraak maken
voor nader overleg:
Bel even 02977-26454.

Electrotechnisch installatiebureau

HARTELUST
OOSTEINDERWEG 275-281. TELEFOON 26IM

OPHB.IALAAN96, TCi£FOON25S03 AALSMEER

*voorded *vakmanschap «kwieke service

MUZIEK CENTRUM A.W.I. Hoofddorp
Afd. Klein Muziekinstrumenten
melodicamondharmonicatrompettendwarsfluiten
gitarenblokflurtenmetronoomssaxofoonsrieten
beatringtambourijnclavesdrumstokkencappdastra
kazooklarinetrietenukelelevioolsnarenmodern
enklassiekbladmuziekenzenzenz.

Hoofddorp
Kruisweg 679 (tussen Rijksweg en
Hoofddorp) Tel. 02503-16068.
Vrijdag koopavond.

Tevens grote keus in orgels en piano's

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Öct

Alléén
Schagelstraat 27

Haarlem,
tel. '023-3270 19.

Aannemings- en Transportbedrijf

T. van der Stoel en Zn. BV
vraagt

machinist
voor Ahlmann Zwenk

Vijfhuizerdijk 240, Vijf huizen,
tel. 023-343038

Vlakschuurmachine
ELU mvs 93

zolang de voorraad strekt met
25% KORTING
van 322,70 voor

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.
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Na een dagje van paviljoen, naar paviljoen...

Zandvoorts' pilsje door de
bank genomen, niet te duur

ZANDVOORT - Veertien dagen
geleden plaatsen wij in onze krant
een ingezonden brief, van een
duidelijk teleurgestelde badgast,
onder het kopje „Zandvoort?,
Nooit meer".
Lieve Zandvoorters. Dat hebben
wij' geweten! Talloze reacties
kwamen bij de redactie binnen.
Dat deze reacties nu allemaal even
vriendelijk waren, kan niet gezegd
worden. Zij varieerden van
„Komt u zelf maar eens kijken,
dan zullen, wij u wel verwennen,
tot „Waar woont dat mens, dan
zullen we....".
Naar aanleiding van de eerste
brief, hebben wij gewacht op een
zonnig weekeinde, andesrs heeft
de proef op de som nemen geen
zin, nietwaar? Ondertussen
plaatsten wij een „weerwoord"
van een Zandvoorter, die net als
de eerste brief wel een kern van
waarheid bevat, dus waar bleef die
zon?
Afgelopen weekeinde was het
uitgelezen strandweer, dus óp
naar Zandvoort, met ons hadden
duizenden anderen dat idee, dus
druk, was het wel, maar anders
hadden wij niet verwacht.
Met het zand nog aan de voeten,
volgt hier een eerste indruk, en die ,

eerste indruk is: „Het valt
allemaal nog wel mee". Echt, dat
menen wij. Uiteraard zijn er
prijsverschillen, uiteraard wordt
men in de verschillende paviljoens
verschillend bediend, maar dat er

- gezegd kan worden „Zandvoort,
nooit meer"? Wees genist, dat zit
er niet in. Wel signaleerden wij
verschillende dingen en uitspra-
ken waarvan je kunt zeggen.
„Moet dat zó?"

Faciliteiten
De toiletten, kleedcabines en
douches 'waren zonder uitzon'de-

'ring, bij een ieder, ook op een
drukke dag, uitzonderlijk schoon.
Hulde.

Van de „juffrouw van de
retirade" kan niet gezegd worden

•dat ze allemaal even vriendelijk
waren. Wellicht dat de warmte en
de drukte daar iets mee te maken
hebben, maar hier was een
duidelijk verschil. Een jonge
vrouw met een peuter aan de hand
die ook een plasje had gedaan,
werd teruggeroepen, omdat ze
slechts één kwartje in het bakje
deponeerde, terwijl wij in een
ander paviljoen de opmerking
hoorden: „Dat is één kwartje, dat
kleinjte telt nog niet.mee".
Kostelijke momenten beleefden
wij in een paviljoen, waar voor ons
de „juffrouw" recht heeft zich

jvakvrouw te noemen. Bij de
„heren" weigerde een trekker,
althans men „trok" verkeerd. De
„Duitse" aanwijzingen van de
juffrouw/om het geheel vlot te
doen verlopen waren zó kostelijk,
dat wij één moment in de mening
verkeerden naar een conference
van Enny Mols de Leeuwe te
luisteren in haar creatie' „de
toiletjuffrouw".
Vele malen hebben wij het T-shirt
over onze bikini aangetrokken.
Vele malen gevraagd óf er
bezwaar tegen was, of dat wij een
extra kwartje moesten offeren
voor de kleedcabine. Vele ver-
schillende reacties, maar de meest
logische was hier: „Maar dat doe
je toch op het strand. Liever niet
in de toiletten, want iemand die
„moet" staat maar te wachten".
Het is een heel eind van Zuid naar
Noord en weer terug, daarom was
onze, vraag terwijl wij onze
handen wasten: „Bezwaar als ik
een slokje water drink? " meestal

reëel. Slechts zegge en schrijve
éénmaal werd gezegd dat wij dan
maar iets moesten gaan gebrui-
ken, meestal was het joviale
antwoord „al dronk u'er tien", op
onze vraag „maar er staat
uitsluitend, handen wassen"
kwam de uitleg: „Anders komen
alle kinderen met lege flessen om
die met water te vullen en wordt
het hier een zandtroep" vrij
logisch over. Correct ook de
vermelding, bij sommige douches
„koud water". De mens van deze
tijd verwacht nu eenmaal warm
water als hij een douche ziet.

Prijzen
En dan de prijzen en dé service
Wij ,• zijn van mening dat de
paviljoens waarin duidelijke bor-
den hangen met vermelding van
de prijzen van de consumpties,
voor een ieder die wil weten wat
hij moet betalen, de voorkeur
verdienen. Voor de ligstoelen
schijnt een eenheidsprijs te be-
staan evenals voor de bedden.
Hier geen problemen. Het mee-
brengen van eigen broodjes wordt
niet overal gewaardeerd, slechts
een enkele maal werd er duidelijk,
op gewezen dat dat niet toe-
laatbaar was.

Het bedienend personeel zij veel
vergeven, wanneer zij, zoals bij
sommige paviljoens ook nog
badgasten op het strand serveren.
Dan let je niet op de koffie op het
schoteltje, maar een „bakkie half
lauwe leut", is niet bevorderlijk
voor het nemen van nog een
consumptie.
Ook als je een half uur of langer
op een glaasje fris zit te wachten,
kun je beter de „service" buiten
wat beperken. De vriendeijkheid
van het bedienend personeel is
soms ver te zoeken. Het is
moeilijk om aan personeel te
komen, wij weten het, maar ook
hier, wij hadden medailles kunnen
uitreiken, terwijl wij anderen met
liefde onder een koude douche
gezet hadden.
De prijzen. Er is duidelijk verschil.
Een pilsje dat f 2,50 kost, ook al is
dat dan eserveerd op een
brandschoon terras, vinden wij
schrikbarend duur. De gemid-
delde prijs van f 1,75 daarentegen
is niet te hoog, gezien de prijzen
elders in het land.
Dat men zeer voordelig een

warme maaltijd kan bestellen in
sommige paviljoens daarentegen
was een openbaring. Wij zagen een
kostelijke gebakken schol met
frites en fris uitziende sla voor
slechts f 8,- langs gaan. Trouwens
er worden diverse dagschotels
geserveerd, die voor dagjesmensen
toch wel een uitkomst bieden.

Het mag hier en daar een paar
kwartjes schelen, maar in veel
paviljoens, tegen zeer redelijke
prijzen smakelijke maaltijden.

Complimenten voor deze koks die
zoiets dan toch' maar bereiden in
een warm paviljoen.

Proper
Uiteraard hebben wij ook gelet op
de in de laatste tijd zo- in
discrediet gekomen „Hollandse
zindelijkheid". Hoe ze het doen is
voor ons een raadsel, maar er zijn
paviljoens zo fris, zo schoon, dat
je je afvraagt hoe ze al dat zand
wegkrijgen. Ook hier uitersten,
een bijzonder smakelijk gescr-
veerde ommelet, redelijke prijzen,
vriendelijke bediening, maar een
terras waarop de peuken van het
vorige warme weekeind nog lagen.
Kenmerkend ook dat veel pavil-
joens een eigen publiek trekken,
waar men dikwijls komt, zodra
het maar even goed weer is.
Wellicht één van de aantrekkelijke
kanten van Zandvoort, er is voor
iedereen een paviljoen dat hem
aanspreekt. De gevarieerdheid is
groot, zo ook het publiek.

Wellicht is dit é én van de
aantrekkelijke kanten van'
Zandvoort als badplaats, er
is voor elk wat wils. Het past
ons niet om waarschuwende
vingertjes te heffen. Willen
wij ook niet, toch is het
raadzaam om, ondanks de
slechte zomer, toch een
kritisch oog over zijn pavil-
joen te werpen. Wil men
houden wat men heeft, nl.
nog een goede naam, zorg
dat men die behoudt. Per-
soneel dat luidkeels verkon-
digt: „Mens je moet naar
Spanje gaan, veel voorde-
liger en daar heb je altijd
zon", lijkt ons nu niet direct
hart voor de zaak te hebben.

WULLUM v. d. WURFF

.WURF-PRAET"
Vergete jeloi je orewatjes niet veur 't
kommende weekeind?

College-programma
staat op papier
ZANDVOORT - Het college-programma voor de periode 1978-1982
staat na een flink aantal vergaderingen tussen de onderhandelaars
van de vijf politieke partijen op papier. Woensdagavond werden er
hier en daar nog wat correcties in aangebracht. Via de Partij van de
Arbeid is het stuk inmiddels aan Burgemeester en wethouders
aangeboden met het verzoek het program in de raadsvergadering van
september te doen accepteren. CDA, PvdA, D'66 en Inspraak Nu,
die gevieren ook het nieuwe college steunen, staan achter het
programma. De VVD, die onlangs door interne problemen haar
wethouderszetel verloor, voelde zich nog niet geroepen zich aan het
stuk te binden.

(Adv. Ingez. Med.)

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvocrt- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Het voorstel, om het bereikte
programma-accoord in de raad te laten
aannemen, kwam uit de koker van de
socialisten, die bij monde van Gert
Toonen ook voorstelden om af-
wijkingen van het program alleen dan
te gedogen, als alle vier partijen
daartoe besloten.

De eerste suggestie haalde het,
ondanks het feit, dat het CDA het niet
nodig vond, en Inspraak Nu het via
Flieringa ais een onzinnig voorstel
betitelde. De door de PvdA gewenste
unanimiteit bij het eventueel afwijken
van de nu uitgestippelde beleidslijnen
ondervond met name van CDA-er
Ingwersen en Flieringa tegenstand.
Men zag er een gebrek aan vertrouwen
in eikaars goede bedoelingen in, reden
om tegen te zijn. r

Bij het verdelen van de zetels in de
diverse commissies van advies en
bijstand werd de liberalen nog eens
duidelijk gemaakt, dat zij als grootste

fractie toch een flinke stap terug moet
doen: géén wethouder meer, twee
vertegenwoordigers in de commissies
algemene zaken en publieke werken
en slechts één in onderwijs-financiën
en sociale zaken.

Op initiatief van de PvdA werd
besloten geen vertegenwoordiger uit
de raad meer te hernoemen in besturen
van particuliere stichtingen als sport-
hal, Cultureel Centrum en Bodaan-
stichting. In het VVV, de sportraad,
het strandschap en het werkvoor-
zieningsschap komt nog wel een
raadslid. De serie voorbesprekingen
kon volledig worden afgerond, zodat
de voor 23 augustus geplande
vergadering kon worden afgelast.

College-progrjmma, installatie van de
nieuwe raad, benoeming van de
commissieleden en verkiezing van de
wethouders komen nu aan de orde
tijdens de raadsvergadering van 5
september.

WILDE GANZEN IN ZANDVOORT

LANGS DE VLOEDLIJN

Hoe moeilijker een politiek vraag-
stuk is, hoe meer mensen men vindt
die zich in staat achten het op te
lossen. Gustave Ie Bon.
(1841-1931).

ZANDVOORT - „De wilde
Ganzen" uit Badhoevedorp,
Zwanenburg en Halfweg in
totaal negen sportieve dames,
streken dinsdagmorgen in Zand-
voort neer, om de bloemetjes
buiten, in dit geval, de bad-
pakken in zeewater, te zetten.
Al tien jaar lang vormen zij een
zwemclubje, dat iedere morgen
gaat zwemmen. Omdat Zand-
voort 150 jaar bestaat, maakten
zij voor zichzelf de antieke
badpakken, en togen er op uit
om deze in het zilte nat te dopen.

Hun antieke kleding, hun uitge-
laten bui, en aanstekelijke lach,
werden bijzonder gewaardeerd
door de aanwezigen. Opgewekt
togen zij naar het naaktstrand
om daar te tonen hoe men
vroeger ging zwemmen.

(Adv. Ingez. Med.)

brilce
Grote Krocht 29 Zandvoort

Tel. 02507-6957

Waarom wij
brandmerken.

Om u de zekerheid te geven dat u het
échte geloogde, massieve eiken van de

Meubelfabriek Oisterwijk krijgt
• " ' " ' . . - ,

Meubelfabriek Oisterwijk
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02 510-2692 3,v ma t/m za 9 :18 uur.

Rondom de Grand Prix
ZANDVOORT • In het dorp Zandvoort worden rondom de Grand Prix diverse
aktiviteiten georganiseerd. Donderdag 24 augustus 1978: 20.30 uur: Hotel
Bouwes, verkiezing Miss Grand Prix; vrijdag 25 augustus 1978,20.30-23.00 uur:
vertoning van autosportfilms op het Raadhuisplein; 20.00-01.00 uur: muziek in
de grote feesttent naast de hoofdingang van het circuit; zaterdag 26 augustus
1978 vanaf 20.00 uur: Marlboro disco show in gebouw „De Krocht" aa nde
Grote Krocht in Zandvoort; 22.00 uur: groot vuurwerk op het strand bij de
rotonde bij Hotel Bouuwes; .20.30-23.00 uur: filmvoorstelling op het
Raadhuisplein; 20.00-05.00 uur: muziek in de grote feesttent naast de
hoofdingang van het circuit; zondag 27 augustus 1978 vanaf 20.00 uur:
Marlboro disco show in gebouw „De Krocht".

tAXI SCHRIJVER?
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
^Grote Krocht 18 7Zandvoort- Telefoon 02507-260C

JOHN

DE

BOER
DANS EN BALLETCENTRUM

Dansles van nu:
Discolatin

Night Fever Nieuwste dans:
Stijldansen Rock and Hof/, uit de film Grease

Zuidamerikaanse dansen Modern, klassiek en jazz-ballet
Dansen leren op dans top 20 van week tot week.

Van wie kan je beter dansen leren dan van kampioenen.
Inschrijving dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur.

C. Slegerstraat 2, Zandvoort, telefoon 02507-7789.
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Echte lage prijzen
Hom

WIJ KOCHTEN VAN DE „QUAKER"
FABRIEKEN EEN PARTIJ BLANCO

REUZENBLIKKEN
HONDEVOEDSEL
géén

d 'HL*£**. \
V

BAK-en
GRILL-KLAAR!

STUKS

nog geen

UU cent
per flinke
bief burger!

DAT ELKE DAG!

100% katoen, bedrukt met
verschillende Walt Disney
sprookjes-figuren
(afmeting 68 x 46 cm)

géén

GRAPPIGE STUKKEN

„VOfTJES"ZEfP HAPPY,
FEET

-!--\ sV*:»

geen maan

verras uw gasten eens op deze manier.
Bijvoorbeeld voor in de logeerkamer,
badkamer en toilet.

Stuks
verpakt
in leuk
doosje

.voor uw prachtige vakantie-foto's

BasvddHer0e'C/

D'rkson/°igros
Fred v.d. werff

J- de Boer
Pr°fimarkt
Miro

S'mon/S.D/scount

VW
-• l M.

102

met 10 zelfklevende bladen

geen

maar:

TISSUE TOILETPAPIER

ROLLEN,.,

fenix
GFRU°ETSE GLORINE
geconcentreerd bleekmiddel

maan

vloeibare
reiniger en
veilig schuur-
middel in één

flacon 290 ml.

maan

Harpic
FRESH BLOCK

Hangblok voor uw closet,geeft
continu een aangename verfris-
sende geur, wekenlang! Bevat

reinigend wasmiddel

Bio
GROEN (500 GRAM)

Biologisch inweekmiddel
(vuil en vlekken zó weer weg)

lavato
, TOILETSPRAY

aangenaam geparfumeerd
en zuivert de lucht direkt!
KIIMG SIZE FORMAAT

Haal het bij supermarkt!
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

2657 23 8 78

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185

Voordelaat-

komers, of als u

een lege plek
heeft in uw tuin

Kwekerij
De

Notedop
heef t altijd iets

moois voor u.

Ook uw adres
voorkamer-

planten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

Flinke
huishoudelijke

hulp
gevraagd, 3 ochtendwi

per week.
LUNCHROOM BERKHOUT
Kerkstraat 17, Zandvoort.

telefoon 02507-3273

T(KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
ZANDVOORT,

Tel. 02507-65 80
it iedere dsg geopend
van 10.00-21.00 uur.

Teenager

discomeubel

89,-
HETKASTENHUIS

Grote Krocht23,
Zandvoort,

telefoon 7751

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.

Auto - Brand - Leven
Alle venekeringen

i-.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5„tel. 3796.

Heb GROOT HUIS,
lage huur, begin Kostver-
torenstraat, 2 keukens,

2 W.C., douche, gr. tuin,
enz.: RUILEN VOOR

KLEINER omg. Koningstr.
Tel. 02507-5711

"BABY"
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353 '

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIG1NGS-ÏN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.V.DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Orogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in •

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Te koop,

2 PERS.
SLAAPMEUBEL
pr. spiraal en bed, l

f 60,-, Kostverloren-1.
straat 38, •

tel. 02507-5711

Grote sortering eiken**
meubeltjes voor radia

of tv. '
Uit voorraad :

leverbaar

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort, ~~.
telefoon 7751
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"Ik heb een onderkoeld karakter"

Wethouder Jan Termes
gaat er nuchter tegenaan
ZANDVOORT • Wie met Jan Termes gaat praten, komt al gauw tot

J! de ontdekking dat de 51-jarige strandpachter niet ondersteboven is
; van het feit, dat hij over luttele dagen een wethouderszetel gaat
; bezetten. Hij beseft terdege, dat de functie, die hij zo onverwacht
Ij kreeg toegeschoven, diep zal ingrijpen in zijn privéleven en dat hij

'. tijd zal moeten onttrekken aan zijn bedrijf, maar hij wil er het beste
; van maken. „Het wethouderschap wordt mijn eerste taak en dat doe
; ik niet, wat je noemt, met de natte vinger", aldus de kersverse
;. wethouder. Hij heeft in ieder geval-het voordeel van „de wijde blik".
: Al ruim 28 jaar beheert hij zijn paviljoen Terminus naast de Rotonde
' en in al die seizoenen heeft hij al heel wat,stormen over zijn „tent"
•heen zien gaan. Ook in fuguurlijke zin ziet Jan de zaken ruim. „Ik
«heb een onderkoeld karakter, bekijk de zaken afstandelijk en weinig
-emotioneel".

n Termes blijkt een rasechte
! Zandvoorter. In de stamboom van
moeders kant komen de namen Keur

»en Paap naar voren en over de naam
l Termes weet Jan een wetenswaardig
verhaal te vertellen. „Mijn voor-
vaderen heten De Mes. Mijn groot-

^•vader was de laatste van 17 kinderen,
Ten toen zijn vader hem kwam
'.aangeven is er een foutje gemaakt. De
i-burgemeester was destijds ook helm-
£ steker en had 's avonds waarschijnlijk
•;een borreltje op. Toen mijn groot-
\• vader zijn kind kwam aanmelden,
v heeft de man de naam waarschijnlijk
j;maar half verstaan en zo is het Termes
*< geworden".
'De man, die dezer dagen de post van
•ÏUblieke Werken op zijn schouders
'krijgt, stamt uit een goed kweekjaar
[voor gemeentepolitie!. Op de lagere
£ school was hij klasgenoot van zijn
\ liberale voorganger Jelle Attema, op
'£ de Mulo liep hij met Ide Aukemaover
^het schoolplein. Kort na de oorlog
ü vervulde hij zijn dienstplicht en wel bij
; de Militaire Luchtvaart in Indonesië.
.• Midden 1950 kwam Termes terug in
."'•net vaderland en werkte eerst in het
\ badbedrijf van vader Jaap Termes,
*•'destijds ook raadslid voor een
v plaatselijke groepering. In 1951 kocht
i Jan zijn huidige strandtent van Jan
.; Weber en hij mag zich nu de oudste
*< pachter in dienstjaren noemen.

H Jammerlijk
* „Wanneer ik in de politiek ging? Dat
"ttnoet omstreeks 1970 zijn geweest,
•* mede door mijn' aversie tegen de
/destijds bestaande pierplannen. Eerst
C was ik bij het voormalig AZB, later bij
^ Inspraak Nu, de huidige voortzetting

van de groep Breure, een afsplitsing uit
» de VVD. In 1975 kwam ik in de raad
•• voor de aftredende Nico Jansens en dit

Grootsucces
ZANDVOORT - In verband met
het grote succes en de talrijke
verzoekjes zal het Cultureel.
Centrum zijn tentoonstelling
„van mullevoorde tot badplaats"
op vrijdag 25 en zaterdag 26
augustus behalve 's middags van 2
tot 5 uur ook 's avonds van 7 tot 9

: uur openstellen voor bezoekers. U
kunt de tentoonstelling nog
bekijken tot en met zondag 27
augustus en voor allen, die
daarnaar vroegen, het boekje is
weer aanwezig!

jaar ben ik als zodanig herkozen. Die
drie jaar in de raad heb ik als prettig,
veelomvattend en vooral interessant
ervaren. Wat er nu is gebeurd? . Ja, er
waren natuurlijk drie mogelijkheden
bij de collegevorming/ de oude
coalitie, een VVD-CDA-Inspraak Nu-
combinatie en datgene, wat er nu uit
de bus is gekomen. Door de chaos in
de VVD werden de eerste twee wegen
geblokkeerd op een jammerlijke
manier. De liberalen kozen geen eieren
voor hun geld en wat er nu is gebeurd
was eigenlijk de enige uitweg. Ik voel
me eigenlijk een soort Jongbloed of
Schrijvers, die elkaar op een kritiek
moment moeten vervangen".

Jan Termes vindt, dat Publieke
Werken de minst politieke post in het
college is. Hij wil de problemen
rationeel benaderen. „De dienst PW is
al efficiënter geworden en die
reorganisatie moet doorgaan. Verder
kom ik natuurlijk in de fractie tussen
nieuwbouw en renovatie en daar zit
veel werk in, ook met betrekking tot
het subsidiebeleid. Ook ben ik van
mening dat de relatie tussen Publieke

_ Werken en publiek goed moet zijn. Als
je iets afwijst, moet je dat duidelijk
motiveren". Een woord van kritiek op
zijn voorganger is de nieuwe wét-
houder niet' te ontlokken. Hij zal de
portefeuille van Publieke Werken
duidelijk op zijn eigen wijze beheren.
„Ik heb geen reyolutionnaire plannen.
Hoogstens zal ik het beleid enigszins
ombuigen, met de wetenschap, dat de
financiële mogelijkheden beperkt zijn.
Wat de post „milieu" betreft, die zal in
de komende periode duidelijk meer
reliëf moeten krijgen."

Accomodatie
Ook de sportproblemen zullen in de
komende vier jaar op het bureau van
Termes terecht komen. Hij heeft de
betreffende portefeuille overgenomen
van collega v.d. Mije en zijn jarenlange
bestuurservaring in de sport doet ook
in dit opzicht het beste verwachten.
„De Zandvoortse bevolking doet graag
aan sport en de gemeente zal alle
mogelijke particuliere initiatieven
moeten ondersteunen. Natuurlijk
moet er nodig accommodatie voor de
zaalvoetbalverenigingen komen en
daarom moet het initiatief" van
Zandvoortmeeuwen voor een sporthal
worden ondersteund". Ook over
kadervorming in de sport en over
uitbreiding van de veldaccommodaties
blijkt de nieuwe sportwethouder een
uitgesproken mening te hebben, die

hij binnenkort via de Sportraad
duidelijk zal uiten.

Geprofileerd
Op de vraag, of hij niet verwacht, dat
de oppositie nadrukkelijk tegen zijn
wethouderszetel zal gaan schoppen,
antwoord Termes:^ „Het lijkt mij, dat
men in die kring eerst maar eens een
contemplatie moet doen. Een zeer
bescheiden opstelling van die kant,
lijkt mij voor de hand te liggen.
Tijdens het gepsrek doet Jan Termes
zich kennen als een nuchter man -„ik
ben niet zo geprofileerd"-, die het
dorp en ook zichzelf kent. ..De
samenwerking in het college zie ik wel
zitten. Accentverschillen mogen er
natuurlijk altijd zijn, maar er bestaat
een basis voor samenwerking".
De Inspraak Nu-wethouder heeft wel
zin in zijn nieuwe functie, dat wordt
duidelijk. Op de terrassen van

„Terminus" zal men hem de komende
seizoenen minder zien, dat wordt ook
duidelijk. Als Jan Termes iets doet, wil
hij het goed doen. Vandaag, een
zonnige zomerdag, is hij nog volop
strandpachter en zijn dorstige klanten
wachten. Hij heeft in korte tijd gezegd
wat hij wilde zeggen, mild maar erg

Wethouder Termes: „Accent-
verschillen mogen er zijn".

duidelijk. Hij is bijna ongemerkt
opgestaan, biedt nog een pilsje aan en
mengt zich tussen zijn personeel.
„Ome Jan" noemen ze hem, die
nieuwe man op „Publieke Werken".

Zonnig Miss Beach-f eest
ZANDVOORT - Het kon haast niet uitblijven, er moest een
Miss-verkiezing komen in de jubilerende badplaats. De traditionele
en professionele Miss Holland-verkiezing lijkt Zandvoort dit jaar
voorbij te gaan, reden waarom in de relatiekring van strandpaviljoen
Sandy Hill werd gezocht naar een even spectaculair alternatief. Het
idee kreeg zaterdagmiddag gestalte in de selectie van „Miss Beach
1978", een zonovergoten en ludiek evenement, dat vele honderden
kijkers naar het Noordstrand trok. Het was de moeite van het kijken
waard, wat Simon v.d. Staay, Hans Keune en Paul v.d. Fange daar
binnen enkele weken op touw hadden gezet. Modeshows,
uitstekende muziek en zang, en dertig meer of minder mooie
meisjes.
Het uitkiezen van de allermooiste uit
al die schoonheden was de deskundige
en uitgebreide jury onder supervisie
van voorzitter Bertus Balledux wel
toevertrouwd. Ze lieten het fraaie
vrouwvolk tweema al opdraven en
toen hadden ze het wel bekeken:
24-jarige Lidy Schonenberg uit
Kapèlle aan de IJssel had. haar
musculatuur het mooist gemodelleerd
om de botten. Een Zandvoortse legde
beslag op de tweede prijs: Hetty van

Koningsbrugge (17), een goed ogende
scholiere. Verder behoorden tot de
tien mooisten: 3. Lisette Ris; 4. Ellen
Borst; 5. Ilse Wessels; 6. Maria
Norbiatto; 7. Reinie IJsseldijk; 8.
Christa Duker; 9. Patty Hupkens; 10.
Mia Ras.
Het vele publiek had weinig moeite
met de uitslag. Ze werden vier uur lang
aangenaam beziggehouden onder de
niet aflatende augustuszon. Het
kwartet van Hans Keune strooide

welluidende jazzklanken over het
volle strand, vocaliste Anna Jansen
bracht op haar bekende wijze een brok
lyrische nostalgie en er was een
verzorgde show van de komende
najaarskleding. Televisieomroeper
Hans van der Togt praatte de
onderdelen met een vlotte baobel p.ati
elkaar.
Winnares Lidy was niet erg onder de
indruk van haar titel. „Miss Beach
1978", maar ze vond het wel „enig".
Ze was gewoon een dagje naar het
strand gegaan en was toen toevallig bij
Sandy Hill terechtgekomen. „En toen
hebben ze me op het laatste moment
overgehaald om mee te doen", lachtte
ze. Maar nu heeft ze kennelijk de
smaak te pakken, want vanavond bij
de Miss Grand-Prix verkiezing in
Bouwes is ze weer van de partij. Hetty
vari Koningbruggen overigens ook en
het kan haast niet anders of beiden
zullen weer een goed figuur slaan.

De drie mooiste meisjes bij elkaar.

i Financieel in wankel evenwicht
ITiën jaar zorg voor dieren
• ZANDVOORT - „Ha, een lief-,
! hebber voor een poes? ", vraagt
', de assistente van het Kennemer
; Dierentehuis in de Keesomstraat
hoopvol. Lichtelijk teleur-
gesteld, omdat het bezoek
opnieuw geen verlichting zal
brengen in het overvolle opvang-

-.centrum, keert zij terug naar
r haar werk. Ze is een van de

meisjes die de vakantie door-
brengen met het verzorgen vaak
geen lichte taak, van de vele
honden en katten die het tehuis
herbergt.

„Gelukkig dat ze er zijn, de
vakantiehulpen", is de mening van de
beheerder, de heer B. van Vueren. Het
blijkt dat men in de vakantie de

; 'HAARLEM''.'

beschikking heeft over een aantal
vakantiehulpen, buiten de eigen
assistentes (drie). De hulp die zij
bieden is uitermate welkom, want
juist in de zomerperiode is het
Kennemer Dierentehui vol.
„Gelukkig niet zoveel zwerfhonden
dit jaar, maar wel veel meer poezen,
terwijl men ook in deze maanden veel
„pension" gasten kenL

Tien jaar
Het Kennemer Uierentehuis, door
oud-Zandvoorters nog wel eens hard-
nekkig het „asiel" genoemd, bestaat
deze maand 10 jaar, of liever de
Stichting die is opgericht door de
Vereniging tot Bescherming van

.Dieren voor Haarlem en Omstreken te
Haarlem en de Stichting Kennemer
Dierentehuis'te Zandvoort hoopt op l
september aanstaande haar 10-jarig
bestaan te vieren.
Op l september zal dit feit. feestelijk
worden herdacht, terwijl dan tevens
de voorzitter, de heer P. Ruhaak en
enkele bestuursleden van de Stichting
een persconferentie zullen geven om
de uitbreidingsplannen gezien tegen
de achtergrond van nieuwe ontwikke-
lingen in de wetgeving dierenbescher-
mine te belichten.

Want financieel is het droevig met a.
Stichting gesteld. Vorig jaar nog kende
men een verlies, (ondanks de toege-
kcnde subsidies), van f 75.000,--. Een
groot bedrag aan exploitatietekort,
dat met kunst- en vliegwerk door de
Stichting moest worden aangepast.

De cirkel gesloten.
Een zwerfhondje en een „al'ge-
stane" hond, kregen een nieuwe
eigenaar en vertoeven nu als
pensiongasten in hel tehuis aan
de Keesomstraat.

Men kent wel giften, maar dat zijn min
of meer druppels op een gloeiende
plaat, uiteraard blijven giften meer
dan welkom.

Welkom
Meer dan welkom zijn ook de mensen,
die komen om een hond of poes.
Behalve de categorie „zwervers" kent
men ook de „afgestane" dieren. Dit
zijn huisdieren, die, hetzij verhuizing
naar een bejaardenflat, ziekte of
andere oorzaken door de eigenaars
naar het dierentehuis worden ge-
bracht.
„Vaak gaat zo'n afscheid met het
nodige verdriet gepaard" aldus de

x beheerder. Hij is dan ook van mening
dat toekomstige eigenaren van huis-
dieren zich wel moeten realiseren
waaraan ze beginnen.

In zijn tehuis vertoeven momenteel
enkele dieren die al zoveel dierenleed
hebben meegemaakt, dat zij schuw op
een liefkozing, soms wel agressief,
reageren. „Wij geven de mensen altijd
de tijd om aan een dier te wennen,
want gaat het niet dan is er verdriet
over en weer", is de overtuiging van de
heer van Vueren.

Zo vertoeft er al sinds enige tijd een
grote poolhond. Een raszuivere „hus-
ky" die echt aan een eigen tehuis toe
is. Maar lang niet iedereen kan zo'n
grote hond in zijn huis hebben, toch
blijft de heer van Vueren hopi>n dat
het hem zal lukken een goed tehuis te
vinden. Lukt het niet, dan zal men
moeten besluiten hem te laten
inslapen, alhoewel dat gelukkig weinig
voorkomt. Zowel de dierenarts, die
drie maal per week het tehuis bezoekt,
als de beheerder zijn fel gpkant tegen
dit systeem, soms is het slechts de
enige uitweg. Wanneer een dier te lang .
in een kennel vertoeft, kan het niet
mt»er wennen in een huisgezin, en is
het hut enige dat overblijft.

Wonderlijke staaltjes van dieren-
mishandeling kent de heer van
Vueren, sommige te gruwelijk om na
te vertellen. Gevallen ook, waarover
hij zich verbaasd. Zo verblijft er sinds
een week een bijzonder goed verzorgd
dwergpoedeltje in het tehuis. „Het
zwom in de Jan Gijzenkade in
Haarlem. Ik heb hem eruit gevist. Het
is een bijzonder goed verzorgd beestje,
dat moet toch gemist worden. Wij
hebben het aan alle instanties
doorgegeven, maar geen reactie. Ook
mevrouw van Vueren, dat nu overhel
beestje moedert, verbaast zich hier-
over. „Misschien komt de eigenaar nog
opdagen, je weet maar nooit", zegt ze
hoopvol.

Houtmanpad
Behalve het dierentehuis in Zand-
voort, behoort ook het tehuis aan het
Houtmanpad te Haarlem tot de
Stichting. Vaak worden honden die te
lang in de ene kennel verblijven,
geruild met de anderen. Dit geeft dan
het voordeel dat men, zeker voor
honden, in Haarlem eerder een nieuwe
baas vindt dan in Zandvoort. Waar-
schijnlijk omdat Haarlem ten opzichte
van randgemeenten gunstiger ligt dan
Zandvoort.

Alhoewel de Stichting, finan-
cieel gezien, in wankel evenwicht
verkeert, is de samenwerking
tussen Stichting en de beide
dierentehuizen in Haarlem en
Zandvoort, uitstekend. Men
heeft grote plannen voor de
toekomst. Het mooiste geschenk
wellicht zou zijn een goed tehuis
voor alle zwerfdieren die men
momenteel heeft, voor de poe-
zen, de katers, de vergeten
husky, het schuwe bastaardje, de
Verwaarloosde herdershond.

Doch dit zal wel een droombeeld
blijven. Voorlopig heeft men nog
„zorgenkinderen" genoeg, voor-
lopig ook zou men tevreden zijn
wanneer de 'dierenmishandeling
zou af- in plaats van toenemen.

Met oog en oor
de badplaats door

Meer verlichting

Het is een vaststaand feit dat ons
Cultureel Centrum aan het Gast-
huisplein vooral dit jaar zich in een
grote en steeds toenemende belang-
stelling mag verheugen. Niet alleen
van de inwoners, maar ook van de
gasten. Naar wij van de beheerder
vernamen is er een dag geweest, vlak
na de opening van de historische
tentoonstelling, dat er meer dan
duizend bezoekers(sters) werden
geteld. Het is verheugend, dit te
mogen vaststellen, want er blijkt
uit.dat de opening van dit centrum
in een behoefte voorziet. Regel-
matig vinden er uitbreidingen van
het tentoongestelde plaats. Zo werd
het aantal oude vaandels van reeds
lang 'bestaande verenigingen de
laatste maanden uitgebreid van één
tot vier! Het wordt steeds interes-
santer er een kijkje te gaan nemen,
omdat de verzameling van antieke
voorwerpen steeds interessanter
wordt. Er is één ding, dat mij
persoonlijk opgevallen is, nl. dat het
gebouw zelf zo weinig opvalt.
Slechts een bescheiden bordje naast
de deur aan de voorgevel duidt
aan,dat hier het Cultureel Centrum
en de Oudheidkamer gevesgid zijn,
maar het is zó onopvallend, dat
vrijwel niemand het ziet. Zou daar
in de toekomst niet eens wat aan
gedaan kunnen worden? Het is
tenslotte een belangrijk iets voor
onze gemeente en wat meer
publiciteit zou wel aan te bevelen
zijn. Ik denk b.v. aan een groter
bord en - nu de donkere maanden
weer aankomen - aan een antieke
buitenlantaarn aan de voorgevel.
Laat het bestuur van de stichting er
zijn gedachten eens over laten gaan.
Wellicht is hier in samenwerking
met ons gemeentebestuur wel iets te
bereiken en tenslotte kan het
Zandvoort alleen maar ten goede
komen.

Jammer
Het is wel bijzonder jammer dat de
laatste vergadering van onze ge-
meenteraad in de oude samen-
steping precies valt op de datum dat
de toneelvereniging „Wim Hü-
dering" de belangrijke ppenlucht-
toneelvoorstelling gaat geven van
het toneelspel ,rOp hoop van zegen"
van Herman Heijermans nl. op
dinsdag 29 augustus a.s. Een
officiële vertegenwoordiging van

'ons gemeentebestuur is daardoor
onmogelijk geworden, terwijl geen
enkel raadslid dit hoogtepunt in de
viering van het jubileum „Zand-
voort 150 jaar badplaats" kan
bijwonen. Dit is wel bijzonder
jammer en ook sneu voor de
organisatoren, want men heeft er
een enorm werk aan gehad om de
zaak voor te bereiden. Uit het gehele
land is er belangstelling voor, maar
ons gemeentebestuur moet verstek
laten gaan. Een enigszins trieste en
vreemde zaak. Het zal wel te veel
gevraagd zijn, maar zou het zo
onmogelijk wezen, de raads-
vergadering te verschuiven naar a.s.
maandag 28 augustus?

Oude bekende
Tot mijn grote verrassing kreeg ik de
vorige week bezoek van onze
bekende oud-plaatsgenooet Piet van
Honschooten, bij velen - en speciaal
bij de oud-Zandvoorters • een oude
bekende. We hebben gezellig een
uurtje zitten babbelen en vele oude
herinneringen opgehaald. eiet
emirgreerde 26 jaar geleden naar
Australië en vestigde zich in een
klein plaatsje vlak bij Sidney als
timmerman. Hij is nu al ver-
scheidene jaren „eigen baas" heeft
een eigen huis, twee auto's, en heeft
het best naar z'n zin te zamen met
z'n vrouw en beide kinderen. Twaalf
jaar geleden was hij ook al enkele

weken in zijn geboorteplaats. Nu is
hij er weer en gaat eind augustus
weer weg. Maar z'n hart is nog altijd
bij Zandvoort, want oude liefde
roest niet en ik stond er versteld van,
hoe groot z'n kennis over Zandvoort
nog is. Alle oude bekenden en
oud-Zandvoorters kent hij nog bij
naam en toenaam en we hebben
hartelijk gelachen om het vele leuke
en gezellige, dat hij meemaakte in
het Zandvoort van toen en waaraan
nu zoveel veranderd is, dikwijls niet
ten goede. Hij was in die week dat
hij bij mij was, nog jarig ook. Hij
werd 65, maar ophouden met
werken is er voor hem niet bij. Het is
leuk, te mogen constateren, dat de
liefde voor Zandvoort bij onze
oud-inwoners nooit verloren gaat.
Hun hart blijft hangen aan hun
geboorteplaats. Het beste Piet en
good luck voor de toekomst!

Druk weekeinde
Een druk weekeinde en een drukke
week staat Zandvoort te wachten.
a.s. Zondag wordt de „Grand Prix"
verreden. Bij goed weer kan het
opnieuw het hoogtepunt van het
seizoen worden, een seizoen, waar-
over we nu niet bepaald naar huis
behoeven te schrijven. Laten we
hopen, dat de weergoden ons
gunstig gezind zullen zijn. De ogen
van de gehele wereld zijn a.s. zondag
weer op Zandvoort gericht! Moge
alles prettig en in goede harmonie
verlopen. Persoonlijk verheug ik mij
al bij voorbaat op dit autosport-
festijn. In elk geval staat het wel
vast, dat er a.s. zaterdag ter inleiding
een vuurwerk zal plaats hebben. En
dan zal donderdag 31 augustus de
slotdag worden gehouden van de
viering van het jubileum „Zand-
voort 150 jaar badplaats". Ook dat
gaat met verschillende festiviteiten
gepaard. Wat precies is nog niet
bekend. Hopelijk vindt u daarover
meer nieuws op een andere plaats in
deze editie van Zandvoorts Nieuws-
blad. In elk geval wordt het een zeer
drukke week en het slot van een dat
mogen we nu wel vast zeggen, zeer
geslaagd jubileum-jaar.

Wintercampagne
Volgende week betekent tevens de
afsluiting van het officiële zomer-
seizoen. In vroeger jaren gingen dan
de planken voor deramen, maar dat
is er nu gelukkig niet meer bij. Wel
zal het te merken zijn, dat
Zandvoort zich weer gaat instellen
op het komende winterseizoen. De
scholen beginnen weer en de
verenigingen hervatten hun ak-
tivitciten. U leest er in dit nummer
al heel wat over. En och.de
wintermaanden kunnen in Zand-
voort ook heus wel gezellig zijn.

Repetities TOZ
Bij de vele verenigingen, die de
komende week hun winterwerk
weer gaan beginnen, behoort ook
het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort (T.O.Z.) Maandag a.s.
28augustus is het weer aantreden
geblazen in het verenigingsgebouw
„De Krocht", aanvangend om 8 uur,
voor de eerste repetitie van het
komende weinterseizoen, onder
leiding van Laurens Stuifbergen. In
studie is het oratorium „Saul" van
Handel. Een prachtig werk. Een der
mooiste, die Handel ooit com-
poneerde en dat ontstond in 1738.
Het heeft vele dramatische hoog-
tepunten en de bewogen ge-
schiedenis spreekt sterk aan. Het zal
worden uitgevoerd in mei a.s. in de
Hervormde kerk met begeleiding
van het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest. Wellicht gaat er
nog een kleine uitvoering alsr
inleiding tot de Kerstdagen aan
vooraf. Het gaat erg goed met
T.O.Z. de laatste tijd. Het leden-
aantal blijft zich in een opgaande
lijn bewegen. Maar dit neemt niet
weg, dat een versterking van het
aantal koorleden niet onwelkom
zou zijn. In de eerste plaats heren
(tenoren en bassen) maar ook
dames. Komt u eens kennis maken.
Het zingen van dit prachtige werk is
een bijzondere ontspanning, waar-
aan u veel genoegen zult beleven.

K.sr.

(Adv. Ingcz. Mcd.)

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

- IS,befbre you buv/
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 223596 -
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Onze plaatsgenoot de heer

JEFBLUYS

is geslaagd voor het diploma
bloemschikken en binden Aalsmeer.

Hartelijk gefeliciteerd.

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en /etoïrhoid
Kruisweg 679. Hoofddorp
tel 02503 16068 16501

ORGELS PIANO S

Inkoop - Verkoop • occasions

DANKBETUIGING

Voor de vefe blijken van medeleven en belang-
stelling ondervonden na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

SIMON VAN POELGEEST

' betuigen wij u onze hartelijke dank.

Zandvoort augustus 1978
Haarlemmerstraat 20

Uit aller naam
C. van Poelgeest-Schaap

ZANDVOORT OPGELET!!

As. zaterdag 26 augustus 1978
kunt u tussen 14.00 en 17.00 uur
op het Raadhuisplein een glas bier

• kopen met een

exclusief glas gratis
waarop staat het vignet van

Zandvoort 150 jaar badplaats,
aangeboden door

SKOL BROUWERIJEN

Dankbetuiging
Dankbaar zijn wij dat wij hebben ondervon-
den dat mijn lieve man en onze onvergete-
lijke vader en opa ook bij u zo geliefd was.
Uw hartelijke belangstelling en de vele bloe-
men, brieven en kaarten hebben wij zeer
gewaardeerd.

Mevr. Schaper-Broers
Kinderen, klein-en
achterkleinkinderen

Zandvoort, augustus 1978
Dr. Gerkestraat 91

Wegens onze vakantie van
4 t/m 18 september 1978
staat de buitenwijk stil.
De winkel is normaal geopend van

8.30 t/m 18.00 uur. Dinsdagsmiddags en
zaterdagsmiddags na 13.00 uur gesloten.

Gratis afhalen en bezorgen.
U belt en wij komen.

CHEM. WASSEftlf • VEfiVElU
Haltestraat - Telefoon 2810

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Tel. 25 67

\ presenteert op veelvuldig verzoek
deze week weer in de Kousenpaal

Duo Mitsey Smeekens
Vrijdag en zaterdag
Aanvang 20.00 uur
Zondag 19.00 uur

Dance in the oldfashioned wayf

Vakantie op?
Maak u toch vrij met

een gezellige versiering
thuis met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloemperken

BAKKERS VAKANTIE REGELING
GEOPEND van 28 augustus t/m 16 september
Fa. Balk Hogeweg
Fa. Stuurman Zeestraat
Fa. Paap Potgieterstraat

GEOPEND van 18 september t/m 7 oktober r'
Fa. J. v. d. Werff Gasthuisplein

Winkelcentrum Nieuw Noord
Fa, Seijsener Haltestraat
Fa. Keur Diaconiehuisstraat
Fa. R. v. d. Werff Tolweg

Woningrail
Aangeb. over plm. 2

maanden:
BOVENWONING,

4 kamers, f 96,- p. maand
in Beverwijk. •

, Gevr. een
4-KAMERWONING

of FLAT
Huur tot f 250,-.

Tel. 02510 -2 23 80.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 -Tel. 53 51, b.g.g. 023-33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

AnKek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Schildersbedrijf
C. J. PAAP

voor al uw schilderwerken
en behangwerk.

Ook speciale wandafwerking.
Verkoop van verf-glas-behang.

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-2206

Wegens vakantie
gesloten

van 12 september t/m
2 oktober

HERENKAPSALON
PETER VAN POEKE

Haltestraat 14, telefoon 2462

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Te huur gevraagd:

2 boxen of garage's
vanaf oktober t/ m juni.
Telefoon 02507-7064.

TE KOOP;

SUZUKI 350 cc
B.j. eind 1976. Zo goed als nieuw

f 1750,-

Telefoon 02507-7064

XEIM8AH
De werkelijk
universele
brush
cutter
Het meest verkocht ter wereld/
Xenoah maait alles waar een andere
machine niet bij kan komen. Is le-
verbaar in 4 typen en kan uitge-
rusl worden met: Messenschi/f
voor gras en onkruid. Getand
slagmes voor taai hout-
achtig gewas. Cirkelzaag voor
zagen van jong hout. Weed-
Eater-kop (maaikop met nylon-
draad) voor het maaien van
gras en onkruid langs obsta-
kels.

Vrijblijvende demonstratie bij

FA. J. J. VAN DER ZWAARD
TUIN Er PARKMACHINES
Zijdstraat 71 -73, Aalsmeer, tel. 02977-24329

Tevens ziet u bij ons de nieuwste modellen in meer dan
20 soorten tuirimachines o.a. cirkalmaaiers,
kooimaaiers, electromaaiers, tuintrekkers,
zitmaaiars, tuinfrezen. kettlngzagan,
motorgrasharken of verticuteerharken
en nog veel meer!

U bent van harte welkom op onze doorlopende
tuinmotorenshowl

De Coöperatieve Vereniging
"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" (V.B.A.)

is het grootste bloemenharidclsccntrum ter wereld en breidt zich nog steeds verder uit.

Binnen de V.B. A. opereert als een tamelijk zelfstandige eenheid het bemiddelingsbureau, dat zich bezig houdt met
de afzet van o.a. grote partijen potplanten aan eenspecifieke groep afnemers. De sterke groei van de omzet van dit

bemiddelingsbureau wordt bevorderd doordat de internationale handel zich in toenemende mate in Aalsmeer e.o. vestigt.

Oncler andere voor de behartiging van de contacten met deze vestigingen zoeken wij een medewerker die wellicht
het beste kan worden aangeduid als

special accountmanager
Deze rechtstreeks onder de coördinator van het bemiddelingsbureau ressorterende functionaris dient over uitgesproken
contactuele en commerciële kwaliteiten te beschikken. Hij is representatief en heeft begrip voor scrviccvcrlcning.

Voorts is het noodzakelijk dat hij tenminste de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift beheerst: hij zal in deze
talen o.a. moeten rapporteren en overeenkomsten moeten opstellen resp. interpreteren. Branchekennis strekt tot
aanbeveling; in elk geval dienen interesse in sierteeltproducten alsmede de bereidheid om zich in deze cultuur te
verdiepen aanwezig te zijn.

Kandidaten in de leeftijd van 30 tot 3) jaar, die belangstelling hebben voor deze zeer zelfstandige en boeiende functie,-
kunnen rekenen op discretie wanneer zij, met bijvoeging van een overzicht van hun antecedenten, solliciteren dan wel
een oriënterend onderhoud aanvragen onder nr. 4686 bij:

ADVIESBUREAU SLIKBOER, TEN HAGEN & CO. - PRINSEN BOLWERK 5 - 2011 MA HAARLEM.

Massief eiken
huis- en

salontafels
r in alk gawanst model.
i Wij makan za voor u .

Aléén
Schagalstraat 27,

Haarlam,
tal. 023-32701 9.

TAPINETTE
OIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
TI huw b*:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

Hang- legkast (wit)
170 hoog, 80 breed,

60 diep. M 09,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751

KOOIJMANS

FORDOTO

FORD GRANADA - benz. en diesel

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

De gevoeligste plek aan de mens
' is zijn portemonnee.

Jean de Boisson
(geb. 1917)

HORLOGERIE C. WAANING
i »

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaplein 4 - Telefoon 2307

~~ is daarvan ten volle overtuigd.
Daarom heeft hij horloges, klokken en wekkers
in iedere prijsklasse, maar altijd betrouwbaar,

omdat ze van wereldklasse zijn.
Komt u eens kijken in zijn showroom,

't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 - 43 65

PLAYTEX superlook

slips, b.h/s en bodysuits

Tweede

halve prijs
Kroon

Haltestraat 55, Zandvoort.

Koopje van de week

2 v e t f i l t e r s
voor de afzuigkap

57x47 cm

3,95
J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

HARMS
heeft hele mooie schoenen en

laarzen, voor niet veel geld.

Komt u maar eens kijken.

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5a,

zijstraat Haltestraat - Zandvoort.

All-round timmerman
kan weer renovatiewerk aannemen.

Telefoon 5859.

Cor Severijnse
voor al uw

STOFFERING,
VITRAGE en GORDIJNWERK

Doelstraat 14-15,
Haarlem '
Tel. 023-31 25 95

Onze gordijnen worden
gratis op maat gemaakt.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie; v /
geboortetegels; ••
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Groenten-
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur

SUPER
BENZINE qt korting

NORMAAL U et korting

et korting

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

TZB
afdeling GYMNASTIEK

Vóór de meesten van ons zit de vakantie er weer "
(bijna) op. Jammer, maar ook de dagelijkse dingen
hebben iets aantrekkelijks. Alle sporten bijv. gaan weer •'
beginnen: voetbal, hockey, badminton gymmen en
trimmen ... je blijft er fit bij en je houdt je figuur op peil.,
TZB biedt zowel wedstrijd- als ontspanningsgymnastiek
en gym is voor alle leeftijden.

De lestijden zijn:

KLEUTERGYMNASTIEK
op dinsdag (Agathaklautersehool). 15.46-16.45 uur
op vrijdag (van Pagéehal Noord), 16.30-17.30 uur

DAMES KEEP FIT
Op maandag (van Pagéehal Noord), 19.00-20.00 uur
op dinsdag (Agathakleuterschool), 19.00-20.00 uur

MEISJES- en DAMESGYMNASTIEK
op maandag (van Pagéehal Noord). 16.30-20.00 uur t
op dinsdag (zie boven)
op donderdag (Prinsassanhal), 17.30-21.30 uur

.Alle lessen onder gediplomeerde leiding. Ook worden
er weer keurturnlessen gegeven.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht in de zaal.
Aanvang der lessen vanaf maandag, 28 augustus a.s.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186
\

SCHILDERS en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUUENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREOFORO «te.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES «n OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN
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Ondanks overmacht van Lotussen ' V-v

Zandvoort spannende
Grand Prix tegemoet zien

Ü

ZANDVOOR. - De kans dat de
beslissing, wat betreft het we-
reldkampioenschap merken,
zondag op Zandvoort valt is
groot. Wint Marip Andretti
namelijk dan is Colin Chapman
'er zeker van dat een van zijn
ontwerpen de wereldtitel'in de
..wacht sleept. Want de strijd om
;de titel bij de coureurs zal dan
vrijwel uitsluitend gaan tussen
Mario Andretti en zijn stal-
genopt Ronnie Peterson. Bo-
^yehdien moeten zowel Patrick
Depaillier, Niki Lauda, als Carlos

"Reutemann ver naar achteren
*yorden gereden. In ieder geval
*zover dat ze niet meer dan een of
',ïwee punten zullen veroveren.
'Ous voor Colin Chapman een
spannende aangelegenheid deze Zand-
voortse Grand Prix. Maar de strijd zal
hevig zijn daar tussen de duinen, want
natuurlijk zal de concurrentie deze

.vrijwel laatste gelegenheid aangrijpen
i om het leidende duo onderuit te
•houden. l
\Omdat Zandvoort een circuit is waar
'topsnelheid niet de allerbelangrijkste
'factor vormt, maken de zwarte bólides
•van Andretti en van de niet minder
.snelle Zweed Ronnie .PeterSbn in-
derdaad een goede kans om.yoor de
.zesde maal de Nederlandse Grand Prix
'voor Lotus in d e; ach t te slepen. Oank
!zij het „grond-effect" van de Lotussen
•hebben zij een formidabele weg-
Iligging, die vooral in de uiterst snelle
'bochten tussen Scheivlak en Pano-
.ramabocht winst levert. Het simpel
^verkrijgen van dat „grond-effect" is
üaan het brein van Chapman ont-
^Sproten en komt erop neer dat een
«speciale vorm van de on derzijde van de
^wagen een soort lucht-'onderdruk
.oplevert, die de bolide als het ware aan
Ihet wegdek zuigt.

Stofzuiger
'.Éénzelfde effect ^wist Brabham-
Constructeur Cordon Murray te
bereiken met de nu verboden
gigantische ventilator'achter de Era-

•bham-Alfa Romeo. Daardoor kon
$Iiki Lauda de Grand Prix van Zweden
•op zijn naam schrijven. Het is zijn
"énige overwinning tot nu toe. Toch is
Lauda -zijn teamgenoot John Watson

„staat te ver achter- een van de weinigen
*die Andretti nog kan bedreigen. Ook
«zonder „stofzuiger" is zijn twaalf-
t il in der zeer snel en als alles heel blijft

, zal Oostenrijkse wereldkampioen, die
£al eerder heeft bewezen om elk punt te
jèrillen strijden en die bovendien
^bijzonder graag op Zandvoort rijdt,
.zeker een kans hebben om zijn zege
'van vorig jaar te herhalen.
Op de vierde plaats in de stand van het

klassement staat ook Carlos Reute-
mann eveneens met 31 punten. Deze

Voormalige stalgenoot van Lauda reed
tot nu toe een zeer wisselvallig
seizoen. Zijn eerste plaatsen in de
Grand Prix's van Brazilië en de
Verenigde Staten (Long Beach)
werden door de insiders vooral
toegeschreven aan de superieure
| Michelin-banden waar Ferrari dit jaar
• voor het eerst op rijdt. Maar diezelfde •
\ banden hebben op andere circuits
eerder in het nadeel gewerkt van de
felrode racers van Enzo Ferrari.vDe
jonge Canadees Gilles Villeneuve (ook

, op Ferrari), heeft tot nu toe meer
1 crashes dan punten voor zijn oude
Italiaanse baas vergaard. Toch was ook
Reutemarjn bij de officieuze banden-

i training van een paar weken geleden
erg snel. Het lijkt erop dat men op het
Zandvoortse asfalt geen „voorkeur"
heeft voor Michelin-of Good Year-
banden. Met de laatsten rijden
verreweg de meeste teams. En ook

Het leidende duo in de strijd om het wereldkampioenschap, de
Amerikaan Mario Andretti en de Zweed Ronnie Peterson.

daarin is weer onderscheid, want de
topcoureurs uit de stallen krijgen
allemaal een zachter rubber ge-
monteerd en zijn dus sneller dan hun
'tweede man die het met een hardere
rubbersoort moet doen.

Stuurmanskunst
Dat er bij de andere teams eigenlijk
geen kanshebbers voor het wereld-
kampioenschap zitten, wil nog niet
zeggen dat zij het op Zandvoort
daarom minder snel zullen doen. Bij
McLaren zit het ex-wereldkampioen
James Hunt niet erg mee, maar een
derde zege op het vertrouwde

• Zandvoort, waar stuurmanskracht
toch gaat boven pure snelheid, blijft
tot de mogelijkheden-behoren. Zeker
fs dat derde man Bruno Giacomelli
vooral met het oog op de toekomst- en
die heeft hij- alles in het werk zal
stellen om vooraan te rijden. De jonge
Italiaan is dit jaar al zeker van de
wereldtitel Formule II. Tot een van de
kanshebbers kan ook worden ge-
rekend de Tyrell-rijder Patrick De-
paillicr, die verraste met een fraaie
overwinning in Monaco. De Tyrells
rijden overigens nu weer op vier
wielen. De zeswielers hebben het vorig
jaar, behalve bij de Zweedse Grand
Prix eigenlijk nooit goed gedaan. In
Zuid-Afrika_hield benzinegebrek De;
paillier van een zege af, die ging toen
naar Ronnie Peterson.
Ook Watson -twee jaar geleden zeer
snel inZandvoort-Jody Scheckteren
de vooral in de Duitse Grand Prix zeer
imponerende Jacques Lafitte in de
twaalf c il i n der Ligier—Matra komen
voor ereplaatsen in aanmerking.

Bleekemolen
Iemand die dat zeker niet zal doen is
de Nederlander Micheal Bleekemolen. -
De 28-jarige Bleekemolen, is na een
zeer succesvolle carrière in Formules
Vee en Ford,'via de Formule III en een
enkele F II-race nu dus tot de echte
top doorgedrongen. Dank zij de
sponsoring van F & S Properties zal
Michael zich '... de officiële trainingen
van vrijdag en zaterdag in een ATS met
Ford Cosworthmotor kandidaat stel-
len voor~ een zo goed mogelijke
startplaats'op zondag.

• Michael Bleekemolen kreeg 17 augus-
tus de toegang tot de training toen hij
met een zeker niet optimale wagen een
tijd van 1,21,6 realiseerde. Hij heeft
zich met de tweede ATS-wagen,
waarin hij als teamgenoot van de

'West-Duitser Jochen Mass zal fun-
geren, in ieder geval verzekerd van een
plaats bij de top-30. Er moeten echter
nog vier wagens afvallen het zal dus
een harde strijd worden voor de
Nederlander.
Wat ook meespeelt in de hele racerij

'zijn natuurlijk de transfer-geruchten
Zo zou Peterson en Tambay naar Wolf

gaan en Reutemann naar Lotus. Van
Jody Scheckter is al zeker dat die
volgend jaar eerste man van de
Ferrari-stal wordt Hel is natuurli jk zo
dat Peterson, mocht hij inderdaad
overstappen, dat het liefst zal doen als
wereldkampioen.' Vandaar dat de
getalenteerde Zweed dat bevelen van
zijn stalbaas Chapman wel eens aan
zijn laars zou kunnen lappen en op
Zandvoort alleen voor eigen kans zal
rijden. Ronnie Peterson won de laatst
verreden Grand Prix van Oostenrijk,'
nadat zijn teamgenoot al in de eerste
ronde van de baan schoof.

Jong talent
Ondertussen is het opmerkelijk dat op
Zandvoort _ve'el jong talent zal
rondrijden. Deze zullen natuurlijk fel
knokken om zo hoog mogelijk te
eindigen. Naast de Nederlandse
Bleekemolen en de brokkenpiloot'
Villeneuve en de veelbelovende Gia-
comelli, verschijnt een heel escader uit
de kleinere formules voortgekomen
tallen t aan de start: de jongste Ierse
ontdekking Derek Daly in een Ensign,
de Mexicaan Hector Rebaque die zijn
verouderde Lotus tegen veler ver-
wachting in op Hockenheim naar een
zesde plaats stuurde, de Fransman
Patrick Tambay (nummer twee bij

, McLaren) die vorig jaar net een derde
plaats op Zandvoort ontving," Ric-
cardo Patrese die met de omstreden
Arrow jn Zweden tweede werd en •
Didier Pironi, een erkend slech'tweer-
rijder.
Van de „oudste rotten" zoals
Shadow-rijders Hans Jochim Stuck en
de kleine volhouder Clay Regazzoni,
Arturo Merzario en Emerson Fit
tipaldi, maakt de laatste sinds zijn
vierde plaats op Hockenheim met de
nu eindelijk wat sneller wordende
Copersucar .steeds meer indruk. Dat
ook de turbo-Renault van Jean Pierre
Jabouille snel- kan zijn is bekend, maar
topresultaten zijn nog uitgebleven. '
Nieuwe records hoeven in deze
gelederen niet verwacht te worden.
Maar dat het officiële Zandvoortse -
ronderecord weer aan flarden gaat is
zeker. Dat staat nu, met 1.18,65 min.
(dat is ruim 193 kilometer per-uur
gemiddeld) op naam van Andretti, die
dit record yorig jaar in de training
vestigde. Bij de bandentraining vorige
maand reed de kandidaat-wereld-
kampioen met dezelfde motor, waar-
mee hij de dag tevoren de Duitse
Grand Prix had gewonnen, en die dus
niet meer helemaal fris was, ahonder
de 1.18.
Andretti heeft daar wel een verklaring
voor: „Zandvoort is een van mijn
favoriete circuits. Het heeft een aantal

'interessante bochten, maar het.iszeer
belangrijk dat de wagen tot in de
perfectie is afgesteld, omdat je anders
veel tijd verliest." Toch verwacht hij

Mario Andretti in zijn Lotus die door-het ingenieus door Chapman uitgedachte systeem als het ware aan
de weq kleef.t.

een van dit moment felle concurrentie
met name van James Hunt, d,ie erg
gebrand is op een zege op Zandvoort.
Vorig jaar mondde dat uit in een
levensgevaarlijk duel tussen Andretti
en Hunt, Nu zegt Andretti daarover:
„Ik geloof dat onze ideeën over deze
sport zeer verschillen, James en ik
hebben als het'ware verschillende
scholen doorlopen, waardoor dit soort
misverstanden steeds weer kunnen
ontstaan, zeker omdat wij beiden
maar één ding voor ogen hebben en
dat is winnen. Maar deze keer denk ik
dat het tussen James en mij niet zo'n
vaart zal lopen omdat het verschil in
de stand om het wereld-
kampioenschap in tegenstelling tot
vorig jaar zeer groot is".

Tijdschema
Vrijdag 25 augustus: 10.15-11.45 uur:
Ie training, Formule l wagens;
13.15-14.15 uur: 2e training, Formule
l wagens; 14.45-15.15 uur: training
VW Gofl GTI; 15.30 uur: training
toenvagens gr. 2 tot en met 5;
16.30-17.15 uur: training Renault 5
Alpine.
Zaterdag 26 augustus: 10.00-11.30
uur: 3e training Formule l wagens;'
13.00-14.00 uur: 4e training Formule
l wagens; 14.30-15.00 uur: Race VW
Golf GTI; 15,20-16.00 uur: Race
toenvagens gr. 2 tot en met 5;
16.15-16.45 uur: Race Renault 5
Alpine.
Zondag 27 augustus: 10.30 uur,
aanvang spectaculair voorprogramma
met o.a. de motorstunt rijder Dave
Taylor en het Westland/Utrecht
Parachuteteam.
13.00-13.30 uur: Vrije training For-
mule l wagens, zonder tijdopname.
14.45 uur: start Grand Prix 75
ronden.

Stand wereldkampioenschap
1. Mario Andretti, 54 punten; 2.
Ronnie' Peterson, 45 punten; 3 •
Patrick Depailler, 32 punten; 4..Niki
Lauda, 31 punten; 5. Carlos Reu te-
mann, 31 punten; 6. JOhn Watson, 16
punten; 7. Jacques Lafitte, 16 punten;
8r Joddy Scheckter, 14 punten; 9.
Emerson Fittipaldi, 13 punten; 10.
James Hunt, 8 punten.

Klassieker t,
Andretti is gebrand op een zege in

. Zandvoort omdat hij nog nooit de
Nederlandse Grand Prix op zijn naam. -
schreef: „Ik zie Zandvoort eigenlijk, "
als een „klassieker" onder de Grand
Prix. Hij is door alle „echte" grote
coureurs uit de geschiedenis ge-
wonnen, dus moet ik hem op mijn
lijstje kunnen bijschrijven. Ik moet
wereldkampioen worden en de mo;
gelijkheid is aanwezig om dat in
Zandvoort te bereiken, kostte wat het
kost".

Een spectacularie verschijning opderace-circuitfisde turbo-Renaultvan Jean Pierre Jabouille. De wagen
is snel, maar laat het nog wel eens afweten.

Vierdaagse-kruis voor
duizend zwemmers
ZANDVOORT - De organisatoren van de Zandvoortse
Zwemvierdaagse 1978 zouden zich met recht op de borst kunnen
slaan. Hun perfect geplande evenement trok maar liefst duizend
zwemmers en zwemsters en bovendien hadden ze op alle a vonden
voor een aantrekkelijk bijprogramma gezorgd. Het weer werkte niet
alle avonden mee, maar op de slotavond werd het een massaal en
zonnig zwemfestijn. De deelnemers, die de viermaal vijfhonderd
meter in de versierde Duinpan erop hadden zitten, kregen het
begeerde Vierdaagse-kruis en de aanwezige bloemenman deed goede
zaken.

„We waren nog bijna in de problemen
geraakt," vertelde zwembad-direc-
teur Hans Mollerus. „Er z ou hier een
grote auto-show rond het bad komen,
maar dat mocht op het laatste
moment niet doorgaan van de
RAI-organisatoren. Dat was nu net de
financiële kurk, waar de hele Zwem-
vierdaagse op dreef." Hij toonde zich
dan ook bijzonder dankbaar tegenover
de zeven Zandvoortse autodealers die
desondanks toch over de brug,
gekomen waren. Het was bijzonder
gezellig in De Duinpan, ook nadat de
duizend zwemmers 's avonds de
verplichte halve kilometer hadden
afgelegd. Woensdag was er een
spuitbalfestijn met medewerking van
de brandweer, donderdag gaven de
Amsterdamse ,-,Bathing beauties" een
gave kunstzwem'show en op de

slotavond was er een demonstratie'
windsurven door Surfschool Klijn.
Allerlei stands, o.a. van politie ,en
reddingsbrigade en verder kermis-
attracties fleurden het geheel op. '
Maar het zwemmen, in deze vorm een
prachtig stuk recreatieve sport, was •
toch de hoofdzaak van deze geslaagde
Vierdaagse. Ze waren allemaal even
blij met hun ere-kruis, van erg jong,tot
verre van jong. Petra en Marco Holst
uit Overveen en Ineke Teesseling uit'/
Zandvoort, respectievelijk 6, 8 en 7
jaar deden al voor Ae derde keer mee
en toonden trots hun gouden trofee.
Ze zullen er volgend jaar allemaal weer
bij zijn, verklaarden ze. Het stuk
vuurwerk „Tot ziens" dat in de
vallende schemer aan de springtoren
werd ontstoken, werd een fleurig slot
van een massale zwemmanifestatie.

Bloemetjes, .voor één der jongste
deel neemstertjes.

Schakers weer aan zet Adv. Ingcz. Med.)

ZANDVOORT • De Zandvoortse
Schaakclub heeft in de afgelopen
maanden haar steentje wel bijgedragen
aan de viering, van het. jubileum
„Zandvoort 150 jaar badplaats", Niet
minder dan drie snel-schaakwedstrij-
den, een openlucht-demonstratie, een

Helicopter voor vervoer
Zandvoortse zieken
ZANDVOORT - Omdat de steeds
tijgende belangstelling voor de Grand
Prix de laatste tijd heeft geleid tot een
steeds groter verkeersaanbod, voor-
namelijk op de zondag van de
wedstrijd, bestaat het gevaar dat
hierdoor stagnaties op de toch al niet
royaal bemeten wegen rond Zand-
voort ontstaan. Dit zou tot gevolg
kunnen hebben dat spoedeisend
vervoer per ambulance van een
Irlwoner van Zandvoort of een ter
plaatse verblijvende toerist, niet op de
vereiste snelle wijze zou kunnen plaats
vinden.
Om te voorkomen dat door deze
situatie een mensenleven in gevaar zou
worden gebracht heeft de CTVAV als
promotor van de Grand Prix besloten
op de dag van de race, zondag 27
augustus van 12.00 uur tot 20.00 uur
(of zoveel langer als de vcr-
keerssituatie dit eist) een helicopterte
posteren op het hpofdveld van de
voe tba lve ren ig ing Zandvoort
Meeuwen, ten behoeve van urgent
ziekenvervoer. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met K.L.M. Noordzee-
helicopters, welk bedrijf met haar
grootste helicopter, type Sikorsky
S.61N aanwezig zal zijn. Vervoer per
helicopter zal plaats vinden indien dit
door één van de dienstdoende artsen

Bridge-nieüws
ZANDVOORT - In een zeer geani-
mecrde 2e zomerdrive van de
Zandvoortse Bridgeclub, welke onder
leiding stond van de heer en mevrouw
W. Beukenkamp, waren de uitslagen
als volgt: A-l lijn: 1. familie
Steenbrugge, 2. mw. Speyer-Hr.
Bouwman. A-2 lijn: 1. Ds. Merg-
horst-Platt; 2. Mw. v.d. Laan-Hr.
Stekelenburg. B-l lijn: 1. Mw.
Kalduwaay-Hr. Hagenau; 2. Ds. Bar-
leeus-v.d. Sommen; B-2 lijn 1. mw.
Martin-Hr. Söndaar; 2. ds. Hblst-
Bouter; C. lijn 1. Ds. Persijn-de Vries;
2. Mw. DeOraaf-Hr. Roos. D-lijn 1/2
Ds. Bos-Schouten: 1 n n« Sn«,0i r%.i-

binnen de gemeente noodzakelijk
wordt geacht. Voor vervoer binnen de
gemeente naar de helicopter zal
gebruik worden gemaakt van de
ambulance die het ge'hele zomer-
seizoen staat opgesteld op de Rotonde
bij het strand.
Vervoer van een patiënt per helicopter
zal in principe plaats vinden naar het
Elisabeth Gasthuis te Haarlem of het
Academisch Ziekenhuis in Leiden.
Deze ziekenhuizen beschikken beide
over één helicopter landingsplaats.

Europese Prindle
Kampioenschappen
ZANDVOOUT Behalve de Grand-
Prix voor de autoliefhebber, is er voor
de watersportliefhebbev, een ander
evenement in Zandvoort het komende
weekeinde.
Op 25,26,en 27 augustus worden voor
de kust van Zandvoort-Zuidstrand de
tweede Europese kampioenschappen
Prindle 16 catamarans gehouden.
De Prindle-Associatie heeft onderdak
gevonden voor deze wedstrijden van
de Watersportvereniging Zandvoort,
ongeveer 75 boten worden aan de start
verwacht.
Ook nu zullen prominente
catamaran! zeilcombinaties zoals
Heilbron/Dieben, Veelo/Spijker,
Loos/Visser en Bossink, (de europees
kampioen 1977) van de partij zijn.
Als spe_ciale service val Europa's
grootste computer fabrikant I.C.L.
het scoreverloop,en de tussenstanden
berekenen en zichtbaar maken via
beeld- en resultatenlijsten.

simultaanwedstrijd en een vierkamp-
wedstrijd werden gehouden.
Daarvoor is men praktisch de gehele_
zomer in actie geweest. Een woord van
hulde aan bestuur en organisatoren is
dan ook zeker op z'n plaats! De
vierkamp-wedstrijd had jl. zaterdag in
het Gemeenschapshuis plaats. Het
werden geslaagde en spannende
wedstrijden, waarvan de einduitslag
werd: Poule 1: Roetemeijer, Zand-'
voort, Poule 2: Kees Koper, Zand
voort en ter Brake Lelyestad, Poule 3:
Knebel, Duitsland. Alle deelnemers
ontvingen een prijs in de vorm van een
V.V.V. cadeaubon en/of één of
meerdere schaakboekjes. Hiermede
werden de zomer-activiteiten af-
gesloten. Het be'stuur was over ^het
verloop zeer tevreden. Meerdere%
malen was de publieke belangstelling
groot en vastgesteld mocht worden,
dat ook in Zandvoort schaken ,,in^' is.

Seizoen
Voor de komende wintercompetitie
verwacht men dan ook verscheidene
nieuwe leden, waarvan er enkelen zich
reeds hebben aangemeld. Een betere
beloning kon men zich niet wensen!
Op donderdag 24 augustus (vandaag)
om 19.30 uur begint men weer met
het schaakseizoen in het ' ge-,
meenschapshuis. Evenals op don-
derdag 31 augustus kan men dan vrij
schaken. Op donderdag 7 september
begint de competitie.
De Zandvoortse schaakclub zal in het
komende seizoen met drie se-
niorenteams meedoen aan de externe
competitie. Daarnaast komt er een
jeugdteam tot 14 jaar.
Voorts zullen in de komende maanden
instructie-avonden gegeven worden,
die voorafgaan aan de normale
speelavonden. Nadere bijzonderheden
hierover zullen nog volgen. De
schaakinstructeur zal zijn de hoofd-
klassespeler de heer K. Steijn, die
onlangs de simultaanwedstrijd speelde
en met de heer van der Tak de
openluchtdemotistratie gaf op het
Raadhuisplein.
U kunt zich aanmelden elke donder-
dagavond in het Gemeenschapshuis.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

Wapendiefstal
ZANDVOORT - Op vrijdag l
augustus -werd door onbekenden een
winkelruit van een sportzaak in de
Haltestraat ingegooid. Ontvreemd
werden: dolken, • knipmessen en
luchtdrukpistolen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week zijn als volgt:
donderdag 24 augustus 8.15-20.38
uur; vrijdag 25 augustus 9.01-21.28
uur; zaterdag 26 augustus 10.01-22.31
uur; zondag 27 augustus 11.09-23.45;
maandag 28 augustus 12.29 uur;
dinsdag 29 augustus 1.26-13.47 uur;
woensdag.30 augustus 2.17-14.49 uur;
donderdag 31 augustus 3.04-15.28
uur.

Anti-circuit-comité
ZANDVOORT - Het anti-circuit
comité heeft met belangstelling en
instemming kennesgenomen van het
besluit van de Gemeente Zandvoort,
namelijk dat tijdens de trainingen en
de Grand-Prix autoraces men zijn
klachten per telefoon nr. 4111
kenbaar kan maken aan de officiële
instanties.
Het comité ziet in het besluit een
bekroning van een deel van zijn
jarenlange aktiviteiten .en zijn her-
haald geformuleerd verlangen, dat
diegenen die last ondervinden van
geluidshinder hun gewaarwordingen
en ervaringen moeten kunnen uiten.
Ook ondervonden schade door bal-
dadigheden en daarmee verband-
houdende vernielingen aan auto's,
woningen, tuintjes, natuurgebied enz.
kunnen aldus aan de autoriteiten
worden kenbaar gemaakt.
Howel het comité het tot stand komen
van deze „klaaglijn" toejuicht, be-
treurt men het dat de ontvangst per
telefoon plaatsvindt 'm een lokaliteit
op het circuit. Omdat vele leden van
het comité in de verleden tijd
telefonisch werden bedreigd doqr
voorstanders van het circuit, zijn
sympathisanten van het anti-circuit
comité nog steeds huiverig hun namen
en adressen bekend te maken, roden
waarom het comité heeft besloten ook
zijn klachtentelefoon gedurende de
Grand Prix te handhaven. '

File-on gemak:
ZANDVOORT - Een onbekend
gebleven automobilist kreeg hét
dermate op zijn heupen van het rijden
in een file in de dr. Gerkestraat, dat Ijij
uit zijn auto stapte en een andere
automobilist, afkomstig uit Vianfn
dermate toetakelde, dat de laatste zioh
onder dokterbehandel'mg moest s t Pi'
len. Ook de auto van deze werd
beschadigd.
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Dames-
mode

Gespecialiseerd in
combinatiesets

van Lucia en Pierre
Gardin

Daarnaast een fijne
collectie deux-pièces, japonnen
en mantels van bekende huizen

Deze voorstelling k T
Algemene Bank Nederland
CastellPlage
Corodex
Sec. Duysterghast
Foto Litho Drommel
150 jaar Zandvoort

Haarlems Dagblad
Heineken
Kol Verzekeringen
Reisbureau Kerkman
Reprox

radio's - televisies • platenspelers
stereoapparatuur • bandrecorders

lires
keizerstraat 9-TI /haartem / (023) 314T4O
voor service en kwaliteit

TAXI SCHRIJVER

TI

a!
• M

i
j«*̂
at

t
*

l"

Taxibedrijf - Trouwauto's
Groepsvervoer tot 8 personen

Grote Krocht 18 - Telefoon 2600

Zandvoortse
Riolering
Service

Telefoon 4161

repro*
zandvoort bv

of f set dru kkeri j

gaethuisplein 6
zandvoort
tel: 08507-6338

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie,
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie!
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

RINKO

Oranjestr 2-12

Tel 2323 - 2424 Off Renault

b g g 3360 Dealer

occasions

Meer dan
150 jaar
brood van

van der Werff
Gasthuisplein 3 en Winkelcentrum

Nieuw-Noord.
Sinds 1746.

ZANDVOORTSE
TONEELVERENIGING

presenteert in het kader van

,Zaiidvoort 150 jaar badplaats
het bekende toneelstuk van Herman Heyermans

van Zegen. - . cy ,
Deze openlucht voorstelling zal plaats vinden op dinsdag 29
augustus a.s., aanvang 20.30 uur op het Gasthuisplein te Zandvoort.
Door slechte weersomstandigheden eventueel verschoven haar

woensdag 30 augustus .

MEDEWERKERS

***
Kniertje
een vissersweduwe ... KlCK A.OK
Geert
haar-zoon , WiüJ -V.
Barend
haar zoon Amaiid Hekkers
Jo
haar nicht...; Goimy Htiermans
Cobus
haar broer Jdtt

Daantje ' ,
diakenhuismannetje.. AD

Clemens Bos
reder Jan V. d.
Mathilde
zijn vrouw Loes de Krijger
Clementine
zijn dochter Ada Fransen

Simon
scheepsmakersknecht JOOp VEIl DfOffClaaF

1VÏ arietie
zijn dochter WÜHia BcldCF
Mees ; • -. -• • " ; •
haar aanstaande. Ed FraHSCll
Kaps
boekhouder..
Saart
vissersweduwe COf Vail
Truus
vissersvrouw Thea Lammere
Jelle
bedelaar Cor de Krijger
Eerste
veldwachter Ed. Fransen (d)
Tweede
veldwachter Rinus Kok

E. de Boer
Speciaalzaak voor herenmode en

herenkleding
Kerkstraat 20 Telfoon3136

HUIZE ELHORST ;
50 jaar. •
Koude buffetten en partyservice.
Kerkstraat 8, telefoon 3822. i
Zijlweg 31 -33, Haarlem, telefoon 023-326244.

Café „Het Wapen van
Zandvoort"

H et bruine café voor gezellige
mensen

Gasthuisplein 10.

EsistB
Haarlemse
Rnnrïng
Service - A. J. Beek

Het geheel speelt zich af in een Noordzee vissersplaats anno 1900

Souffleuse Betty v. d. Kar

Grime BenFijnta

Geluid Stentor Haarlem
Verlichting:;

Don en Geoffrey Courchaine

Gratis entree

Regie en algehele leiding:
Alie Bol
*** Gratis entree

Mr. Comelisstraat 2Ba

Voor al uw voorkomende riolerings-
werkzaamheden.
Tevens machinale houtbewerking
voor het maken van uw ramen en
kozijnen.

Telefoon 023-257454.

Alt u op zoelrbMit nur een
bizondcr, blijvend gurhink,

\ moet u eens hap kottitn

Ook Stentor geluids-
installatie- verhuur.

Gebruikt
Electrobot

aans/uitsnoeren.

Electrobot BV, Haarlem.

PARFUMERIE BYOUTERIE\
schaap

ZANDVOORT - Kerkstr. 23
Telefoon 2107

. ' t '.. i
Het trefpunt der wereldmerken.

'Via.apecialiteiten restaurant

Vbor genoeglijk viseten, een aangename
omgeving en een attente bediening.

Zawal samers als '• winter*) gvopand.

dagelijks van 1B.OO tot 28.OO uur;
'a maandags vanaf 17.OO uur.

Kerkatreat ei,
Zandvoort.

, reserveringen:

== y
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WEEKENDDIENSTEN

'Santekraampie' leuk slot Rekreade
/ ' >

ZAND VOORT - Uiterst tevreden toonde Nel de Waard, de onvermoeibare leidster van „Rekreade" die dit jaar voor de
elfde maal gehouden werd, zich tijdens het daverende slot van deze Rekreadeviering het „Santekraampie", dat
vrijdagmorgen j l . op het Gasthuisplein gehouden werd. En voor deze voldoening van Nel de Waard en haar staf van
medewerkers(sters) was dan ook alle reden. Vier weken lang heeft men op onnavolgbare wijzede Zand voor tse jeugd van
4-12 jaar weten bezig te houden en vier weken lang is het enthousiasme bijzonder groot geweest, groter dan in alle
voorafgegane jaren, omdat „Rekreade" opgezet door de Gezamenlijke Verken in Zandvoort en gesteund door een
gemeentelijke subsidie, niet meer uit onze gemeente is weg te denken en tot een begrip is geworden, waarop thans steevast
elk jaar gerekend wordt Er wordt met deze Rekreade uitermate belangrijk werk verricht. Ter afsluiting volstaan wij met
het tonen van een foto van „Santekraampie", zoals dat jl. vrijdagmorgen werd gehouden en waarvoor het enthousiasme
opnieuw zeer groot was. Alom werd vernomen, dat men het jammer vond, dat dit het einde moest zijn van Rekreade 1978
en meteen gevoel van weemoed werd er afscheid van genomen.

,
Artsen: >
Huisartsenparktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos.
.Arts: F.N.' Ridderbos, Emmaweg 5,
telefoon 2633. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts:
telefoon 023-313233.
Wijkverpleging:
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, lel.
2382.
Apotheek:
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui-
der, tel. 3185.
Verloskundige:
mevr: Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, Zandvoort. Telefoon
02507-4437, b.g.g. 023-313233.

' Hulpdienst: - - • • '
l Telefpon 023-243340. Weekeinde van

vrijdag 19.00 uur'tot maandag 7.00
uur. ' ',
Dierenarts: ' •
bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem, tele-
foon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: .
Noorderstraat l, telefoTorr 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00- tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze

Zaalvoetbal in Sporthal Raadsagenda
ZANDVOORT - Het is de KNVB
gelukt ook in Sporthal Pellikaan een
aantal speelavonden te-krijgen voorde
Zandvoortse zaalvoetbalverenigingen.
Tot eind september' zullen ver-
schillende van het steeds groeiende
aantal teams eindelijk enkele thuis-
wedstrijden kunnen spelen. Dezer

Slotaccoorden
JTubileumvierihg
ZANDVOORT - Op donderdag 31
augustus 1978 zullen de festiviteiten
in het kader „Zandvoort 150 jaar
badplaats' beëindigd worden. Er zal
die dag 's avonds vanaf 19.30 uur een
stertocht van vijf of zes muziek-
korpsen door Zandvoort worden
gehouden, die besloten zal worden
met een muzikale show op de Grote
Krocht aanvang 20.00 uur.
Voor genodigden zal dan nog een
gezellig samenzijn gehouden worden
in de Ankerzaal van Hotel Bouwes.

dagen is de zaalvoetbalcompetitie
bescheiden van start gegaan en voor de
komende week staan de volgende
wedstrijden op het programma:

Donderdag 24 augustus:
TZB 7-BSM 2 SC Hongkong 2-DGS
Smul 2 Z'voort-Noord-JM Bakker
TZB 2-Kanrewiel 2 Z'voort Noord
4-K1. Beurs Vrijdag 25 augustus; TZB
6-Concordia 4 Zandvoortm.-SCW
TZB 3-BSM 2 DVS-Daltons DVS
4-Bousema VH 2 Maandag 28
augustus: Zandvoortm. 2-BSM 3
Rinko-SC Hongkong Z'voort Noord
3-TZB 4 Dinsdag 29 augustus Medina
C 2-De Krim 2 Sea Gulls 2-Woontrio 4
DVS 3-NAS 2 TZB 5-Sekura 2 DVS
2-Geelwit 3

De competitie-avonden beginnen om
19.00 uur op maandag 28 augustus om
21.00 uur, met als tweede wedstrijd de
plaatselijke le-klasse-topper Rinko
-SC Hongkong^ ••' •*<-~ v':"

ZANDVOORT - De raad van de gemeente Zandvoort zal op dinsdagavond 29
augustus 's avonds om 20.00 uur ten raadhuizen vergaderen. De agenda vermeld
de volgende punten:

v
l Notulenvergadering 27 juni.
2. Ingekomen stukken.

•3. Begrotingswijzigingen. vx
4. Onderwijs aangelegenheden.
5. Grondtransacties
6. Bestemmingsplannen ~ '
7. Achterstallig onderhoud gemeentewoningen Hobbemastraat.
8. Vaststelling gemeentelijk plan voor de openbare bibiotheek.
9. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. *

10. Verlenging ontruimingstermijn onbewoonbaar verklaarde woning. .
11. Winkelsluitingsverordening.
12. Privaatrechtelijke vergunning voor provinciaal fietspad.
13. Krediet vernieuwing ophanginrichting luidklok N.H. kerk.
14. Salariëring gemeentepersoneel.'" _ -*• f. '' '" . l
15. Aanschaf blusvoertuig. , /
16. Indienen van bezwaren tegen plan Prov. Staten reorganisatie

drinkwatervoorziening. '' "
17. Bestemming tot openbare weg (woonwagencentrum).
18. Aanschaf vier kantoorcontainers t.b.v. politie.
19..Wijziging verordening, regelende de taak en samenstelling van de

conUctcommissie culturele belangen. . ; -
20. Financiële consequenties ~ . -.-,^

hulpverlening, beschikbaar voor lede-
re inwoner van Zandvoort geldt dater
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
SiO.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem:
Telefoon 023-326655. , .Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hufpver-
lening:
Geeft advies, Hulp én informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag tot en met vrijdag van 11.00
tot 12.00 uur en iedere zondagmiddag
van ,16.00 tot 17.00 uur. Ook
schriftelijk via postbus' 100, te
Zandvoort.

Kerkdiensten
ZANDVOORT : Hervormde kerk,
Kerkplein:
9.15 uur: Duitse dienst. Voorganger:
Pfarrer Erich Heimer, uit Saar-
brücken.; 10.30 uur: Ds. C. Mataheru.
(Crèche aanwezig).
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. J.A. van Arkel van
Santpoort; 19.00 uur: geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:
10.30 uur: Ds. J.C. Beekhuis,
Doopsgez. pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 26 augustus: 19.30 uur,
Eucharistieviering met orgel en sa-
menzang. 20.30 uur: Eucharistie-
viering in de Duitse taal.
Zondag 27 augustus: 8.45 uur, Stille
Eucharistieviering; 10,45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat 1.
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Tot medio september geen samen-
komsten in huize „Pniè'l", Zui-
derstraat 3. :
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.4 J uur dienst in.
-gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

Burgerlijke stand
ZANDVOORT • Geboren: (buiten de
gemeente).
Annemarie, d.v. G.J.W. Vermeer en
H.M. van Wijk; Normen, z.v. A.J.F.
Zwaanenburg en H.Gl Koning; Sander
Jeroen, z.v. G. W., Verboom en
LKeur; Laurens, z.v. H. Groskamp en
J.E.M. Sanberg.
ONDERTROUWD: W. Loos en E.

"Ander nat" in zwembad
ZANDVOORT - Tijdens de laatste avond van de Zwemvierdaagse
vond in De Duinpan een korte ceremonie plaats. Het nieuwe terras
voor de horeca-afdeling werd feestelijk geopend en het
établissement kreeg tegelijk een passende naam. De bar van
exploitant Ger de Ridder zal voortaan „Ander Nat" heten. Jaap
Methorst, die ook zijn gouden Vierdaagse kruis had veroverd,
belastte zich met de openingsplechtigheid. Hij wenste De Ridder
veel succes in zijn steeds fraaier wordend bedrijf en verzocht Gers'
charmante echtgenote Wil hetrdoek weg te trekken, dat de via een
prijsvraagje ontstane naam nog bedekte. „Ander Nat" bleek een
vondst van brigadier Van Huizen van Bijzondere Wetten.
Ger de Ridder is niet ontevreden over de klandizie. De sympathieke
Amsterdammer bivakkeert al voor het twintigste seizoen met zijn
gezin op camping De Zeereep en hij zit alweer drie jaar in De
Duinpan. „Bijna niemand durfde het destijds aan", aldus Ger. „Maar
ik zag het als een uitdaging en ik heb de gok gewaagd. Het is nog
steeds geen vetpot, maar de mensen leren je nu kennen en er komen
gelukkig steeds meer evenementen in het bad." Behalve zijn bar met
terras heeft De Ridder bij het buitenbad nog een eet- en drinkkiosk,
waar het op warme dagen gezellig druk is. „Die afdeling gaat
binnenkort uiteraard weer dicht," vertelt Ger de Ridder. „Maar de
binnenbar blijft open, zeker op dagen dat er wat te doen is in het
zwembad." -l ,

Zandvoortse successen
jaar werd de 18-jarige Bert Rinkel
eveneens fraai tweede en de 15-jarige
Paul Jansen zesde, beide in het
onderdeel „free style".

• Belangrijk was, dat de organisatoren
hehben kunnen aantonen, dat deze
jonge sport beslist niet gevaarlijk
behoeft te zijn voor de deelnemers, als
deze maar beschikken over de juiste
uitrusting. Als grote wens van de vele
beoefenaren van skate-boarding kwam
naar voren: in elke gemeente een
rustig plekje om te oefenen zonder
iemand te hinderen.

ZANDVOORT
matadoren van

De rolplank-
Nederland troffen

elkaar afgelopen zondag in de Jaap
Eden-hal te Amsterdam tijdens de Ie
Nationale Skate-board-kampioen-
schappen. In twee categorieën - tot 15
jaar en boven 15 jaar lieten tachtig
jongens en enkele meisjes hun
acrobatische toeren zien in „slalom"
en „free style".
In de categorie tot 15 jaar werd onze
13-jarige plaatsgenoot Mare van den
Bergen tweede uit 35 mededingers in
„free style". In de categorie boven 15

J. Portegies
Schoenservice

Kerkstraat 32, Zandvoort, tel. 02507-2234

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van 28 augustus

t/m 16 september.

horUndorp
^T>E GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
— hoek Kloosterstraat.̂  -

VAKANTIEWONING
HUREN...?

Dat kan nog in _de prachtige natuurstreek van
Luxemburg, o.», m onze luxe-vakantieparken te
Hosingen en Bourscheid. Met gratis een UIT &

THUIS Service voor de niet autobezitters.
Inlichtingen bij uw reisadviseur of direkt bij:

CLUB-BENELUX, Internationale Vakantie Service
Haringvliet 100, 3011 TH-Rotterdam, tel. 010-115580.

SPORTCENTRE WIM BUCHEL
Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat 47

M.i.v. 1 september a.s. starten wij
weer met onze clubs:

Dames keep-fit
Badminton
Volleybal

Judo- Jiujitsu
Jeugdjudo v.a. 6 jaar

Tafeltennis.

Inlichtingen en aanmelden nieuwe leden
telefoon 3965 en 5829.

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

TOYOTA
NAAIMACHINE
Het Japanse wereld-

wonder.

Elektrisch,
compleet vanaf 533,-

Flinke
huishoudelijke

hulp
gevraagd voor 1 ô 2

ochtenden per Week.
HOgeweg,

telefoon 02507-2747

TE KOOP:
HOME-TRAINER

BRUIDSMEISJES,
JURKJE

mt. 146-152 (zachtgroen
m. kant)

GLOEDNIEUWE
ZITHOEK
Tel. 57 32.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn
• wij hierin enig in

Nederland.
•• .Teuens veel antieke > .

kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65, ,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

TE HUUR: t *3
Zandvoort mooista punt
aan dé boulevard, naast

casino

gemeubileerde
luxe 2/3
kamer-

hoekflat
11 m terras, riant

uitzicht op strand/zoo.
HIOO.-p. mnd. exd.
voor langere periode
Telefoon 02507-4519

TROMPETLES
door 5e jaars vak-

studente, tel.v

02507-4755
Zandvoort

prachtige Perzx

CHINCHILLA
2 katertjes, int. kamp.
afst. m. stamboom
f500,-, 9"weken.
Tel. 02507-57) J

JdEMfc

Zandvoort
Te koop

FLAT
Burg. v. Alphenstr.

Uitzicht op zee,
luxe gestoffeerd en

in voortreffelijke
staat. Woonkamer

4x8 m, 2 slaap-
kamers.

Prijs f 225.000,- k.k.

Huur garage mogelijk
Telefoon tot

18.00 uur 02507-2174
^ na 18.00uur ^

02507-6324 ,

Uit ontzag voor uw
lange armen htbben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor- .

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

He'en en igmormode
Hoofdstraat 178 Hille'gom
let 0252015)19 Donde'

dag koopavonrt

SPORTSHOP LEO STEEGMAN

, .start het nieuwe sportseizoen'7S-'79 met (..

20% KORTING
op al uw i . , -.

sportkleding en -schoenen

Haltestraat 35
Geldig tot 3 september

Telefoon 02507-5986

Installattle bureau
OROENESTEIN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38 H
^ZANDVOORT

TEL.02507 5845*

PROGRAMMA 1978-1979

Stichting JHVU

centrum voor vormings-, ontwikkelings- en kreativiteitswerk
•r

Inlichtingen over onderstaande cursussen vanaf heden verkrijgbaar op ons kantoor
KAMPERSTRAAT 37 - HAARLEM - TEL. 313726/3ZJ838

Geopend van ma. t/m vrij. 10.00-13.0X) en 19.00-21.00 uur.

Cursussen:

) l

Algemene ontwikkeling
Antiek herkennen
Aquarelleten
Autotechniek
Balspelen
Beschilderen van
gebruiksvoorwerpen
Bewegingsleer
Binnenhuisarchitectuur
Bloemen van stof
Bloemschikken
Boekhouden
Boetseren
Borduurtechnieken
Bridge
Cabaret
Calligrafie
Dansexpressie
Decoratief ̂ tekenen
Doe-het-zêlf
Duits
Edelsmeden
E.H.B.O.
Engels
Etsen
Filmen
Filosofie
Fotografie.

Frans
Gespreksgroep vrouwen
Grieks (modern)
Gymnastiek
Haarverzorgmg
Handenarbeid
H omarbeid
Houtsnijden
Italiaans
Jazzballet
Kantklossen
Kind en kreativiteit
Koken
Kostuumnaaien
Kunstgeschiedenis
Latijn
Maatschappijleer
Machineschnjven
Make-up
Macramè
Meningsvorming
Metselen en pleisteren
Muziekleer
Nederlandse taal
Nederl. v. buitenlanders
Nederlandse letterkunde
Noors
Ontleden

Orkest en instrumenten
Poppen maken
Pottenbakken
Psychologie
Rekenen
Ritmische gymnastiek
Russisch
Schaken
Schilderen en behangen
Siersmeden
Sleuteldiploma l.V.I..O.
Spaans
Spinnen
Spreken
Sprookjes
Stenografie
Stoelenmatten
Stofversieren
Symfonieën opera
Tekenen en schilderen
Toneelcursus''
Vergader- en discussie-
technieken
Volksdansen
Vormen en kleuren
Wandkleden maken
Weven
Wiskunde (modern)

Yoga
Zeefdrukken
Zweeds
Lezingen (series) en
excursies
Symphomsch Gedicht
Landgoed Lindenheuvel
Onbekend Parijs
Homoeopathie
Literatuur en Politiek
Haaien en koralen
Excursie Schermer
Russische dissidenten
Excursie Suikerfabriek
Kennemer buitenplaatsen
Roken en wij
Zonne-energie
Orgel Bavo
Excursie St. Bavo
Alpenflora
Californie
Restaureren van kunst
IJstijdsn
Corsica
Betekenis van Israël
Europese spookkastelen
Ravenna
Filmsene

AANVANG CURSUSSEN 18 SEPTEMBER A.S.

Programma verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
Stadsbibliotheek en -leeszaal, Doelenplein en alle filialen

VVV-kantoor, Stationsplein 1 - M.A.I.-buro, Stationsplein2
Stadhuis - Grote Markt - Wijkcentra in Schalkwijk

Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.
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ZWEMBAD 'DE DUINPAN'

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De Duinpan iedere maandag-, dinsdag- en
woensdagavond

zwemles voor
volwassenen.

Vanaf 31 augustus start het zwembad
De Duinpan met

moeder en kind.
i

Zwemmen onder deskunndige leiding uw kind
tot 4 jaar voor bereiden, op eventuele
zwemlessen, of alleen maar fijn spelen.

(Donderdag 10.30-11.00 uur).

Vanaf 11 september start het zwembad
De Duinpan met drijfin voor

aanstaande moeders.
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De Duinpan weer met

het damesuur.
Iedere maandag van 10.00 tot 11.00 uur
gezellig zwemmen met koffie en koek na.

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De D u in pa n met de nieuwe wintertijden van
het onder deskundige leiding

reactiverend zwemmen.
Maandag 9.00-10.00 uur,
dinsdag 20.00-21.00 uur en
donderdag 9.30-10:30 uur.

Vondellaan 57 2041 BC Zandvoort Telefoon 02507-2170

Belangrijk voor uw wintervakantie
* Kinderen die scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken

hebben van 26 februari t/m 2 maart 1979 vakantie.

Voor het lager onderwijs is dit van 26 februari
t/m 28 februari 1979.

PRETTIG TE WETEN OM UW WINTERSPORT/
WINTERZONVAKANTIE TE BESPREKEN BIJ

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krocht 20. Zandvooit

Jeletcon 02507-2560

PIANO
gevraagd.

Telefoon na 19.00 uur 02507-7462.

FROMAGERIE
KAAS- en WIJNSPECIALISTEN

BELEGEN KAAS
extra voordelig, per kilo 9,95

Ruime sortering Boerenkaas

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 02507 -61 41

Binnenkort beginnen de
NAAILESSEN

weer.
Heeft u de nieuwe
WINTERSTOFFEN

al gezien?
Kom eens gauw langs.

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

IBP
„*r *•»"""'

VRAAG NIET HOE HET KAN.....

MAAR PROFITEER III
>.-j • ' >

RABATDELEN

SCHROTEN:

VUREN
GRENEN

VUREN

GRENEN

2,70 p.m.

2,90 p.m.
v

1,35 p.m.
1,90 p.m.

HOUT-en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1

2042 GC ZANDVOORT

TE L. 02507 -22 66

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS en*.

Etna, Faber. Banraad Gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Sanderson Eijffinger
behang met bijpassende stof plus roJgordijnen.

Nu ook voor u op maat gemaakt.

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507-5602
na 18.00 uur 02507-6089

Laat dit nu een uitgelezen moment zijn om met
ons over de aanschaf van een Audi K
te komen praten.

Wij bieden tijdelijk een extra hoge inruilprijs.
En wi j vertellen u graag waarom.

Garage H. Strijder

Auôl

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. telefoon 02507-4565

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT
Kantooruren:
Dinsdag 10.00-13.00 uur,.14.00-16.00 uur. . , .,
Woensdag 9.00-12.00 uur.
Donderdag 10.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur.
Vrijdag 9.00-12.00 uur.
TELEFOON 02607 -71 68
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven.
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wórdt uw advertentie ook nieuws



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

»< ^ l^fe^ '" . '#öH T RANDSTAD
lj.igcclster van:
• Zanchooris Nieuwsblad

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1978
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 71 66 - OPLAGE 3400 EX.

• Hoolddorps Venneper IVieuusblad
• /wanenburg/Halhvcgsc Courant
• BadhcKve/Slotense Courant
• Aalsmeerder Courant

• Ui thoornse Courant/Ons Weekblad
• Strcckblad'Dc Ronde Vener
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 -
Telejoon 02977 - 2 84 II
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Boeiend toneelspel op verstild Gasthuisplein
i

ierste openluchtuitvoering
TAfim Hildering' geslaagd!

ZANDVOORT • Het kan zeker niet worden ontkend dat het bekende toneelspel
van Herman Heijermans „Op hoop van zegen" dat hij schreef omstreeks 1900,
ook in deze tijd weinig of niets van zijn oorspronkelijke waarde heeft verloren.
Dit „spel van de zee", zoals hij het zelf noemde, mag dan al zo hier en daar een
eniginszins nostalgische indruk wekken, vast staat, dat het felle dramatische
karakter van het werk en het immer boeiende gegeven, dat in de loop der jaren
reeds zovelen diep ontroerde, ook nu nog altijd sterk aanspreekt.
Dat bleek overduidelijk tijdens de uitvoering, die de Zandvoortse
toneelvereniging „Wim Hildering" er dinsdagavond jl. van gaf als bijdrage
voor'de'viering van.het jubileum „Zandvoort 150 jaar badplaats" en mede in
verband niet het dertigjarig bestaan van de vereniging dat in het komende najaar,
zal worden herdacht. - ' - . . - - - • ,-.. •-•'

afgebeten, durf en initiatief heeft
getoond, strekt de vereniging dan ook
tot veel eer.

Ensemble
Alie Bol bleek ook nu weer een
waardevolle en bekwame regisseuse
die zich angstvallig hoedde voor
forcering van het spel, zodat het
levensecht overkwam. Het ensemble

. jeheel bestaande uit leden van de
vereniging, had zich ten volle in de rol
ingeleefd. Er was een sterk samenspel
en goed begrip voor elke situatie,
zodat er bijzonder boeiend toneel-
werk werd geleverd, dat menigmaal
tot ontroering leidde. Dramatische
hoogtepunten werden daarbij de scène
in het tweede bedrijf, wanneer zoon
Barend door twee veldwachters wordt
weggeleid en het vierde bedrijf, zich
afspelend in het kantoor van de reder,
als blijk dat de „Op hoop van zegen"
met man en muis is vergaan.

i

Het was de eerste maal sinds het
bestaan van - de Zandvoortse
amateurtoneelverenigingen, dat
een uitvoering in de openlucht
plaatstvond, in dit geval op het
Gasthuisplein. Als zodanig was
het voor de vereniging een
experiment en een waagstuk, dat
door de medewerkenden op
waarlijk grandioze wijze werd
opgevangen. „Wim Hildering"
heeft er een prestatie mee
geleverd, die zijns gelijke op dit
gebied nog niet heeft gekend en
daarvoor past grote bewondering
en diep respekt.

Men heeft er maanden van voorbe-

(Adv. Ingez. Med.)

WULLUM v. d. WURFF

.WURF-PRAET
D'r is wel 'n aerdig
centje in 't durp
blaive zitte in 't
laeste weekend.

reiding aan gehad om het werk zo
oorspronkelijk mogelijk op te voeren,
geheel aangepast aan de tijd, waarin de
auteur het werk schreef, hetgeen ten
volle zowel in decor, aankleding en
requisieten tot uiting kwam. Het
rustieke oude Zandvoortse plein bleek
er zich bij uitstek voor te lenen. Men
had het toneel opgebouwd tegen het
Gasthuishofje en de fraaie verlichting
van Courage Audio & Light uit
Haarlem, alsmede de prachtig door-

, komende geluidsweergave, verzorgd
door Stentor droegen daartoe in niet
geringe ' mate bij. Een kleine 700
mensen genoten van dit natuurlijke
toneel, waarvoor stoelen beschikbaar
waren.

Aarzeling
Men heeft lang geaarzeld of men gelet
op de weersomstandigheden deze
uitvoering zou laten doorgaan. Uit-
eindelijk besloot men daartoe
's middags om 2 uur en hoewel het
bleef dreigen en van een zoele
zomeravond geen sprake was, bleef
het bijna de gehele avond droog en
vrijwel windstil al was het'een triest
gebeuren dat vijf minuten voor het
einde een felle plensbui het aan-
grijpende slot van het werk ver-
stoorde. Opmerkelijk was overigens
ook nog dat geen enkel geluid van
buiten af hoorbaar was. Voor
openluchtuitvoeringen als deze biedt
het Zandvoortse Gasthuisplein dan
ook ongekende mogelijkheden die
zeker in de toekomst op de juiste
waarde zullen worden geschat. Hier
ligt een terrein braak waarvan veel
meer gebruik kan en moet worden
gemaakt. Dat „Wim Hildering" hier
met zoveel succes de spits heefl

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opatija
Hobbemakada 64-65. Amsterdam,

telefoon 020-719495.
Het eerste en enige echte autentieke

Joegoslavisch Restaurant in Nederland.'
Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-gril/.

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat il -

Zandvoort- 78&5531
Hypotheken -Assurantiën

Taxaties
Gratis wöninglijst op •

aanvraag beschikbaar.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Varbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk
Timmerwerk
zoals -ramen en deuren eikehouten
tafels tuinmeubelen
T„I,.«..„., !»•««•» B«n<i tnoe -•

Het is moeilijk namen te noemen want
iedere medespelende stond voor haar
of zijn rol. Een uitzondering dient
echter wel te worden gemaakt voor de
hoofdrolspeelster Riek Kok, die de
vissersweduwe Kniertje over het
voetlicht bracht. Zij speelde de rol van
haar leven in sterk aangrijpend en
bewogen spel dat grote indrukken
naliet. Zich zó te kunnen inleven is
slechts aan weinig amaleurtoneel-
speelsters gegeven.

Dankwoord
De voorzitter van het comité „Zand-
voort 150 jaar badplaats", wethouder
K.C. van der Mije Pzn, sprak na afloop
enthousiaste woorden van dank, een
dankwoord dat door de stromende
regen aanzienlijk moest worden
ingekort, terwijl een enorme bloemen-
hulde het gezelschap ten deel viel,
evenals een ovationeel applaus van een
opgetogen publiek., Met grote vol-

Spelmomenten uit ,,Op Hoop van Zegen

doening kan „Wim Hildering" op deze
prachtige en geslaagde avond terug-
zien, die een mijlpaal betekende in de
historie van de vereniging. Men heeft
er zeer velen en ook zichzelf een
onvergetelijk avond mee bezorgd.

Ambulance
ZANDVOORT - Nog deze
week zal waarschijnlijk de
laatste besprekingen worden
gevoerd door de G.G. & G.D.
te Haarlem, het Ziekenfonds
„Spaarneland" en de Zand-
voorter Rob van der Waal
betreffende het ambulance-
vervoer in Zandvoort.
Van der Waal verwacht dat
deze bespreking gunstig zal
verlopen, zodat hem dan de
definitieve vergunning van

-G.S. zal worden verleend". -'**-
„Wanneer alles rond is, kan
Zandvoort beschikken over
permanent ziekenvervoer.
Hiermede zal dan de wens van
wethouder Van der Mije die
zegt te streven naar perma-
nent ziekenvervoer vervuld
worden, terwijl voor mij,
wanneer de gemeente met mij
in zee wil gaan, eindelijk een
einde zal komen aan de
onzekerheid die nu nog
heerst", aldus een opgewekte
Van der Waal, die meent dat
het probleem rond het ziek-
envervoer in Zandvoort, nu
binnen de kortste tijd opge-
lost kan worden.

LANGS DE VLOEDLIJN

ZANDV.OORT
Het lijden duurt lang,
de vreugde slechts kort.

•--'" •Vincerif v. Gögh,
(1853-1890)

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
Donderdag 31 augustus: 33044-15.28
uut.
Vrijdag l september: 3.40-16.04 uur.
Zaterdag 2 september: 4.12-16.34
uur. '
Zondag 3 september: 4.45-17.07 uur.
Maandag 4 september: 5.18-17.39
uur.
Dinsdag 5 september: 5.48-18.09 uur.
Woensdag 6 septemer: 6.21-18.42
uur.
Donderdag 7 september: 6.55-19.15
uur.

Een kleine duizend toeschouwers in stille aandacht.

-bestuur mag blijven

Liberalen nog
niet eensgezind

ZANDVOORT • De liberale gelederen hebben nog niet besloten en
van een eendrachtig streven om het verloren terrein terug te winnen
zal zeker de eerste weken nog weinig te merken zijn. Een
record-aantal van meer dan honderd VVD'ers was naar de
buitengewone ledenvergadering gekomen, maar na bijna vijf uur
woord en wederwoord moest worden besloten om binnen een
maand weer bijeen te komen. De splitsing in de nieuwe raadsfractie
met als gevolg het verwijderen van de VVD uit het college van B en W
was op dat moment nog niet eens aan de orde geweest.

Jong, die aan haar verklaring nog
toevoegde, dat de eenheid in de
nieuwe fractie, die op 5 september
voor de eerste maal moet aantreden,
nog niet is hersteld. Fractievoorzitter
Joustra betoogde later in de nacht dat
hij de noodzakelijke uniformiteit in
zijn raadsteam wel ziet zitten voor de
nabije toekomst. Hij meende, dat er
een opening was gemaakt on dat
eensgezinde oppositie mogelijk zou
worden.
Medio september komen de liberalen
weer bijeen. Dan zullen zij een oordeel
vellen over het optreden van de
gesleten raadsfractie in de afgelopen
maanden, waarin men niet tot een
unaniem aanvaarde kandidaat voor
het college kon komen, met als gevolg,
dat de VVD in de komende vier jaar
niet is vertegenwoordigd in het
gemeentebestuur.

Grandioos vuurwerk
bracht gezelligheid

Het bestuur van de Zandvoortse
liberalen mag blijven zitten, dat wel.

WAT KOST EEN
KILO SUIKER?

Ja, wat betaalt u eigenlijk
elke dag?

BIJ ONS:

KILO ir
Haal
het bij

Die bcslissing viel in-de vroege och tend
na twee stemmingen, na veel tumult
ook. Inzet van de emotioneel geladen
discussies was de brief van twintig
VVD'ers, waarin deze het bestuur
gemanipuleer, onvolledige informatie
en onbekwaamheid in de schoenen
schoof. Ter vergadering voegde» de
twintig daaraan toe, dat dit niet als een
motie van wantrouwen moest worden
gezien, maar de bestuurders zagen er

wel reden in om do vertrouwens-
kwestie te stellen. Hoofdbestuurslid
J.C. dun Ouden, burgemeestor van
Anna Puulowna, die was aangswtv.cn
om het ver^aderwerk tot een goed
c'inde te brengen, liet de stembriefjes
rondgaan on meldde als uitslag dat er
50 stemmen voor en 46 tegen het
bestuur waren uitgebracht. Do stem-
briefjes bleken echter niet gewaar-
merkt en herstemming was nood-
zakelijk. De uilslag werd nu 51-43.
Dat 'werd allemaal gemeld door

'Inclusief'
ZANDVOORT - Eon 17-jarige in-
wonor van Alkmaar hoeft geen aardige
herinnering overgehouden aan oen
dagje strand in Zandvoort. Hij word
door eon stpelonjongen van oen
strandpaviljoen zo toegetakeld dat hij
aangifte dood bij do politie. Bovendien
moest hij zich onder behandeling
stellen van een kaakchirurg. Do
hardhandig^' Zandvoorter word aango-
houdon verdacht van mishandeling.

ZANDVOORT - Opnieuw is
zaterdagavond gebleken, dat het
afsteken van een vuurwerk op
het strand een der grootste
attracties is, die men badgast en
inwoner bieden kan. De belang-
stelling er voor is elk jaar enorm
groot. Zo was het ook zaterdag-
avond toen het Grand Prix
festival comité (onderdeel van de
evenementencommissie van de
Zandvoortse V.V.V.) deze zo-
mer-attractie weer had ge-
organiseerd. Al vroeg bracht het
een gezellige drukte in het dorp
en onze handeldrijvende mid-
denstand plukte er dankbaar en
voldaan de vruchten van. Dat het
weer niet meewerkte bleek niet
veel invloed, uit te oefenen. Men
trotseerde het koude en win-
derige weer daarvoor blijkbaar
maar al te graag en al gaven de
laag overkomende donkere wol-
kenvelden meer een herfst dan
een zomer-idee, regen viel er
gelukkig niet en dat was al heel
wat gewonnen.

Om kwart voor tienen ging do oorsto
aankondigende vuurpijl do lucht in.
Do lichten langs de Boulevards worden
gedoofd on om precies tien uur startte
het foost van vuur, licht on klouron,
dat bijna oen half uur duurde. Mot do
woelige /A'S op de achtergrond on hogo

[TAXI SCHRIJVER]
l TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
l Groepsvervoer tot 8 perso.nen
\Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

schuimkoppen op de banken, vormde
dit geheel weer een majestueus
schouwspel. Het strand werd verlicht
door fonteinen van vuur, daverende
knallen en sluiers van gekleurd licht,
uiteenspattend tegen de donkere
lucht. Duizenden mensen hadden zich
langs do boulevards opgesteld om
maar niets van het grandioze schouw-
spel te missen en een elk kwam daarbij
ruimschoots aan z'n trekken dank zij
do natuurlijke1 tribunes die de
Boulevards vormden.
Kr was niet alleen bijzonder mooi
luchtwerk, maar ook do grote stukken
mochten er zijn. Het openingsstuk:
„Zandvoort 150 jaar badplaats" was
daar ooi\ treffend voorbeeld van en
vorder noemen wij u ondermeer het
stuk: „Casino Zandvoort" en hel
sluitstuk: „Morgen Grand Prix". Ook
do ou'rige roclamestukken mochten er
zijn. Hot publiok loofde enthousiast
mi'i' mot hot gebodene on menig
spontaan applaus klonk op. Toen het
vuurwerk was afgelopen werd het
du won on dringen om het centrum van
het dorp te bereiken, waar een
oponlucht-filmvoorstelling op het
Raudhuisploin eveneens veel bolang-
stelling trok. Het word zeker do
druksto avond, die wc dit seizoen
meemaakten.

Wo dachten bij al dit verheugende
vertier: had Zandvoort nu oens geen
Grand Prix in hot vooruitzicht goh ad
on daardoor deze exüa zaterdag-
avoncl-altrac'ties moeten missen, dan
•/ouden wo oen stil on verlaten dorp
yeueest z i jn , zoals dat do/o avond,
mnaar w i j \emamen, m andere
Noord/.oc-badplaatson hot ge\al \\av

Maar Zandvoort gonsde \an \reugrto,
en vortior on iedereen - van jon» tot
oud - vermaakte zich opporbest. Hot
Grand Prix Festival Comité heeft allo
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droefheid geven wij u kennis dat heden
^geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
^tfCve man en onze zorgzame vader, zoon,
-schoonzoon en broer

^ Cornelis de Leeuw
-— echtgenoot van Johanna Maria Castien

^op de leeftijd van 48 jaar.
«!T- Bentveld:
~~~ J. M.deLeeuw-Castien

Wilma
Margriet en Eric
Fam. de Leeuw
Fam. Castien

Bentveld, 29 augustus 1978
Zandvoortselaan 355
De Eucharistieviering heeft plaats op vrijdag
l september a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk St. Antonius te Bentveld-Aerdenhout,
waarna 11.30 uur de crematie zal plaats vin-
den in het Crematorium te Velsen, halte
Driehuis-Westerveld.

Vader ligt opgebaard in de aula van de Maria-
stichting te Haarlem.
Bezoekuren: woensdag en donderdag van
15.30-17.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in
de ontvangstzaal van het crematorium.

. Getroffen door de overweldigende bewijzen
; van deelneming en medeleven, alsook voor de
.' vele mooie bloemstukken welke wij van u

mochten ontvangen, bij het overlijden van mijn
lieve man en onze zorgzame vader, zoon,

- zwager en broer.

Boudewijn Duivenvoorden
Betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
W. C. Duivenvoorden-Pel

Zandvoort, augustus 1978
Piet Leffertsstraat 34.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

BOOOOOOOOC

Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Ploegstoffen

ZAAK: HALTESTRAAT 27

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosaitikelen
Linoleums + Novilonc
Kamerbreed-tapijten
Intertast
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermmibclan
29, tel. 2596, Zandvoort

Matthijs Molenaarstraat 6. telefoon 3759.

gemeente
zandvoort

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat met ingang van 4 september
1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor een ieder ter
inzage ligt een bouwplan tot het oprichten
van een clubhuis annex kleedaccom-
modatie op het binnenterrein van het
circuit. Gedurende de termijn van de ter-
inzagelegging kan een ieder schriftelijk
bij burgemeesteren wethouders bezwaren
tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 22 augustus 1978.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V

gemeente
zandvoort

De Burgermeester van Zandvoort maakt
bekend dat ingaande maandag, 4 septem-
ber 1978 gedurende een maand op de
secretarie (bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening) voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerp van het bestem-
mingsplan„Lorentzstraat-Reinwardt-
straat".
Het plan opent de mogelijkheid.op het ter-
rein aan de Lorentzstraat een flatgebouw
te bouwen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij de gemeente-
raad bezwaren tegen het ontwerp indienen.
Zandvoort, 25 augustus 1978

De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

ZWEMBAD 'DE DUINPAN'

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De Duinpan iedere maandag-, dinsdag- en
woensdagavond

zwemles voor
volwassenen.

Vanaf 31 augustus start het zwembad
De Duinpan met

moeder en kind.
Zwemmen onder deskunndige leiding uw kind
tot 4 jaar voor bereiden, op eventuele
zwemlessen, of alleen maar fijn spelen.

(Donderdag 10.30-11.00 uur).

Vanaf 11 september start het zwembad
De Duinpan met drijfin voor

aanstaande moeders.
Maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De Duinpan weer met

het damesuur.
Iedere maandag van 10.00 tot 11.00 uur
gezellig zwemmen met kofiieen koek na.

Vanaf 28 augustus start het zwembad
De Duinpan met de nieuwe wintertijden van
het onder deskundige leiding

reactiverend zwemmen.
Maandag 9.00-10.00 uur,
dinsdag 20.00-21.00 uur en
donderdag 9.30-10.30 uur.

Vondellaan 57 2041 BC Zandvoort Telefoon 02507-2170

TIMMER's
Modernste Snel Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT. Dr. C. A. GerkestraatBO,

Tel. 32 87.
BOULEVARD BARNAART.,

Tel. 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en

schadereparaties • Lid Bovag.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag'
van inboedel, goederen.

Dag. geopend van 9-18'uur*
en zaterdags tot"13~óur."

Telefoon 2164-3713
na 18 uur 6658.

Fa. WATERDRINKER
Sousterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Wegens vakantie gesloten van
4 tot en met 8 september

VERSTEEGE FIETSEN
i , ̂  , •.

- Haltestraat 18. Zandvoort.

De werkplaats in de
Willemstraat blijft geopend.

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw

.verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING -ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd„
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-13.00 uur 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur

TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan hét kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g. 023-33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

Wat kiest u deze winter?

Sneeuw
en zon.

Of u nu wilt vliegen of
rijden naarde wintersport,
in het ABN-reisassortiment
vindt u prima verzorgde
vakanties naar uw zin.

Weekend
weg.

Wilt u een paar dagen
de drukte achter u laten?
Denk dan eens aan
zomaar een weekend in
bijvoorbeeld Londen,
Wenen of Parijs.

Advies vooraf: boek als de keuze nog
ruim is. Kom nu de zonnige gidsen halen.
Of laat ze u toesturen.

ABN Bank
Behulpzaam vertrekpunt voor uw vakantie.

Zonen
palmen.

-Natuurlijk zijn er
uitgekiende Vluchtroutes',
als u het Nederlandse
winterweer graag eyert
.voor gezien houdt, in sub-

',, tropische streken. ,x;

Bij de ABN vindt u
geselecteerde reizenprogram-
ma's bij elkaar van onder
meer: ANWB, FFS, Holland
International, Vrij Uit, BBI,
Swiss Chalets/Interhome,
Scanialux, Europa Express,
Fred. Olsen Lines, Yugotours.

(wel/niet per auto)

D Weekend weg

Wat kiest u deze winter?
D Sneeuw en zon

D Zon en palmen

Dhr./Mw.: . ,
Straat: Tel.:

Postcode: Plaats: \

Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen.

Zo ja, bij ABN-kantoor:
In ongefrankeerde envelop zenden aan
ABNBankj Afd. 1D 50, Antwoordnummer 1555,
1000 PA Amsterdam.

Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341

<• "1'triiriiflnrrtiirtÉM D17.1

Bloemen verwelken, schepen vergaan . . .'-~
Ik.ga verdwijnen maar/de zaak blijft bestaan. * - ,<
Rede? Onze derde.gèrieratiq,;een vakkundig echtpaar;
gaat in september het oudste zelfstandig naaimachine-
bedrijf in deze omgeving - Jan Geylvoet Jr., Doelen-
straat 35, Haarlem, Tel. 023 - 31 17 12, opger. 1900 -
voortzetten met:

Op naar het 100-jarig bestaan !
.<*o»<a*a*a-ö-&<a.o-<*'«*c»<>-e*> -̂0'0<>«

Denk nu vast aai.

DE WINTERSCHILDER
Vraagt vrijblijvend prijsopgave.

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507-5602
> na 18.00 uur 02507-6089

Inifallalfe bureau
OROENE1IHN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
ZANDVOORT ,

TE L. 02507 5845* mm

CREMATIE - BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38. Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vri/bfijvend..
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Drankje na korte vergadering

Raad nam afscheid
van zes leden
ZANDVOORT - Er werden in hoofdzaak vriendelijke dingen gezegd
tijdens de laatste vergadering van 3e raadsperiode 1974-'78. Daar
was ook alle aanleiding toe, want het forse aantal agendapunten was
in de commissies al uitgebreid bediscussieerd en bovendien wachtte
aan het eind het afscheid van maar liefst zes raadsleden. Na ruim een
uur al kon burgemeester Machielsen het woord richten tot de
scheidende mevrouw Kuijken en de heren Gerritse, Weber, Roselaar,
Anderson en Couvreur. De laatste liet verstek gaan.. In een
communiqué had de VVD-er verklaard in de huidige
omverkwikkelijke situatie niet met enige leden van zijn fractie om
cén tafel te willen zitten. In een kostelijke, met citaten gelardeerde
toespraak dankte de voorzitter ieder van het scheidende zestal de
een meer, de ander minder, voor hun inzet. Een drankje, in het
gezelschap van de dames van de raadsleden, gaf nog een extra
vriendelijk accent aan de bijeenkomst.

j Inmiddels waren er wel een paar Hugenholtz, Jongsma, Gielen en
belangrijke zaken onder de hamer Couvreur ontbraken, haar goed-
doorgegaan. Zo hechtte de vergade- keuring aan het voorstel om het

[ring, waarin de liberalen mevr. achterstallig onderhoud aan 34 wo-

Miss Grand Prix

nmgen aan de Hobbcmastraat (kosten
f376.200,-) aan te vatten. Ook 20
woningen aan de L'Amistraat /.uilen
de nodige onderhoudswerkzaam-
heden ondergaan. De raad bereikt wel
dat de huizen tenminste tien jaar
/.uilen blijven staan in plaats van de
door rien W voorgestelde vijf jaar. Ten
behoeve van een bouwplan voor een
flatgebouw met 19 woningen aan de
Hoge weg-Westerparkstraat werd het
noodzakelijke voorbereidingsbesluit
genomen, met die restrictie, dat de
bestaande huizen niet eerder zullen
worden gesloopt dan nadat het
woonprobleem van de huidige be-
woners is opgelost. Ook de huisves-
tingsproblemen van burgemeester
Machielsen zijn binnenkort opgelost.
De raad was met het college eens, dat
de ingebrachte bezwaarschriften tegen
het ontwerpplan Kostverlorenpark
[Ha ongegrond moesten worden
verklaard. Besloten werd tevens de
bewuste kavel aan de burgemeester te
verkopen.

Achterhaald

Het voorstel om een crediet beschik-
baar te stellen voor een bevolkings-
onderzoek op baarmoederhalskanker
bij vrouwen tussen 35 en 55 jaar
bracht'Flieringa (Inspraak Nu) in het
geweer. De huisarts meldde, dat het
voorgestelde systeem al lang was
achterhaald en dat het weggegooid
geld was. Juist de groep van 18 tot 23
jaar moest bij. het onderzoek worden
betrokken, vond hij. Zijn collega
Anderson (VVD) was minder negatief
en zag wel iets in het voorstel, dat in
wethouder v.d. Mije een warm
pleitbezorger vond. Ook wethouder
Aukema (PvdA) mengde zich nog in
de medische discussie met als
eindresultaat dat er een voorstel komt
om ook de groep 18 tot 25-jarigen bij
het onderzoek in te schakelen. Het
geplande onderzoek voor de oudere
groep zal eind oktober plaatsvinden,
waarbij de gevraagde eigen bijdrage
van f 15,-- niet verplicht zal worden
gesteld.

LKpopavond '

"Zandvoort krijgt een niet verplichte
koopavond op vrijdag. Ook zullen de
bedrijven in het centrum op de
zondagen buiten het seizoen open

mogen zijn en wel van 13.00 tot 18.00
uur. Dat waren de belangrijkste

, facetten van de nieuwe Winkel-
sluitingsweg, die dinsdag werd aange-
nomen. De neringdoenden mogen hun
zaak maximaal 52 uur per week
openstellen, maar verder krijgen zij
meer vrijheid, ook wat betreft de
halvedagsluiting en de vakantie-
sluiting.

Fonotheek

Bij tic vaststelling van een gemeente-
lijk plan voor de openbare biblio-
theek-voorziening voor de jaren 1978
t/m 1982 werd een door het
bibliotheekbestuur ingediende be-
Icidsnota als uitgangspunt aanvaard.
Bepaald werd, dat de sociale en
culturele activiteiten van de biblio-
theek moeten worden gestabiliseerd
en dat uitbreiding moet passen in een
coördinatieplan met andere instel-
lingen op dit gebied. Het bandenbe-
stand zal op de norm geldend voor een
gemeente met 16.500 inwoners
worden afgestemd, er zal een fono-
theek van 3200 platen en/of geluids-
banden worden aangeschaft en de
personeelsformatie werd op maximaal
zes bepaald.

Landhaai
De raad besloot bezwaren in te dienen
tegen het plan van Provinciale Staten
tot reorganisatie van de drinkwater-
voorziening in Noord-Holland. Ook
het voorstel van de Belangengemeen-
schap Drinkwatervoorziening Zuid-
Kennemerland om bij het via de
Staatscourant in te dienen bezwaar-
schrift de terzake kundige Haagse mr.
Maris in de juridische arm te nemen,
kwam er door. Maar niet nadat
Flieringa fel had uitgehaald over net
door de gemeenten Bloemendaal,
Haarlem, Velsen en Zandvoort te
betalen honorarium van f 40.000,-.
De Inspraak Numan kwalificeerde de
rechtsgeleerde als „een landhaai". „Ik
vind het een.leuk bedrag voor een klus
van misschien een maand. Loop daar
maar eens mee .naar Economische
Zaken." Hamerstukken'waren verder
de aanschaf van vier .kantoor-.
containers voor de politie, een derde
blusvoertuig voor de brandweer en de
garantie voor een geldlening door het
bestuur van de Stichting Sporthal.

Jelle zal
wel zien

ZANDVOORT - Jelle Al U-ma heef t
eerst weinig zin in praten, als hem
wordt gevraagd, hoi' hij zich voelt
nu hij heeft moeten opslappen van
/.ijn vvethouders/elel. ..Ik \oel me
kiplekker", zegt hij. maar het k l i n k t
nogal timide. De man, die twaalf
jaar in de raad z i l , waarvan de laatste
vier jaar in liet college, /.al de
volgende week zijn plaats in de
VDD-fraktie weer innemen. Gevolg
van gerommel in de liberale club,
waarvan enkelen /.o nodig een
andere wethouder moesten.
Attema houdt zich groot, maar h i j is
duidelijk teleurgesteld. Het kan ook
moeilijk anders. De man van
Publieke Werken, die overal was. die
openstond voor /.ijn mensen, die in
vier jaar slechts tweemaal zijn
spreekuur miste, was een markant
wethouder. Als hij zegt: ,Jk heb op
de bres geslaan voor Zandvoort" zal
dit niet betwist worden. Atlema
weet niet hoe het verder moet met
de puinhoop in de VVD. Hij zegt:
„Ik weet het niet. Mij treft geen
schuld en ik bl i j f aanspreekbaar. Kr
zijn mensen, die de moed op moeten
brengen om te zeggen, dat ze stom
zijn geweest. Je moet jezelf niet
overboord gooien, als je niet kunt
zwemmen". Attema komt op zijn
praatstoel. Hij betoogt, dat hij niet
uitstapt, als de kar in de modder
belandt en dat hij genoeg sociaal
bewogen is om zich voor Zandvoort
te blijven inzetten. Hij ziet met
voldoening terug op zijn wet-
houderswerk. ,.Ik had nog veel
plannen. Er was een goede ver-
houding in het college. Mijn
opvolger Jan Termes is een vriend
van mij en als hij mij nodig heeft, zal
ik hem graag helpen".

Insluiping
ZANDVOORT - Een vrouw van
ongeveer 25/28 jaar, gekleed in een
vvijnrode. broek, rose blouse, haar
hoofd bedekt met een zwarte,doek,
wandelde door huize „Koslverlöreu".
Ze gedroeg zich of ze daar"''tHuis
hoorde. Ze voelde zich er weel thuis,
want na haar „bezoek" werden uit
diverse kamers van alleenwonenden
geld en goederen vermist. Men is dus
gewaarschuwd

ZANDVOORT - De verkiezing van Miss Grand Prix was ook dit jaar
weer de feestelijke en charmante opening van het veelzijdige
spektakel rond Neerlands grootste autosportgebeuren.
Tien schoonheden hadden voorselectie overleefd; De keuze van de
finalisten was niet alleen bepaald door fraaie lijnen of een knap
koppie, verzekerde een van de jury-leden. Nee, er was ook wel
degelijk gelet op innerlijke beschaving en intelligentie. Hoe het ook
zij, de honderden genodigden, die Bouwes' feestzaal bevolkten,
hebben volop kunnen genieten. Niet alleen van vrouwelijk schoon,
ook van een verzorgde muzikale omlijsting rond de Miss-selectie.

Extra applaus voor Zandvoorters

Nadat de tien mededingsters achter-
eenvolgens in geklede, sportieve en
strand-outfit hun charmes hadden
getoond maakte jury-voorzitter Lou
van Rees onder grote spanning de
uitslag bekend. Herma Klaver,
17-jarige receptioniste uit Akersloot
bleek de mooiste, met op haar fraaie
liielen Yvonne Bayer, een 20-jarig
fotomodel uit Hciloo en Lidy
Schonenberg (24) gastvrouw uit
Capelle aan de IJssel, die enkele dagen
daarvoor de titel Miss Beach op haar
naam had gebracht. i
Er was veel applaus voor de
winnaressen en er waren kostelijke
prijzen. Onder de goedkeurende
blikken van de Zandvoortse upper-
ten, coureurs, journalisten en artiesten
werd Herma gekroond en zij mocht
o.a. een verzorgde vakantie en eert
filmcontractje in ontvangst nemen.
Yvonne kreeg een cheque van duizend
gulden en mag uitgebreid gaat eten in
«en Amsterdams restaurant, Lidy mag
een weekend in Bouwes Hotel
doorbrengen en krijgt een slipcursus
van Rob Slotemaker.
Tony Eyk zorgde met zijn combo,
waarin Eddy Christiani en Harry
Verbeke, voor een vlotte begeleiding

van o.a. Thérèse Steinmetz en ook van
de vele danslustigen, die tot diep in de
nacht actief bleven. Mario Andretli.
Ronni Petterson en Michael Bleeke-
molen waren toen al lang naar bed.
Voor hun stond de volgende ochtend
de eerste training te wachten. De drie
winnende Missen hielden het langer
vol. Zij hadden de tijd tot zondag-
middag, tot de huldiging van de
winnaars van de Grand Prix op het
circuit. Ook daarin leverden ze een
charmant aandeel.

Aangehouden
ZANDVOORT - Doorsde politie tu
Zandvoort werden twee mannen
uitEngeland aangehouden, die door de
politie in Amersfoort werden gezocht
in verband met oplichting. De
verdachten werden overgebracht naar
Amersfoort. Een 19-jarige Amster-
dammer heeft bekend dat hij de
afgelopen maanden in Zandvoort een
tiental auto's heeft opengebroken en
goederen heeft ontvreemd. De kans is
groot dat nog een dader van deze-
diefstallen binnenkort kan worden
aangehouden.

L)e afvaardiging van „De Wurf" op de nationale schouw van klederdrachten te Texel. Extra applaus was
er voor de Zandvoorters voor hun bijzonder verzorgde bijdrage.

ZANDVOORT - Van heinde en verre
waren ze gekomen in de fraaie,
dikwijls rijk bewerkte kleding, met de
zware echt-gouden oorijzers en andere

ZANDVOORT

OPEN HUIS
op zaterdag 2 september 1978 van 14.00 -16.00 uur Lorentzstraat 156,

moderne halfvrijstaande villa
(bouwjaar 1971) met voor-, zij- en achtertuin.

Woonkamer (60 m2) v.v. open haard en leefkuil. Gr. moderne keuken, 5 grote
slaapkamers, hobbykamer, badkamer, berging, c.v. gas.

Vraagprijs f 330.000,-.

Verdere inlichtingen:
MAKELAARSKANTOOR

CENSE
TELEFOON 02507-2614.

versierselen. Vrouwen in vol ornaat,
mannen in stijfdeftige pakken, ge-
maakt van stoffen, die al lang niet. te
koop zijn, met dikke ouderwetse
horlogekettingen on hun buik. Een
ware weelde aan bewerkte kappen,
blouses, rokken en omslagdoeken.

Zij waren op woensdag 16 augustus
naar Texel, Den Burg, gekomen waar
een grote schouw van klederdrachten
werd gegeven. Uit hot hele land waren
ze aanwezig en ook de Noordzee-
plaatsen waren vertegenwoordigd. De
VJaardingers, Scheveningers, Kat-
wijkers en natuurlijk een afvaardiging
van de Folklorevereniging „De Wurf"
uit Zandvoort die met een speicale bus
naar hel eiland was'gereisd.
Voor duizenden vakantiegangers was
hel een spectaculair schouwspel, een
rijk feest van kleuren in allerlei
schakeringen, met geflonkor van goud
en zilver dat er bij hoort. De
kustgroopen stondon onder leiding
van de bekende kostuumdeskundige
Kees Varkenvisser uit Katwijk aan
Zee. Hij was hel die het onderling
verschil in drachten verklaarde en
toelichting gaf op de vroegere
plaatselijke gebruiken.

Zwemmer 'de eertijdse Zandvoortse
rouwdracht. Daarna was het de beurt
aan de 80-jarige mevrouw Jani
Keur-Paap, die met vaart en verve een
Zandvoortse „visloopster" compleet
niet vismanden op het podium bracht
Ook de kostuums van de anderi
Zandvoortse deelnemers (de buhoer-
mantels e n langkappen) trokken
bijzonder veel belangstelling.
Er werden meer dan honderd
Nederlandse klederdrachten op deze
schouw getoond. De waardering van
hel publiek voor de Nederlandse
folkloreverenigingen, die dil alles in
deze lijd nog in sland houden, werd
niet onder stoelen . of banken ge-
stoken. Het was een bijzonder
initiatief van de Stichting „Folklore
Texel" die deze dag had georganiseerd
dat veel waardering ondervond. De
Zandvoortse Wurf, die deze deelname
uitstekend had voorbereid met be-
trekking lol kosluumkeuze en het
historisch materiaal, kreeg na afloop
een speciaal compliment. Het besluit r
van de Wurf overweegl deze nationale
manifestatie volgend jaar in Zand-
voorl U' doon plaatsvinden op het
Gasthuispluin. Er blijkl, voural bij de
kuslgroepen, veel animo voor Ie
beslaan. De eersle contacten hiervoor

Met oog en oor
• " • / • ' ' v/-;U'« |̂3Jp^ :̂ -

de badplaats door
. ; r;r , ' ̂ ••^'^^^m^?^^ .

Sluiting jubileum
Heden, donderdag 31 augus tu .
zullen de fes t iv i t e i t en in het karlor
„Zandvoort 150 jaar badplaats"
beëindigd worden. Daarom zal er
vanavond aanvangend om ha l fach t
een zgn. „sterlochl" van muziek-
korpsen door Zandvoort worden
gehouden. Tenminste /ces, maar
waarschijnl i jk '.even korpsen zul len
eraan deelnemen, die zul len starten
uit verschillende delen van ons dorp
(ook Noord). Op deze wijze /al hot
gehele dorp van muziek worden
voorzien. Alle deelnemende korp-
sen zullen zich om 8 uur op de Grote
Krocht verenigen, waar een ge-
zamenlijke muzikale show zal
worden gegeven. Het belooft een
grootse muzikale manifestatie te
worden en een grandioze afs lui t ing
van een zeer geslaagde feeslviering.
opgezet door het comité. In ons
eerstvolgend nummer komen we
daarop nog wel nader terug. Na
afloop zal genoemd comité nog
bijeenkomen in de Ankerzaal van
Hotel Bouwes voor een na-
bespreking.

Wintercoticert
Het traditonele wintcrconcert te
geven door het Noord-Hollands
Philharmonisch Orkest in de Her-
vormde kerk, heeft de evenmenten-
commissie van de Zandvoortse
V.V.V. vastgesteld donderdag 25
januari 1979.

Airbornmars
De Zandvoortse reservepolitie /al
zaterdag a.s. weer deelnemen aan de
jaarlijkse Airbornemars in Ooster-
beek. Men gaat erheen met 18 man,
onder leiding van brigadier Schaap.
Het vorig jaar behaalde ons korps -
na een onderbreking van enkele
jaren - de eerste prijs. Men zal alles
op alles zetten om dit resultaat ook
dit jaar weer te bereiken, al zal het
wel een zware dobber worden. Er
moet 25 km worden gelopen. Voor
het eerst nemen thans ook de dames
van het korps aan deze Airborne-
mars deel, namelijk met 20
vrouwen, onder leiding van Bert
Geijsen. Twintig vrouwen maken
dan een mars over 10 km,
waaronder ook mevrouw van Maris,
de echtgenote vande korpschef. De
'dames zullen T-shirts dragen met
het opschrift „Zandvoort 150 jaar
badplaats". Een leuke propaganda
voor onze gemeente. Een en ander
werd voorbereid door reserve-agent
Hollander. Wij wensen zowel de
dames als de heren veel succes!

Reünie
Oud-Zandvoorters

Mevrouw van Dam van strand-
paviljoen 7, die onlangs met zoveel
succes in dit strandpaviljoen een
reunie met oud-l'.undvoorters or-
ganiseerde, wil in de loop van de
maand september nogmaals zulk
een koffic-ochtend houden, gelet op
het succes van de vorige keer. JuisU?
datum en aanvangsuur zullen nog
nader worden bekend gemaakt.

B. Polak overleden

Hoewel de gezondheid van de heer
B. Polak» wonende in „Het huis in
de duinen" de laatste tijd sterk
achteruit ging, is op 4 augustus jl.
toch nog vrij plotseling een einde
gekomen aan zijn werkzaam leven.
Hij was sinds de oprichting van het
tehuis op l april 1968. daar een zeer
gezien en algemeen gewaardeerd
mens. Wij hebben met dit bericht
expres gewacht, totdat het laatste
nummer van „De Golfslag" hot
huisorgaan van het tehuis, zou zijn
verschenen. In dit nummer van
juli/augustus werden aan hem
gevoelvolle woorden gewijd door
mevrouw van der Sominen-van
Gorselen en mevrouw Bonset-Horst.
Geboren journalist als h i j was,
(tijdens zijn leven verbonden aan
diverse grote dagbladen) was hij
redacteur en tevens oprichter van
het huisorgaan „De Golfslag". Met
grote interesse werden /ijn artikelen
steeds gevolgd, juist omdat zij zo
waarheidsgetrouw en ge-
documenteerd overkwamen. Hij
hield niet van veel omslag maar ging
al tijd „recht op de man al'". Hij is als
het ware in het harnas gestorven,
want zelfs in dit laatste nummer van
„De Golfslag" schreef hij nog een
treffend artikel onder de kop:
„Vriendelijkheid". Wij /uilen zijn
artikelen in „De Golfslag" voortaan
missen en dat betekent een groot
verlies. B. Polak heeft /eker nu-l
voor niets geleefd. Voor on/e
bejaarden is h i j v an grote betekenis
geweest. Moge dit tol (roost zijn
voor z i jn nabestaanden en voor alle

bewoners v a n „Het h u i s in dt
duinen". Wij w i l l e n eindigen mei
hel „In memoriam" dat de redactie
in hel l aa t s t e n u m m e r v a n „Dr
Golfslag" schreef en dal als volgt
eindigde: ,.f->n vr iende l i jk , goed en
integer mens is met hem
heengegaan."

Doktersmisère
Ken inwoner van Zandvoort had het
afgelopen weekeinde een dokter
nodig. Hij belde zijn huisarts (dr.
Flieringa) op en kreeg via het
antwourd-apparaat te horen:
„Doker Flieringa wegens vakan t i e
afwezig tot 28augustus". Verwezen
werd vervolgens naar dokter
Drenth. Hij belde dokter Drenth op
en kreeg weer v i a het anlvvoord-
apparaat te horen: ..Doker Drenth
afwezig wegens vakantie tot 28
augustus". Verwezen werd naar
dokter Anderson. Hij belde dokter
Anderson en kreeg alweer via het
an t woord-apparaat ten antwoord:
„doker Anderson vandaag niet
aanwezig". Verwezen werd naar
dokter Zwerver. Daar werd hij
eindelijk geholpen. Er moet worden
bijgezegd: op zeer innemende
wijze! Maar nu vraag ik u toch: op
een dergelijk zeer druk weekeinde is
Zandvoort waar toen zo'n kleine
h o n d e r d d u i z e n d e n mensen
vertoefden, aangewezen op één
dokter, althans wat bovengenoemde
combinatie betreft, want de
combinatie Mol valt hierbuiten,
omdat die via het antwoord-
apparaat niet wordt genoemd. Is dit
nu op verantwoorde wijze een
dokterspraktijk uitoefenen en dat
nog wol midden in het seizoen? We
gunnen alle dokters graag hun
vakantie maar dan wel beter
geregeld. Stelt u eens voor, dat het
in bovengenoemd geval om iets
ernstigd was gegaan. Gelukkig was
dit niet het geval, maar we mogen
toch wel vaststellen: hier kopt iets
niet.

En 't blijft maar

groeien

De enigen die niets te klagen hebben
over de bar slechte zomer die we dit
jaar beleven zijn de leden van onze
Zandvoortse Volkstuinersver-
eniging.'Integendeel, ze hebben een
ongekende oogst, zoa's ze die tot nu
toe niet meemaakten. De vele regen
en af en toe eens een zonnetje zijn
daarvan waarschijnlijk de oorzaak.
De diepvrieskasten puilen uit van de
vele groente, die tot nu toe werd
binnengehaald en vele familieleden
profiteren mee van deze ongekende
meevaller. Zeer binnenkort wordt
begonnen met het rooien van de
aardappelen. Er zijn er nu al bij die
meer op een koolraap dan op een
aardappel lijken. Onze volks-
tuinders lachen in hun vuistje, want
op zo'n meevaller had niemand
gerekend. Het slechte weer blijkt
toch nog wel ergens goed voor te
zijn geweest en deze rijke oogst
gunnen we onze mensen op de
Zandvoortse volkstuinen van ganser
harte.

Lekkereten
Een van onze inwoners, namelijk de
heer Góbel uit de dr. Gerkestraat
heeft in Amsterdam aan de
Hobbemakade 64/65 een bijzonder
restaurant geopend. „Opatija" is de
naam van deze gelegenheid waar
nu>n in een gezellige omgeving kan
genieten van een heerlijk maal.
Bereid op Joegoslavische wijze. Wie
in Amsterdam komt. moet het eens
proberen.

Alsof het niets kost
Waar ik mij bijzonder aan geërgerd
heb jl. zondag is de onverantwoorde
verspilling van kostelijke etenswaar
die op de toegangswegen naar het
circuit om en nabij de hartingtenten
die tegenwoordig meer op rijdende
visrestaurants l i jken, want men kan
er van alles kopen, werd ten-
toongesteld. Om en die directe
nabijheid van deze eetgelegenheden
lag het bezaaid met half opgegeten
broodjes met gebakken vis. met
ganialen, met haring, zure bommen
e n wie andere lekkernijen. Het leek
wel, alsof het allemaal niets kostte.
Het smaakte bli jkbaar niet, of men
had er teveel aan, maar het was een
ergelijk ge/.icht deze kostelijke
etenswaar daar ten prooi te zien
liggen, voor de meeuwen. Er is wel
heel wat veranderd de laatste jaren.
Herinnert u zich nog, hoc dankbaar
en bli j wc waren toen in april 1945
het Zweedse wittebrood als manna
uil de hemel kwam val len,nadat we
enkele maanden lang bloembollen
en wal al hadden gegeten, omdat we
verrrekten van de honger? In die
tijd was ee ndroyo korst brood een
ware weldaad. Dat moeten deze
bedrijvers van onverantwoorde ver-
sp i l l ing van kostelijke etenswaar
zich maar eens goed herinneren. Het
was meer dan schandalig!

K.sr.
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"u hit

nu is het tijd om voordelig
uw vloerbedekking te kopen
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KAMERBREED TAPUF NU TEGEN OEKÜSTPRUS

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-4580
Dagelijks geopendivan 7.30-19.00 uur

DIVERSE OCCASIONS
SUPER O
BENZINE O et korting

NORMAAL U et korting

DIESEL et korting

P! IV-llIUl. ik •.MIl'- III l O

lIlNLlM. kil. UK 11

-(10 uu hui. J "

i|/crsterk nylon tapijt
m 4 mooie kleuren
400 c m broc-J

«u Mot at (irfolbt

29.95

30
tapijt
en

ht

)5

Boston
prachtig blocmtdpijt
/ware kwaliteit, echt
onvcrslijtbaar
400 cm breed

SS-W<aJ«

Darwin
/ware wollen Berber
met Icgklarc rug
Normale prijs 1 49
Nu slechts

Ktthfl&K CKicfat&K

69.95

Hunter
'n Hcrgoss produkt
Pracht tapijt in 4
schitterende kleuren
400 cm breed
Normale prijs 119.-

gratis gelegd

79.95

Berber
Ciedcssineerd wollen
Beibcrtapi|t
400 cm breed
Normale prijs 1 98
Nu slcclits

99.-

Ostara
/uiver wollen Ucrbcrt ipijl
op /ware ju te ruj:
400 cm hrccd
Normale prijs 2(>9
'n Ucr«oss piodukt
gratis gelegd

189.-

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND

UITGESLAPEN

stapelbedden lbedden

* bureau*
^^^^^^^^^^^^HMHK^BM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MB^^^^^^^^^^^^^^HI^̂ *̂ ^̂ ^BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ '*î l̂WMBÎ BP^̂

vloert alb... óck de prijzen

^ekleuren V Hl" ̂ ^ 400 cm breed

Berber f egels
wollen berber tegels
los te leggen
50x50cm
normaal 15,95

795j per stuk

coupons
/owel hoog al;> laagpohp
in /uiver wol en nylon
1 igcnlijk te veel om op
te noemen

nu
halve prijs

Lopers
* 70 uil bacd
In verschillende kleuren
en duSMiis
Norm ilc prijs 2^

KU lutCett eii lietuïm

..IS?5

i
| Amsterdam: Hoofdweg 128 (020-182956) donderdag koopavond • Albert Cuypstraat 175-179 (020-764025) donderdag koopavond
Haarlem: Gen Cronjestraat 4 (023-266277) • Grote Houtstraat 166 (023-317665) • Anegang 27 A (023-327956)
Zaandam: Gedempte Gracht 44 (075-167160)

ClAfRUN
JONGE JENEVER

TIJDELIJK bij elke fles
BORRELGLAS

GRATIS

BESSEN JENEVER
HELE
LITER

Als eerste in Nederland
brengt DIRCK Hl deze bijzondere
PnMDA LIKEUR U moet het beslist
eens proberen1 Behalve puur te drinken
ook als longdrink, over ijs, en in de
saté saus, en nog vele andere mogelijk
heden

ien van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

PAPENDHECHT BixXrodip
SCHIEDAM i
ROTTERDAM Malhanniwrwitg 21
ROTTERDAM G j MuldqntrBt
OVERSCHIC Buig Driun«nnU«n llb 1 U
HARD1NXVELO/GIESSENOAM

^lolefhrfd« 124 Ib | de
Kin tierlonl «weg 13 INoim
Molorhadt 10 (Noord b | dt MMuwnnljanl
?VVANENBURG/HAir-WEG Dttnnunlaan l 7
ZANDVOORT Burg Engalbortutrja! 21
HOOFDDORP Kruitwige'IO

en nu ook:
LANDSMEER Torm.nt Illrai
NIEUW VENNEP Hoold.,.8 1183

OPTICIEN
A.G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Tel. 43 95

Leverancier alle ziekenfondsen en
EIGEN OOGMETING

KLAVERJASCLUB
Z.V.M.

start de Ie donderdag in
september in „Zomerlust".

ENIGE MANNELIJKE NIEUWE
LEDEN ZIJN WELKOM.

Aanmelden in „Zomerlust"
op donderdagavond v.a. 20.00 uur of bij

A. J. Castien, FlemingstraatSO,

Zandvoort.

Wegens vakantie
gesloten

van 12 september t/m
2 oktober

HERENKAPSALON
PETER VAN POEKE

Haltestraat 14, telefoon 2462

KAMERS
AANGEBODEN

op goede stand te Zandvoort.

Met ontbijt, half- of volpension.

Br ondernr Z314bur v d. blad

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Tel. 25 67

presenteert op veelvuldig verzoek
deze week weer in de Kousenpaal

Duo Mitsey Smeekens
Vrijdag en zaterdag
Aanvang 20.00 uur
Zondag 19.00 uur

Dance in the oldfashionedway'

AUG.v.d.
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT NOVILON TREDFORDctc
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

PLAYTEX superlook
/

slips, b.h/s en bodysuits
i

Tweede

halve prijs
Kroon

Haltestraat 55, Zandvoort.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal-

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

FROMAGERIE
', > " • • '"-. \• "• • ,. '„ ,

K AAS-en
WUNSPECIALISTEN

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel.02507-61 41
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'NTWERP-STREEKPLAN AMSTERDAM/
INOORDZEEKANAALGEBIED GEREED
HAARLEM • Na intensieve
voorbereiding ligt het ontwerp-
streekplan voor het Amsterdam-
Noordzeekanaal nu afgerond per
tafel.
Het gebied omvat Groot-
Amsterdam, Zaanstreek,
IJmond, Zuid-Kennemerland en
De Meerlanden. Met uitzon-
dering van Groot-Ariïsterdam
zijn voor genoemde regio's al
eerder streekplannen vastge-
steld. In verband met de
samenhangen in het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied is des-
tijds de gedachte ontstaan deze
streekplannen samen te voegen
tot een nieuw, groot streekplan.
De basis voor dat nieuwe
streekplan werd gelegd in de
Nota van Uitgangspunten voor
het Amsterda m-Noord-
zeekanaalgebied, eind 1976 door
provinciale staten behandeld.
In het nu opgestelde ontwerp-
streekplan zijn de eerder vast-
gelegde uitgangspunten ver-
werkt, evenals de besluiten die
zijn genomen in het kader van de
Noron (Nota Ruimtelijke Ont-
wikkelingen in Noord-Holland).
Over een concept van het
ontwerp-streekplan zijn de eer-
der vastgelegde uitgangspunten
verwerkt, evenals de besluiten
die zijn genomen in het kader
van de Noron (Nota Ruimtelijke
Ontwikkelingen in Noord-Hol-
iand).
Over een concept van het
ontwerp-streekplan is overleg
gevoerd met de dagelijkse bestu-
ren van de gemeenten in het
Amsterda m-Noor d zeekanaal-
gebied.

Wat is een
streekplan?
Wat is een streekplan?
In grote lijnen geeft het aan
hoe de ruimte in een bepaald
gebied moet worden ver-
deeld. Waar woonwijken
mogen komen, waar de
wegen, industrieterreinen,
welke natuurgebieden en
landschappen beschermd
moeten worden. Kortom: al
die zaken waar we allemaal
mee te maken hebben.
Provinciale Staten, die als
gekozen volksvertegenwoor-
digers Noord-Holland bestu-
ren, stellen dat plan vast.
Gedeputeerde Staten, zeven
mensen die door de 79 leden
van Provinciale Staten zijn
belast met het dagelijks
bestuur, onder voorzitter-
schap van de commissaris van
de Koningin, bereiden die
beslissing voor.
Gedeputeerde Staten komen
op grond van eerdere staten-
uitspraken en uitvoerige stu-
dies van ambt e lijke diensten
met een ontwerp-

Op dit ontwerp-streekplan
kan iedereen reageren. Niet
alleen een gemeentebestuur,
ook bijvoorbeeld een volks-
tuinder, die zijn belangen wil
bepleiten. Bij de vaststelling
van het streekplan wordt met
bezwaarschriften rekening
gehouden.
Een streekplan is daarom zo
belangrijk omdat het voor
een reeks van jaren vastlegt
langs welke hoofdlijnen de
ontwikkeling van het gebied
zal dienen te verlopen. Ge-
meentebesturen moeten bij
het opstellen van bestem-
mingsplannen voor hun eigen
grondgebied de mogelijk-
heden dan ook steeds toetsen
aan dit streekplan.
Overigens vormt een streek-
plan geen strak keurslijf
waarbinnen de toekomst ge-
vangen zit.
Behalve een zekere marge om
te bepalen of een gemeente-
lij ke visie overeenkomt met
de streekplanvisie hebben
Gedeputeerde Staten ook
nog een afwijkingsbevoegd-
heid. En ten slotte vindt er
periodieke bezinning plaats
omdat voortdurend nieuwe
ontwikkel.:"gen in het streek-
plangebied optreden en ook
rijksnota's over ruimtelijke
ordening een ander licht op
de zaak kunnen werpen.

Expositie

„De mens centtaai" - dat is de eerste doelstelling waarop hel
o ntwerp-strcckplan is gebaseerd In de eerste plaats gaat hel om zijn welzijn
Andere doelstellingen, die. uooi tgeulocid zijn uit reeds, ceider aannaaide nota's
(zoals de Nota Ruimtelijke Ontwikkelingen m Nooid-Holland en de Nota Kleine
Kernen) zijn vet antwoord gebruik van de schaaisc ruimte, bevordcien van een
veilig en gezond leefmilieu, bouwen van voldoende woningen van goede
kwaliteit, kritische benadeling van de economische groei, zuinig omgaan met
energie en bcpeikcn van de woon-wcrkafstanden

HKEMSTKDE- Gedurende de maand
september exposeert in het raadhuis
van Heemstede Hans Lodewoogs
schildnijen en tekeningen. D«' Ion-
toonstelling is dayclijks te /ion van
8.30 toe 12.15 uur (van maandag lot

Procedure
Van l september tot 15 december ligt
het ontwerp-streekplan ter inzage in
het provinciehuis, de gemeentehuizen
in het gebied en in openbare
bibliotheken Vanaf 16 oktober
kunnen bezwaarschriften worden in-
gediend tegen het ontwerp
Die moeten worden gericht aan
Provinciale Staten van Noord-Hol-
land, Dreef 3 m Haarlem. Vanaf 16
oktober ligt eveneens ter visie een nota
over de bouwlocatie Hoofddorp-Haar-
lem, waann de ontwikkeling van deze
Noron-bouwplaats nader is aangege-
ven. Deze nota is vanaf dat moment
onderdeel van het ontwerp-streek-
plan, en ook hierover kunnen
bezwaarschriften worden ingediend.
De bezwaarschriften worden begin
volgend jaar behandeld - onder meer
op hoorzittingen in het gebied - door
een Commissie van Onderzoek uit
provinciale staten.
Deze Commissie van Onderzoek-
brengt een advies uit aan provinciale
staten over het ontwerp-streekplan en
de bezwaarschriften.
In juni 1979 stellen provinciale staten
het streekplan vast.

Informatie-avonden

Het ontwerp-streekplan zal wor-
den gepresenteerd op een aantal
informatie-avonden met een
dia-reeks, een kleine expositie en
een inleiding door gedeputeerde
W. van der Knoop. De data:
6 september, Zaanstad: Linde-
boomschool, Raadhuisstraat 57,
Koog a. d. Zaan.
7 september, Amsterdam: Kras-
napolski, Dam 9, Amsterdam.
19 september, Velsen: De
Schouw, Bleyenhoevelaan 2,
Velsen-Noord.
17 oktober, Haarlem: Die
Raeckse, Haaks 1-3, Haarlem.
18 oktober, Hoofddorp: Royal,
Kruisweg 1049, Hoofddorp.
Elke avond begint om 20.00 uur.

INSPRAAKBEGELEIDING
Het Provinciaal Opbouworgaan heeft
zich bereid verklaard insprekers te
begeleiden. Op de informatie-avonden
zal een vertegenwoordiger van het
opbouworgaan het karakter van die
begeleiding aangeven.
Men kan zich dan ook aanmelden voor
deelname aan de inspraak Uiteraard
beslaat ook de mogelijkheid zelfslan-
dig te reageren op het onlwerp-slreek-
plan.
Aan een groot aantal adressen m het
streekplangebied is een samenvatting
van het ontwerp-streekplan loege-
stuurd met een begeleidende brief
waann ook is aangegeven hoe men kan
reageren
Punten uit hel onlvverp-slreekplan

Kenmerken van
het gebied
Het Amsterdam Noordzee kanaal-
gebied is 850 vierkante kilometer
groot, dat is 29 procent van het
grondgebied van de provincie en 2,3
procent van Nederland Er wonen
anderhalf miljoen mensen, tweederde
van alle Noordhollanders en 11
procent van alle Nederlanders. Het
gebied geeft aan 630.000 mensen
werk.
Driekwart van de Noordhollandse
werkgelegenheid is hier geconcen-
treerd. In het grondgebruik is de
neerslag (* vinden van d<> hoge mate
van verstedelijking bijna 40 procent
van de grond is benut voor woningen.
induntnv, handel, wvgcn, sporlvelden
c.d Voor Nederland als lotaal is dat
12 procent

Wonen
In het Amsterdnm-Noordzeekanaal-

tvveederde van het totaal aantal
woningen van de provincie
In Amsterdam staat alleen al 38
procent van het Noordhollandse
woningbestand. Dnekwart van de
Amsterdamse woningen is vóór 1945
gebouwd Dat zijn 215 000 huizen.
In Haarlem zijn er van die categorie
35 000, m Zaanstad 17 000 en m de
IJmond 14 000

De stadsvernieuwing richt zich vooral
op de oude woningvoorraad.
De problemen zijn wat dat betreft het
grootst m Amsterdam. Er wordt
vanuit gegaan dat in de periode
1980-1990 circa 24.000 huizen op
nieuwe bouwterreinen nodig zijn om
de verhezen in stadsvermeuwings-
gebieden te compenseren. Voor
Haarlem, Zaanstad en IJmond wordt
ervan uitgegaan dat ter vervanging van
gesloopte woningen evenveel huizen
kunnen worden teruggebouwd. In
uitbreidingsplannen in het streekplan-
gebied kunnen m de periode
1980-1990 ongeveer 18 000 wo-
mngen worden gebouwd. In de
groieikernen Alkmaar, Hoorn, Pur-
merend en de nieuwe steden Lelystad
en Almere kunnen voor bewoners van
het Amsterdamnoordzeekanaalgebied
42.000 huizen worden gebouwd.

Tegenover deze 18.000 plus 42.000 is
circa 60.000 woningen staat een
behoefte van ongeveer 105 000
hui/en in de periode van 1980-1990.
Er is dus aanvullend bouwterrein
nodig.

In dp Nota Ruimtelijke Onlwikke-
lingen m Noord-Holland (Noron)
hebben provinciale staten (eind 1977)
al gekomen voor bouwplaatsen in de
Haar lemmermeer (Hoofddorp-
Haarlem) en in de Velserbroekpolder
(ten oosten van Santpoort) Aan de
west/ijde van hel streekplangcbied
kunnen de/c locaties (samen 15 000 a
20 000 woningen) naast de al
bestaande plannen en de bouwmoge-
hjkhedcn op open plekken voldoen
aan de behoefte
Voor Zaanstad, dat zijn eigen
behoefte moet kunnen opvangen,
moeten ook uitbreidmgsmogelijk-
heden worden geschapen. Gedepu-
lecrde Slaten stellen voor Assendelft
•Noord voor bebouwing aan te wijzen
Hier is ruimte voor circa 6.000 a 9.000
woningen Het Guisveld kan dan
grotendeels als natuurgebied worden
gespaard.
Voor Groot-Amslerdam ligt de zaak
anders
Dit deel van hel streekplangebied
blijft met een Iheoretisch tekort van
21 000 a 24.000 woningen zitten.
Mogelijk zou m de toekomst kunnen
blijken dat er nog wat bouwmogehjk-
heden m en om Amsterdam te vinden
zijn Studies daarnaar zijn gaande
Het is mede daarvan afhankelijk of de
uitstroom uit de provincie 'm de
periode 1980-1990 kan worden
beperkt.

Werk
Het werk in het streekplangebied is
geconcentreerd in twee gebieden, de
agglomeratie Amsterdam-Zaanstreek-
Amstelveen-Schiphol (457000
arbeidsplaatsen) en de regio Haarlem-
IJmond (127.000 arbeidsplaatsen).
Grootste werkgevers zijn de gemeente
Amsterdam (28 000 mensen in dienst)
Hoogovens en Schiphol (elk 24 000
werkers). Voor enkele concentratie-
punten hebben gedeputeerde staten
de volgende ontwikkelingen voor
ogen.
Schiphol wegens de geluidshinder
rond Schiphol wordt geen verdere
groei aanvaardbaar geacht dan tot
circa 180.000 vliegbewegingen per
jaar (dat is ongeveer 18 tot 20 miljoen
passagiersbewegingen).
Het vierbanenstelsel is daarbij uit-
gangspunt, gecombineerd met een
toekomstige toepassing van het zoge*
noemde micro-wave-landing-system
(aanvliegen in een kromme route, om
woonwijken heen).
Hoogovens een eventuele toekoms-
lige uitbreiding van het bedrijf wordt -
overeenkomstig een uitspraak van
provinciale . staten - met onmogelnk
gemaakt, mits aan één aantal

voorwaarden op milieugebied wordt
voldaan
De noodzaak van kustaanpassing om
de uitbreiding Ie realiseren moet nog
worden aangetoond
Havens een voorhaven is door
provinciale staten al afgewezen Wel
wordt m het kader van het/ogenoom-
de Open Beraad (waarin rijk, provincie
en betrokken gcmeenlen deelnemen)
onder/ochl of m samenhang mei de
uilbreidingsplannen van Hoogovens
een overslagterrein voor droog massa
goed kan worden gecreëerd Als een
kustaanpassmg nodig /ou /ijn /al dat
te /ijnertijd moeten worden verwerkt
in het streekplan via een streekplan-
herziening of een uitvverkingsplan
Verouderde- havengebieden dienen zo
mogelijk nieuwe functies te krijgen
Zo kan het oostelijk havengebied van
Amsterdam ook meer met havenge
bonden activiteiten gaan herbergen
Voor het westelijk havengebied willen
gedeputeerde slalen de Machmeweg
als weslgrens aanhouden Tot 1990 is
dan nog voldoende terrein beschik
baar.
Verkeer
Om ook in de toekomst goede
verbindingen te garanderen per open-
baar vervoer lussen de nieuwe
centrumgebieden van Amsterdam en
de woongebieden buiten de stad is
aanleg van de nngspoorbaan in
Amsterdam dringend gewenst Tevens
kan via deze railverbinding Schiphol
aangesloten worden op het lan dehj k
spoorwegnet en kunnen snelle open-
baar vervoer-verbindingen tot stand
worden gebrachl tussen de Meer-
landen en Zaanstad-Purmerend en de
Meerlanden en Weesp-Almere
Dagelijks passeren circa dertigduizend
mensen het Noord?eekanaal m de
drukste richting in het avondspitsuur
Daarvan ging ongeveer 57 procenl mei
de trein en bus en 6 procent per fiels
of bromfiets.
Wellicht kan het aandeel van het
openbaar vervoer worden verbeterd
door aanleg van de Hemspoortunnel
en de Ringspoorbaan om Amsterdam.
Voor veel woon-werkrelaties is het
openbaar vervoer evenwel geen aller-
natief door de langere reistijd.
Nieuwe oeververbindingen zullen
nodig zijn, zoals de Wijkertunnel
(Velsen) en een nieuwe oever-
verbinding bn Schellingwoude.

BURGERLIJKE,
STAND '

Geboren, (buiten de gemeente) Laiia
Ehsabetha Maria, d.v. J W H
Teumssen en E.R. Chidda.
Ondertrouwd PM. Patton en S.R
Cross, F.M. van Wulften en M. Belder,
J. Bloem en A.M. Dnehuizen
Gehuwd. T.A.M Sweerts en T
Schuiten
Overleden Andnes de Jong, 51 j r .
geh. gevv. m. J.W. van Duijn
Overleden buiten de gemeente Carel
C. Alberts, 43 jr. (Nieuw Unicum)

Dochter Astrid met het grootste en kleinste paard van de bondmanege Ruckert.

Na tien jaar kroon op 't werk
ZANDVOORT - De otficiële
goedkeuring van de A.N.W.B. op
8 augustus 1978 verleend aan
Manege Rückert, om het
predikaat „bonds-manege" te
mogen voeren wordt door het
echtpaar, Ben en Odilia Rückert
gezien, én terecht overigens, als
een kroon op het vele werk dat
zij de afgelopen jaren tezamen
hebben verricht.

„Wij /ijn er e-chl Irots op. dat wij hier
ir. Zandvoort nu aangemerkt staan
a!s„bonds stal", /egt oen /i'ervoldani'
Ben Rückert die /ie.h nog levendig de'
tijd her inner t dat hi| met verkoopvan
trmt opholsüand / i jn dagelijks brooel
verdiende. Ook heelt lu>l echtpaar oen
tijdlang een gioe'iiten/aak gehad Hun
ideaal was i'thlcr /el! iets te1 beginnen,
speciaal niet diëten.
Op l augustus 1968, dus tien jaar
geleden, kreeg men toestemming om

gelegen achter de Cath. van
Renesspstraat. „Wij hebben hel zelf
moeten egaliseren, de boomstronken
uitgraven enzo, een hels kvvarei",
aldus Ben, die nog precie's weet dat / i j
hun dierenboerderij begonnen met
vier pony's, t>vee geiten, kippen,
fazanten en pauwen.

Ondanks he>l feit dal men nu overeen
goed geoutilleerde manege beschikt,
waar 16 eigen paarden, 1 ponv's en 15
pensionpaarden een heel goed onder-
komen hebben gevonden, heelt men
de kinderboerderij gehandhaafd. Nog
steeds wandelen do kippen eigenwijs
pikkend in hot rond. nog steeds /ijn
daar do pauwen m hun volle1 glorie, is
er ei n dvvergponv , een e leitje, geitjos.
duiven, la/anlen en nog veel meer
Waaischijnlijk dal dit klom-vee- de
stoer be-paald op deze manege, vvaar
hot bijzonder goed toeven is. ol hot nu
op hot zonneleiras is ol m de
„Saloon".
De tvveo jongste kinderen van hol

be'dnjl Wilham (20) geelt iijlessen m
de dichte manege aan volwassenen
(l 15,-- por uur) , terwi j l Astrid (16)
zich ovor do jeugd on t f e rmt (f 12,50
per uur). Voor Astrid wol een druk
programma, /e- is nog Mavo-stholiere,
en wil na hot behalen van haai
einddiploma,, veidor studeren m
Domo. Zo wil graag inslructrice
worden, on daarvoor is hot otticiole
bewijs van de l-Vdratie van Neder-
landso Rijscholen voioist
Jammer dat de manege ueeri lei ie in
heeft vvaar do paarden builen kunnen
gta/on, hoewel dit wol goori wordt
gemaakt door do logolmatigt huiton-
n t ton dooi do du inen en lan«s In-t
strand die de luilors mot de paarden
emdernenien. Oe>k worden ei wel
dagtochU n ondernomen.
Vooilopig /ion Prior, Patrick Mv
Lord, on hoe /o nog moor mogen
holen, er /oor tovroden on vor/orgd uit
in hun stallen. Zij kijken uit ovor het
zonneterras en de kmdoiboordoiii
Het predikaat „bonds-manege" islnoi

Veerman, de nieuwe topman bij
Bouwes-Palace.

Nieuwe top man

bij Bonwe§- Palace
ZANDVOORT - „Wij vechten
terug. In Zandvoort moet je
vechten om te blijven bestaan, en
dat doen wij" zegt de heer F.B.J.
Veerman, die per l september
1978 is benoemd tot directeur
van Bouwes Palace. De nieuwe
man aan de top is geen
onbekende bij Bouwes Palace.
Hij heeft het bedrijf meegemaakt
ir. al zijn facetten op zijn weg
naar de top. In oktober 1965,
vier maanden na de opening
begon hij als 2e oberkelner, en
nu 13 jaar later bezet hij de
directeurspost. Het grote voor-
deel hiervan vindt hij zelf, is dat
hij het bedrijf kent als geen
ander. „Ik heb zelf vaak tegen
bepaalde dingen aangeschopt,
dus ik weet £o'n beetje waar de
knelpunten liggen", is hij van
mening.

Met het terugvechten bedoelt hij dat
men bezig is do op/et van het hotel te
veranderen Men brengt de bedden-
capaciteit van 400 door de verkoop
\an de drie-kamer appartementen
(goed voor vier bedden) terug tot 200
bedden Kon men vroeger eenvoudig
twee cursisten onderbrengen m een
appartement, tegenwoordig is dit niet
meer mogelijk Juist in de winter-
maanden Kan men, dooi de vele
vergaderzalen die men heeft, grote
groepen onderbrengen voor vergade-
nngen, cursussen, en congressen

Andere activiteiten
Ook de bowling- en kegelbanen
krijgen dl meer bezoekers Zeker nu
men de bowling aanmerkelijk ge/el-
liger heeft gemaakt, zal dit in de
komende wintermaanden merkbaar
zijn De heer Veerman wi l ook moei du
nadruk gaan leggen op de grote
feest/aal waar men bij Bouwen Palace,
over beschikt ,llet is een ideale
Twee Zandvoorters
De heer Bouvves zelt is bij/onder
enthousiast nu hi j Iwee Zandvoorters
als directeur heeft Cieorge Kietu in
Hotel Bouwes en \ eerman in
Bouwes-Palace de samenwerking /&\
nog intensiever \\orden, kondigt h i j
aan
Ook het circuit en de gunstige
situering van Bouwes Palace /o
dichtbij het station, v i n d t de heer
Bouwes van niet te onderschatten
belang „Welke badplaats heelt nu een
regelrechte treinverbinding met de
hootdstad. welke badplaats is /o
bekend over de gehele wereld als

Zandvoort door zijn circuit? " is zijn-
opinie. -

TZB
Veerman /elf, durft /ich geen -
Zandvoorter te noemen", slechts mijn "
vrouw is een echte zegt hij Wel wil hij
vertellen van zijn club The Zandvoort"
Boys, waarvan hij voorzitter is. Eerrj
club die waarschijnlijk minder zal
kunnen beschikken over de tijd van de
voorzitter, omdat zijn nieuwe baan
meer tijd zal vragen dan de vorige,
ruimte, speciaal in Zandvoort, waar
men voor het geven van bijvoorbeeld -
verenigingsavonden, zo weinig zalen
beschikbaar heeft. Wij willen uitgaan
van een speciaal aantrekkelijk tarief, „
„all-m" dit betekent inclusief de
consumpties" I

Expositie
ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum op het Gasthuisplem zal van
l tot en met 24 september een
expositie worden gehouden van de
werken van tien Zandvoortse amateur-
kunstenaars.
Deze amateurs, Jacob van Duijn,
Martin Faber, Dick van der Mije, Nel
Sandbergen, Hans Noltee, Volkert
Schaap, Fnts Slagveld, Marieke ter
Kuilc, Joop van der Valk en Thonis
van der Weel, hebben één ding
gemeen nl. hun grote liefde voor
Zandvoort Bij enkeln van hen, onder
andere Jacob van Duijn, Martin Faber,
Dick van der Mije staat Zandvoort in
hun werk centraal.
Het belooft een boeiende expositie te
worden, die op l september om 20 00
uur dooi wethouder I M. Aukema zal
worden geopend.
De expositie zal geopend zijn iedere
woensdag tot en met zondagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uui.

DIEFSTALLEN
ZANDVOORT - Cr werden ween

diverse aangilte's van diefstallen van
helmen, bromtietsen. en diefstallen
u i t auto s ondciandere van muziek
cassettes fotocamera's, gold Een
Duitsu werd een kottei met foto
mateuaal te r waarde van l S 000.-uit
de handen genikt door twee brom
fietsers
Op maandagavond miste men m een
bar aan de passage oen kelnersporte
tcuilli? met ca. t 3 a l 000,-- De
politie werd hiervan m kennis gesteld,
terwij l men di bezoekt is verzocht te
bli jven BIJ de aanwe/igen werd niets
«e\onden /odat aangenomen moet
uordon dat de- por tefeui l le reeds
vroeger op di> avond moet zijn
ontueemcl .

l VU ln_i. Mul )

LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
allo bekende merken o a

befbre you buy>

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
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HOTEL BOUWES V
Dagelijks diner dansant (behalve op maandag) met
muziek van oen fijn orkest Kompleet 3 gangen menu
alvan.il f 25 Elke zondag matinee Unieke
accommodatie voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of ri|hewi|S niet vergeten! ,
In liet Panorama restaurant in Bouwes Palace kunt
u op 70 m hooqte voo r t re f f e l i j k eten en qenieten van
°en maanifitA uit/icht Ook voor groepen recepties
p cl tot c a 250 personen
2- en 3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf. Ook
te koop (vraag de katalogus of bel
de receptie Bouwes Palace 02507-
2144 voor alle inlichtingen en/of af-
spraak voor bezichtiging).
Hoge voordelige financiering
mogelijk.
Spektakulair dolfirama (naast de
Bowling) Dagelijks shows om 10 30,
1200 14 00 en 16 00 uur Avondshows
op dinsdag, vrijdag en zaterdag om
21 00 uur

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507-2144

golden
tulip hotels
. halland .'

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIAUTEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJESTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BAR BISTRO
(Les Jumeaux

Bennebroekerlaan 19b. telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

.Gfealêfc Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw ^akendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

CAFE-PESTAURAMT

CRÊPERIE

Maris

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.

StHANDVlCG l O HOlONDt

2AMOVOORT

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG - KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

TeL 02507-78 97
Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Maandag gesloten.

VOLVO 66
De Dion achteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn'

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel 02977-24429

magazijnmedewerkers
Magazijnmedewerkers bij Fokker leveren een

belangrijkebijdrage aandeproduktie van
vliegtuigenAVij hebben er enkele nodig.

Iets voor U?

De verschi l lende produktieahlelingen b i j
Fokker doen hun \oordeel met een
pertekte aanvoer van de benodigde
materialen en onderdelen op het jimte
moment. Hoofdmagazijnen en
tussenmaga^ijnen zorgen daarvoor. Dat
magazijnwcrk houdt méér in dan 'n
onderdeel van de plank wippen en
afleveren. Diverse materialen met
handelsafmetingen moeten machinaal
worden voorbewerkt op
produklieafmetingen. (Daarmee begint
het produktieproces eigenlijk al in het
magazi jn) . Binnenkomende goederen
t.b.v. vliegtuigproduktie, ruimtevaart etc.
moeten gekontroleerd en opgeborgen
worden in de magazijnen. Aflevering uit
de magazijnvoorraden geschiedt volgens
daarvoor geldende dokumenten.
Bepaalde materialen en onderdelen
hebben een beperkte houdbaarheid - op
onderhoudskaarlen wordt dit

bi jgehouden. Doorgaans moet wat het
eerst is binnengekomen ook het eerst
worden afgeleverd. Voor levering van
resen edelen geldt het omgekeerde.
Reeds algeleverde onderdelen komen
soms terug en moeten weer gekeurd en
opgeslagen worden.
Magazijnmedewerker is een veelzijdig
vak dat je moet leren. Bij Fokker wordt
gestart met een interne opleiding in
werktijd. Voor de rest is het minstens l
jaar ervaring opdoen. Ervaring met het
materiaal en de onderdelen in de totale
goederenstroom, en met de administratie
eromheen.

Zin in dit soort maga/ijnwerk? Bel dan
020-5443820. Of schrijf even aan
Fokker-VFW. Personeelszaken
n r. (177 7S RP. Postbus 7düü,
l l 17 ZJ Schiphol-Oost.

•••••••«"•̂ ••̂ ^̂ ^̂ •••̂ «̂ ••«l̂ ™^™^̂ ™"™™"»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ^™^̂ »̂!»

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R l N K O

Oranjestraat 2-12. Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

PROGRAMMA 1978-1979

Stichting JHVU

centrum voor vormings-, ontwikkelings- en kreativiteitswerk

Inlichtingen over onderstaande cursussen vanaf heden verkrijgbaar op ons kantoor
KAMPERSTRAAT 37-HAARLEM-TEL. 313726/327838

Geopend van ma. t/m vrij. 10.00-13.00 en 19.00-21.00 uur.

Cursussen:

Algemene ontwikkeling
Antiek herkennen
Aquarelleren
Autotechniek
Balspelen
Beschilderen van
gebruiksvoorwerpen
Bewegingsleer
Binnenhuisarchitectuur
Bloemen van stof
Bloemschikken
Boekhouden
Boetseren
Borduurtechnieken
Bridge
Cabaret
Calligrafie
Dansexpressie
Decoratief tekenen
Doe-hel-zelf
Duits
Edelsmeden
E.H.B.O.
Engels
Etsen
Filmen
Filosofie
Fotografie

Frans
Gespreksgroep vrouwen
Grieks (modern)
Gymnastiek
Haarverzorging
Handenarbeid
Houtarbeid
Houtsnijden
Italiaans
Jazzballet
Kantklossen
Kindenkreativiteit
Koken
Kostuumnaaien
Kunstgeschiedenis
Latijn
Maatschappijleer
Machineschrijven
Make-up
Macramé
Meningsvorming
Metselen en pleisteren
Muziekleer
Nederlandse taal
Nederl. v. buitenlanders
Nederlandse letterkunde
Noors
Ontleden

Orkest en instrumenten
Poppen maken
Pottenbakken
Psychologie
Rekenen
Ritmische gymnastiek
Russisch
Schaken
Schilderen en behangen
Siersmeden
Sleuteldiploma l.V.l.O.
Spaans
Spinnen
Spreken
Sprookjes
Stenografie
Stoelenmatten
Stofversieren
Symfonie en opera
Tekenen en schilderen
Toneelcursus
Vergader- en discussie
technieken
Volksdansen
Vormen en kleuren
Wandkleden maken
Weven
Wiskunde (modern)

Yoga
Zeefdrukken
Zweeds
Lezingen (series) en
excursies
Symphonisch Gedicht
Landgoed Lindenheuvel
Onbekend Parijs
Homoeopathie
Literatuur en Politiek
Haaien en koralen ,
Excursie Schermer
Russische dissidenten
Excursie Suikerfabriek
Kennemer buitenplaatsen
Roken en wij
Zonne-energie
Orgel Bavo
Excursie St. Bavo
Alpenflora
Californié
Restaureren van kunst
Ijstijden
Corsica

- Betekenis van Israël
Europese spookkastelen
Ravenna
Filmserie

AANVANG CURSUSSEN 18 SEPTEMBER A.S.

Programma verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
Stadsbibliotheek en -leeszaal, Doelenplein en alle filialen

VVV-kantoor, Stationsplein 1 - M.A.I.-buro, Stationsplein2
Stadhuis - Grote Markt - Wijkcentra in Schalkwijk

Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.

LAAT U W STEM HOREN OVER
UW EIGEN WOONOMGEVING
Waar moeten nieuwe huizen worden gebouwd?
Welke oplossingen moeten worden gezocht voor
de Amsterdamse haven? Hoe ziet de toekomst
eruit voor Schiphol? Welke ruimte moet Hoog-
ovens krijgen? Hoe moet het met de stads-
vernieuwing?

Binnenkort worden hierover een aantal beslis-
singen genomen. In juni 1979 nemen Provinciale
Staten van Noord-Holland besluiten over de in-
richting van het zuidelijk deel van de provincie.
Dat is het gebied rond Amsterdam, Haarlem,
Umond, Zaanstad en Haarlemmermeer. Bij de
provincie noemt men dat:
AMSTERDAM-NOORDZEEKANAALGEBIED

Voor dit gebied is een ontwerpstreekplan gemaakt
waarin de voorstellen staan van het dagelijks bestuur
van de provincie, Gedeputeerde Staten. Voordat in
juni volgend jaar over die voorstellen wordt beslist,
kan iedereen er zijn of haar mening over geven.
Elke beslissing heeft gevolgen voor de een of de
ander. Misschien wel voor u.

;

Informatieavonden
Gedeputeerde voor de ruimtelijke ordening W. van
der Knoop, zal op een aantal informatieavonden een
toelichting geven op het ontwerpstreekplan.
De data zijn:

6 september,
Zaanstad, '
Lmdeboornschool,
Raadhuisstraat 57,
Koog aan de Zaan.

7 september,
Amsterdam,
Krasnapolsky,
Dam.

Waar begint uw invloed?
Als u zich aangesproken voelt door de voorstellen
en er uw mening over wilt geven, kunt u regageren. ,
ledereen kan van l september tot 15 december een
reactie - bezwaarschrift genoemd - sturen naar
Provinciale Staten. In deze periode ligt het plan ter
inzage in de gemeentehuizen in het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied, in de openbare bibliotheken,
en in het provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uit Provinciale Staten, de 79 Noordhcllandse
volksvertegenwoordigers wordt een Commissie van
Onderzoek gevormd, die de reacties gaat beoordelen.
Er zullen nog hoorzittingen worden gehouden, overal
m 't gebied, waarop iedereen zijn bezwaarschrift kan
toelichten. De Commissievan Onderzoek bereidt dan
de besluitvorming in Provinciale Staten in juni 1979
voor. Daarbij worden de bezwaarschriften betrokken.

Inspraakbegeleiding
Het best kunt u zelf het initiatief nemen voor het
opstellen van een reactie. Als u dai wenst kan het
Provinciaal Opbouworgaan (Kleine Houtweg 23,
Haarlem, tel. 023-319130) u behulpzaam zijn.
Op de informatieavonden zal een en ander- verteld
worden over de begeleiding die het Oobouworgaan
kan geven.

Voor meer informatie kunt u bellen naar bureau voor-
lichtmg van de provincie, Dreef 3 in Haarlem,
tel. 023-169933.

19 september,
Velsen (Noord),
De Schouw,
Bleyenhoevelaan 2.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Ze worden
geleid door de Commissaris der Koningin, drs. R. J. de
Wit. Er zal een korte diareeks over het plan worden
vertoond.

[BON "
l Stuur mij:

naam.

adres:'

D gratis brochure ontwerp-streek- .
plan Amsterdam-Noordzeekanaal-'
gebied , |

D het ontwerp-streekplan zelf i
(a f 25 - excl. portokosten).

i occasions

l
i Wuunyiddlb. - -

Bon insturen naar Provinciehuis, Dreef 3,2012 HR Haarlem.

woonplaats:

provinciaal bestuur
van noord-holland
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Concurrentie kansloos
door suprematie Lotus

Mario Andretti onbedreigd naar de
zege,

ZANDVOORT -'Klonk het verhaal van de voorremmen die dreigden
te blokkeren al niet overtuigend, na Andretti's lofuitingen vanwege
de houding van zijn stalgenoot Peterson ging de Zweed er niet langer
omheen dat hij zich keurig aan de stalorders had gehouden door de
zege aan zijn kopman te laten. De volle vijfenzeventig ronden had'"
Peterson in de schaduw van Andretti gereden. Slechts eenmaal was
hij langszij gekomen, maar dat was om een gebaar te kunnen
opvangen of alles nog wel okee was. Nadat de duim van de man aan
wie het wereldkampioenschap vrijwel niet meerxkan ontgaan
omhoog was gegaan nestelde Ronnie Peterson zich weer getrouw
achter de goud gebiesde zwarte Lotus om, zoals Andretti later zou
bekennen, als veilige buffer te dienen. Andretti mocht zijn zesde
seizoenzege behalen. Tevens bezorgde de tot Amerikaan
genaturaliseerde Italiaan met deze twaalfde overwinning uit zijn
carrière als formule-1 coureur de Lotus-stal van Colin Chapman de
tweede wereldtitel in het constructeurskampioenschap.

kwartet uitvallers.
Michpl Bteekemolen was niet verder
gekomen dan 1.21.33. Geen schande
als men bedenkt dat zijn geroutineer-
de teamgenoot Jochen Mass ruim een
halve seconde langzamer rond was
gegaan. De ATS-stal was dan ook niet
ontevreden over het optreden van de
Nederlander en nodigde de Haar-
lemmer uit om op het Engelse
Silverstone nog eens te komen trainen.

Bleekemolen
Michel Bleekemolen was dan ook niet
ontevreden over zijn formule 1-avon-
tuur. De twee trainingsdagen hadden
hem veel zelfvertrouwen bezorgd,
getuige zijn woorden dat er waar-

Daamaast kan Chapman zich ver-
lieugen in een wereldkampioen binnen
zijn gelederen, want met de 63 punten
die Andretti nu vergaard heeft is de
concurrentie op onoverbrugbare af-
stand gereden. Alleen Peterson zou
nog een bedreiging kunnen vormen,
maar in de nog drie te rijden Grand
Prix (Italië, Canada en USA) is deze
Zweedse coup niet meer te ver-
wachten. Peterson zei het zelf al. Ik
ben als tweede man door Lotus
aangetrokken. Ik zal me dan ook aan
de stalorders houden. Ik heb_geen •
enkele reden om' ontevreden te zijn,
want Lotus heeft me dit jaar weer
terug in de markt gebracht.

üresold
Zichtbaar minder tevreden was de
regerend wereldkampioen Niki Lauda.
De gehele race had hij dan ook tegen
de twee Lotussen moeten aankijken.
In zijn Brabham had de Oostenrijker
geen enkele kans gehad. Ergo, er was
zelfs met hem gesold, want op die
iwee momenten dat hij dichter op het
eidende duo kroop, liepen de
koplopers vrij gemakkelijk van hem
weg om het gat opnieuw tot zo'n vier
seconden te vergroten.
.Ik heb gereden wat ik kon, maar er

was geen kruid tegen gewassen", aldus
de maii wiens kroon naar een
Lotus-rijder zal verdwijnen. De manier
waarop die kroon hem wordt
ontnomen zat der Niki niet lekker. Na
de champagne op het ereschavot
beende hij rechtstreeks naar het
Brabham-kamp in het renners-
kwartier. Handtekeningenjagers
tonden zijn krabbel wel vergeten en
zelfs de man van de televisie slaagde er
niet in hem voor de camera te krijgen.

Suprematie
Overigens was de suprematie van

tus al'duidelijk geworden tijdens de
beide trainingsdagen. Beide rijders
doken als enigen onder de magische
grens van één minuut en zeventien sec.
'n nog nooit is het circuit van
Zandvoort zo snel gerond als op
zaterdagmiddag 26 augustus toen
Andretti een tijd neerzette van
1.16.36 sec. Lauda deed er een
H'conde langer over, welke tijd nog
altijd goed bleek voor een niet
onverdienstelijke derde startplaats.
3at Lauda desondanks tijdens de race
H- nog bijna in slaagde om aan te
ikken, kwam, zoals Andretti later zou
'i'rklaren, omdat hij iets gas terugnam
omdat zijnuitlaatspruitstuk dreigde te
scheuren. Dat was ook het moment
dat Peterson even polshoogte kwam
it'tncn, omdat Lauda een serieuze
K'dreiging ging vormen. Maar de zaak
bleef heel en in de slotfase had Lauda
de moed opgegeven en genoegen
Gnomen met de derde plaats. Tegen
ml Lotus-geweld was toch niet op te
taksen.

verbeterd en ik heb een nieuwe motor
gekregen. Zaterdag ging het dan ook
beduidend beter, maar helaas was de
tijd tekort om me nog te kwalificeren.
Had ik meteen die nieuwe motor
gehad, dan ben ik ervan overtuigd, dat
ik me van een startplaats had kunnen
verzekeren".

Hachelijke situatie
Zesentwintig rijders verschenen aan de
start en het heeft weinig gescheeld of
een beduidend minder aantal wagens
7.ou aan een eventuele herstart hebben
deelgenomen. De eerste bocht om ging
het nog goed, maar bij het ingaan van
de Gerlachbocht raakten de wagens
van Ricardo Patrese en Didier Pironi
elkaar. Wielen en brokstukken vlogen
hoog door de lucht en kwamen op en
naast de baan terecht. Wonderwel
kwam het overige veld heelhuids langs
de op de baan van de vangrail
terugketsende wagens.
Baancommissarissen hadden het wrak
van Pironi snel in het gras, maar meer
moeite had men met de Arrows Ford
van Patrese. De goudkleurige bolide
stond dwars op de baan en tot

'driemaal toe werd het aanstormende
veld met deze hachelijke situatie
geconfronteerd. De rijders pasten zich
met de hoge snelheden wonderbaarlijk
snel aan door achter elkaar langs te
stuiven. Met vlagsignalen van de
baanposten werden de coureurs door
deze hindernis geloodst, maar een
hachelijke situatie ontstond toch maar
tot driemaal toe.
Op zo'n moment de race staken zou
beslist geen overbodige luxe zijn
geweest. Dat dit niet gebeurde vond
Jan Lammers als toeschouwer aan-
wezig, belachelijk. En velen deelden

zijn.

Geen panieksituatie
Voor Henk Bosman van de organisatie
lag de zaak echter anders. Hij wees er
op dat er bijzonder veel komt kijken
bij oen herstart. Hot zou zeker een uur
oponthoud betekenen aange/ien de
gehele starlprocodurc van voren af aan
zou moeten beginnen. TV-
uit/ondingen over de gehele wereld
zoudon hierdoor in de war komen. Het
zou ongetwijfeld een k ink in vele
kabels betekenen van reeds lange tijd
van tevoren geplande communicatie-
verbindingen. „Nee, rood licht geef je
niet zo snel", aldus Bosman die
volledig instemde met de beslissing
van wedstrijdleider Ed Zwart.
Een beslissing die de wedstrijdleider
overigens kreeg opgedrongen, want zo
zei Henk Bosman: „Langs de baan
staan op de strategische punten
internationale baancommissarissen
opgesteld. Ook de Gerlachbocht was
internationaal vertegenwoordigd.
Deze mensen bekijken de situatie en
men vond het verantwoord verder te
racen.
Dat seintje komt op de koptelefoon
van de wedstrijdleider binnen. Natuur-
lijk neem je met zo'n beslissing enig
risico, maar van een panieksituatie
kon echt niet gesproken worden".
Hopelijk voor Jan Lammers blijven in
de toekomst dergelijke situaties
achterwege, want de kans is aanwezig
dat Jan volgend jaar in het Grand Prix
circus mee gaat draaien. Shadow heeft
interesse voor de rappe Zandvoorter,
wiens zaak hel nu wordt de anderhalf
miljoen bij elkaar te brengen. Dat is
namelijk het bedrag dat Jan moet
meenemen.

De enige spannende momenten in de
race hadden zich achter de Brabham
van Lauda afgespeeld. Daar vochten
Watson, Fittipaldi, Reutemann en
Villeneuve om de vierde plaats. Precies
een halve race lang bezette Carlos
Reutemann die vierde positie, maar
het was Lauda's teamgenoot John
Watson die in de achtendertigste
ronde de Ferrari-rijder in dit achter-
volgende groepje van kop verdrong.
De Argentijn zou zelfs nog verder
terugvallen om tenslotte aan de staart',

,. van., dit ^groepje ».tè-l finishen achter
respectievelijk Walsón, Fittipaldfen
zijn teamgenoot de jonge Canadees
Giles Villeneuve. Het zijn de rijders die
in dezelfde ronde als de winnaar
wisten te finishen. Achtste man
Jaques Laffite werd vlak voor de
streep op een ronde achterstand gezet.

Saaie optocht
Door het oppergezag van Lotus
hadden- 65.000 toeschouwers een
saaie optocht voorgeschoteld ge-
kregen, al viel er natuurlijk wel te
genieten van de sublieme stuurmans-
kunst van de constant „in de rails"
rijdende Andretti en Peterson.

Welke gevolgen een stuurfoutje kun-
nen hebben bewees Rupert Keegan in
de vrije training voor de start toen zijn
Surtees nabij tunnel Oost van de baan
raakte en totaal verwoest werd. De
ongelukkige Brit kwam er vrij goed af
met een handfractuur, zoals later in
het ziekenhuis werd vastgesteld. Door
dit ongeval kon Merzario alsnog
starten. Hij had zich evenals Clay
Regazzoni, Michel Bleekemolen en
Jochen Mass niet weten te kwalifi-
ceren, maar met een tijd van 1.20.64
was de Italiaan de snelste van dit

Drie ronden duurde het voor de wagen van Patrese van de baan was geduwd.

schijnlijk niet meer uit de wagen te
halen was geweest. „Ik heb werkelijk
op mijn tandvlees gereden", aldus
Bleekemolen, „en ik dacht dat ik het
maximale uit de wagen heb gehaald.
Een wagen overigens die perfect
stuurt, maar gewoon topsnelheid te
kort kwam. ,
Na de eerste trainingsdag heeft :nen al
het mogelijke gedaan om daar nog iets
aan te doen. De voorwielophanging is

zijn mening. „In een formule 3-race
zou dat zeker zijn gebeurd", aldus de
Zandvoorter, die de dag tevoren zijn
leiderspositie in het formule 3-kam
pioenschap opnieuw versterkt had
middels een tweede plaats op het
Engelse Donington, terwijl zijn con- •
currenten achter hem eindigden.
Terecht wees Jan op het gevaar van
een massale botsing in de eerste ronde
als alle benzinetanks tot de nok gevuld

öekenvervoer
'-ANDVOORT - De door do CTVAV

beschikking gestelde helicopter
ft het afgelopen weekeinde slechts

*'ninaal dienst behoeven te doen,
uor vervoer van Zandvoortse /ieken.
•i'n patiënt van dr. Hidderbos werd
iuor de ambulancedienst van Rob van
'•r Waal met een slagaderlijkt-
'lui-ding naar de helicopter overge-
'facht. Binnen de kortste keren was
'i' patiënt in het Elisabeth's Zieken-
uis te Haarlt-m gearriveerd, waar hij

Heitje voor Kanveitje

ZANDVOORT • Honderd leden van de Zandvoortse padvindersorganisaties zijn maandag begonnen de
rommel, die de Grand-Prix bezoekers achterlieten op te ruimen. Directeur Beerepoot is b lij met de hulp
van de jongelui. „Wat ik anders aan werklieden k wijt. was, komt nu in de kas van de padvinders. Zij

UITSLAG:

Mario Andretti (VS) • Lotus 79 Ford
75 ronden in l uur 41 minuten 04,23
seconden (gemiddeld 188.170
km/uur); 2. Ronnie Peterson (Zw.) -
Lotus 79 Ford; 3. Niki Lauda
(Oostenrijk) - Brabham Alfa Romeo
BT 46; 4. John Watson (N.-fcrl.) -
Brabham Alfa Romeo BT 46; 5.
Emerson Fittipaldi (Braz.) - Coper-
sugar F 5A Ford; 6.- Giles Villeneuve
(Can.) - Ferrari 312 T3; 7. Carlos
Reutemmn (Arg.) Ferrari 312 T3.
Op l ronde: 8. Jacques Laffite (Fr.) -
Ligier Matra JS9; 9. Patrick Tambay
(Fr.ï - IvïcLaren M26 Ford; 10. James
Hunt (G.B.) - McLaren M26 Ford; 11.
Hector Rebaque (Mex.) - Lotus 78
Ford.

Op ° ronden: 12. Jody Scheckter
fZ.Afr.)-WolfWR5Ford.
Uitgevallen: In eerste ronde: Didier
Pironi (Tyrrell) en Riccardo Patrese
(Arrows) crashen in Gerlachbocht.
Na 10 ronden: Daly (Ensign) -
molorpech. na 13 ronden: Depailler
(Tyrrell) - kapotte zuiger. Na 16
ronden: Piquet (McLaren) - versnel-
lingsbak; Na 17 ronden: Jones
(Will iams) - gecrashed; Na 21 ronden:
Rosberg (Wolf) - gecrashed; Na 35
ronden: Lunger (McLaren) • motor-
pech; Na 35 ronden: Jabouille
(Renault) - motorpech; Na 40ronden:
Merzario (Merzario) - motorpech; Na
40 ronden: Arnoux (Martini) -
motorpech; Na 56 ronden: Stuck
(Shadow) - transmissie; Na 60 ronden:
Giacomelli (McLaren)- gecrashed.
G e d i s k w a l i f i c e e r d : Brambilla
(Surlees) - zwarte vlag wegens
ongeoorloofd aanduwen na spin in
Paroratnahnrht.

Stand wereldkampioenschap: 1.
Andretti 63 plinten; 3. Peterson 51
punten; 3. Lauda 35 punten: 4.
Depailler 32 punten; 5. Reutemanu 31
punten.

Likkebaardend zagen Mario Andretti (links) en Ronnie Peterson •

het vrouwelijk schoon langs lopen tijdens de donderdagavond
in Hotel Bouwes gehouden Miss Grand Prix-verkiezing. Enige dagen later kon
het Lotus-duo wederom likkebaarden van de dubbele Lotus-zege. ;

Tweehonderd klagers

belden over circuit
ZANDVOORT - Tijdens de
Grand Prix was het mogelijk
telefonisch bij het gemeentebe-
stuur te klagen over onder-
vonden geluidshinder. Ook
tijdens de trainingen op vrijdag
en zaterdag daaraanvooraf-
gaande stond de lijn open. Een
drietal ambtenaren hebben, el-
kaar steeds aflossende, van 9.30
tot 18.30 uur de klachten
genoteerd. Tevens hebben zij
gecontroleerd, of de CENAV,
die het circuit exploiteert, zich
aan de contractuele afspraken
ten aanzien van de toegestane
tijden hield. Vastgesteld kon
worden dat deze precies werden
nageleefd.

In totaal werden over de drie dagen
233 klachten genoteerd (vrijdag 87,
zaterdag 86 en zondag 60). Uit Nieuw
Noord (ca. 1300 woningen) kwamen
63 klachten, uit Oud-Noord (ca. 500
woningen) 21 en van de Boulevard •
Barnaart e.o. (ca. 600 woningen) 15.

De andere kfachten kwamen uit d«*
overige delen van het dorp (80) en 54"^
uit Bentveld, Aerdenhout, Haarlem én-
Heemstede. De 233 klachten werden,"
gemeld door 200 personen. Er.-
kwamen 13 meldingen van-
sympathisanten met het circuit-
binnen en een 36x ging de telefoori-
over, waarna de hoorn bij opname"
werd neergelegd. Uiteraard mag nieU
de conclusie getrokken worden dat;
elke opbeller een tegenstander was."

Vastgesteld kon worden, dat de
klachten praktisch alleen betrekking.
hadden op de Formule I races en-
trainingen. De aard van de klachten«
was meestal de geluidshinder, maar-
ook andere klachten werden gespuid,"
zoals 7 over het verkeer, 3 over de-
helicopter, 4 over het „spontaan"J
gegroeide tentenkamp, l over de •
milieuverontreiniging om 't algemeen,.'
l over het vuurwerk op zaterdagavond
en 2 over baldadigheid. De voorzorgd
om een „vliegende ambulance" op het
terrein van Z.V.M, te plaatsen is
terecht geweest. Eén patiënt je
wegebracht met de helicopter.

.LI.»-- "

Succes voor
Windsurfers
ZANDVOORT - Aan de VVind-
surfwedstrijden om de Wissel-
beker van Vlaanderen, die het
vorige weekeinde in Oostende
werd gehouden, namen in totaal
bijna 500 surfers uit geheel
Europa deel. Daarbij waren 27
Zandvoortse deelnemers, die een
goed figuur sloegen.

In het eindklassement Windsur-
fers-\vedstrijd bezette Tim Klijn
een voortreffelijke 4e plaats. Na
hem kwamen: 20. Peter Holst,
28. Ben Goossens, 29. Karel
Kras, 39. Ineke van Vessem, 40.
Michel van Andel, 41. Elly van
Vessem, 51. Henri Velden. In de
eindklasseringen eindigde
Robert Drommel als 13e bij de
Windgliders, Jan-Peter Klijn als
5e bij de wedstrijd-diversen met
Hi-Fly, Arie Loos en Martine van
Soolingen als 61e en 69e in de
groep Mistral.

In de recreatiegroep wist Wil Berends,
die pas drie maanden op de plank
staat, een 3e plaats op te eisen. De
overige Zandvoorters eindigden als
volgt: 25. Kees Molenaar, 40.
Dominique Kiss, 41. Arno Molenaar,
47. Peter de Jong, 49. Mark Hetem,
50. Ingrid Kostermans, 79. Jos Giels,
88. Brigitte van de Akker.
In de recreatie-groep diverse planken
werd Roger v.d. Akker 15e terwijl Wil
Berends in het totaal-klassement
recreatie-surfing een fraaie 13e plaats
liet noteren.

Zandvoortmeeuwen

tegen Zaandijk

ZANDVOORT - Ook voor de
amateurvoetballers start de com-
pctitie het komend weekend weer.

Derde-klasser Zandvoortmeeuwen
heeft in de beginfase al een aantal
zware wedstrijden voor de boeg. De
eerste wedstrijd van de geelblauwen is
een thuisoptreden tegen Zaandijk. De
wedstrijd vindt zondagmiddag plaats
op het hoofdveld aan de Vondi'llaan.
Het volledige programma voor de
maand september luidt :

3 september: Zaandijk thuis; 10
september: Velsen uit; 17 september:
Stormvogels uit; 2-1 september:

(Adv. Fngez. Med.)

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Sport
kort

Prindles
ZANDVOORT - De Europese Kam-
pioenschappen voor Prindle-16 cata-
marans, die het vorig weekend bij de
Watersportvereniging Zandvoort
zouden worden georganiseerd,
moesten door de harde wind worden
uitgesteld. Ze zijn nu opnieuw
vastgesteld voor zaterdag 2 en zondag
3 september.

Autorally
ZANDVOORT - De Autosportver-
eniging Sandevoerde organiseert op 9
s»ptember een autorally over 35
kilometer in de gemeente Zandvoort.
Er wordt gereden in de klassen A, Ben
C. Het inschrijfgeld is voorleden f 9,--
per auto, voor niet-leden f 10,-- per
auto. Start en finish is bij Nieuw-
Unicum, waar men zich van 19.00 uur
af kan laten inschrijven. Inlichtingen
bij S. v.d. Bos, W. Drayerstraat 26, tel.
6438.

Vierdaagse
ZANDVOORT • De toeristische
Autovierdaagse wordt dit jaar voorde
derde maal gehouden en wel op 14.
15, 16 en 17 september. Er / i jn weer
vier fraaie dagroutes uitgezet, die de
deelnemers naar veel onbekende
plekjes m Noord- en Zuid-Holland
zullen voeren. Een boekje met
informatie is gratis verkrijgbaar bij het
VVV-l/a"»oor
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.t- Moetje
~~' De une vuspuiier i..- au ai.aere met
-•" Ndtua ih jK op scnool kjijg je dis frezer of
• y draaier al!ernual «o n beetje decelfde
l opleiding Maar de prakti jk moet de vakman
.' vormen Het is toen afwachten wat die
~ praktijk dan voorstelt De een ziet zijn
5 geduld meer op de proef gesteld dan zijn
~~ vakkundigheid, want hij is de hele dag met
-. vrij eenvoudig werk bezig Bij een ander
.' Kan dat net andersom zijn en laten zijn

werkstukken een staaltje van verspanings-
", vakmanschap zien

Met beide verspaners willen wij graag
'. praten Met de eerste om van hem een

- vakman te maken Met de tweede om hem
het werk te geven wat bij zijn vakmanschap
hoort

- Verspaning van vliegtuig- en
ruimtevaartonderdelen.
De vliegtuigindustrie is een precisie-

" industrie, waar eigenlijk elk onderdeel het
- toppunt van vakmanschap verlangt Dat

_~ geldt ook voor de satellieten en space labs
,~ waar Fokkers ruimtevaartafdehng bij '
- betrokken is Flinterdun, haarscherp
.~ verspaningswerk' Dat wordt gevraagd

Van massawerk is dan geen sprake
," Hoogwaardige matenalen zoals Dural en

Titamum worden met grote nauwkeurigheid
J verspaand, er staat b v een machine die

met een nauwkeurigheid van 3/1000 mm
l werkt1 Alle onderdelen worden grondig
- gekeurd o a met elektronische
t. meetapparatuur en teletype registratie
•-• We hebben natuurlijk ook een slijperij om
~", onze eigen frezen en boren te slijpen,

weten we zeker dat dat óók klopt1

Als verspaner kun je bij Fokker twee kanten
op. de "konventionele" en de "numerieke"
verspanmg Dat hangt af van je
belangstelling

Groot verschil in verspaningswerk.
Do konventionele verspanmg wordt met
apparatuur gedaan waar de meeste
verspaners bekend mee zijn
Een grote handvaardigheid is'nodig om de
ingewikkelde werkstukken periekt af te
leveren Het 3-dimensionale kopieerfrees-
werk komt hiei vaak voor

Veel minder verspaners zullen bekend zijn
met de efficiënte, numeriek bestuurde
verspanmg Grote machines, die via
ponsbancien geprogrammeerd oftewel
bestuurd worden, doen hier het

maken?
komen!

omvangrijke verspaningswerk zoals het
verspanen van een brok metaal van 750 kg
tot een 'volmaakt' onderdeel van 17,5 kg.
Op deze afdeling staat een voor Nederland
uniek machinepark. Er is minder
handvaardigheid voor nodig dan bij de
konventionele verspanmg, maar voor de
vakman die met de moderne verspanings-
techniek vertrouwd wil raken ligt er een
pracht kans.

Kom eens aan voor 'n gesprek!
Wij zoeken frezers, draaiers en slijpers,
die "topverspaning" willen leveren of dat
willen leren. Opleiding LTS of Bemetef
draaier/frezer of MTS. Er wordt in
2-ploegendienst gewerkt en wel van 07.45
tot 16.15 uur en van 16.15 tot 00.40 uur.
De aantrekkelijke 159o ploegentoeslag is
van toepassing. Belangstellenden kunnen
de antwoordbon invullen en zonder
postzegel opsturen aan Fokker-VFW,
Antwoordnummer 1496,1117 ZJ Schiphol-
Oost je kunt ook even bellen- 020-5443820.
Dan kun je het werk en de afdelingen zien.

27 kg hoogwaardig staal
bon:
Ik heb interesse m verspaner bij
Fokker en ik verzoek u mij een
sollicitatieformulier toe te zenden.
naam:

Ü

"

s
straat en nr.:.

woonplaats:.

Verspaand tot neuswielas F27 (2kg)

Bekijk het maar.
Goede verspaners zitten

bij Fokker!

l
,J

Medewerker "Controlling"
op

De afdeling Controlüng maakt deel uit
van de stafafdeling Calculatie, Controlling
en Begrotingen, die zich niet alleen met de
specifiek op de vestiging Schiphol gerichte
taken be/ighoudt, maar tevens
koördinerend optreedt ten aanzien van de
overige vestigingen van de Nederlandse
werkmaatschappij.

De funklie
Tot de taak van „Controlling" behoren
onder meer:
- berekening van de uurtarieven:
- samenstelling en analyse van

bestuurlijke gegevens voor de
verschillende leidinggevende nivcau's:

- aktiviteilen op het gebied van
kostenbewaking en kostenbeheersing:

verzorgen van de kostcnadminist.ratie.
Op laatstgenoemd terrein zoeken wij
versterking.

De man.
Wij vragen een opleiding op
HAVO/MAVO-nivcau en enige
administratieve ervaring. Het bezit van
P.D. boekhouden of het studeren
hiervoor strekt tot aanbeveling.

De sollicitatie.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij met
belangstelling tegemoet: Fokker-VRV,
Personeelszaken nr. 075/78/RP,
Postbus 7600, l 11 7 ZJ Schiphol-Oost.
U kunt ook even met ons bellen voor een
sollicitatieformulier: 020-5443820.

BLOEMENCORSO AALSMEER
ZATERDAS 2 SEPTEMBER 1978

AALSMEER-i AMSTERDAM - AALSMEER \

6ROOTS SENSATIONEEL

MUZIEKCENTRUM
voor garantie en zekerheid.
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel. 02503-16068/16501

ORGELS-PIANO'S
klem muziekinstrumenten

Inkoop - Verkoop - Occasions

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

BIOEMENFESTIJN IN AALSMEER

Welkom in de veilinghallen op
vrijdag 1 september 1978

van 15.00 t/m 22.00 uur

zondag 3 september 1978

van 11 00 t/m 18.00 uur

Geniet op die dagen van de tentoongestelde

corsowagens in volle pracht.

Bezoek de .vele stands met informatie en

demonstraties van o.a. div. oude ambachten

Vraag de plantendokter om raad.

Wees welkom met het hele gezin

RUIM VOLDOENDE PARKEERRUIMTE

Metro's Voordeelcentrum
Bij Metro bent u altijd goedkoper uit.

Of u nu een jas zoekt, een kolbert of een
pantalon, overhemden, sokken of iets
anders, het scheelt u veelal 20 tot 50%!

En bovendien...

m^m>m •» *»^^ivm ^^r

het tweede
kostuum

gratis

Antieke
en

Oude
bureaus
Antok tattek
Noogindoorn
Zijdstraat 63-66.

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Jong stel zoekt

WOON-
RUIMTE

Tel. 023-242781

TYPEN
Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week
Aanmelden deze week

STENO
. Syst. Groote: avondles
Lesgeld f 32,50 p.mnd.
Aanvang september.

NEDERL * ENGELS
BEDRIJFSCORRESP. AVONDLES. AANV. SEPTEMBER

BOEKH. MIDDENSTANDS
EXAMEN '79/'80

r ^
opl. „Associatie" dipl. 1Y2 uur per week

op1 avond p. wk. Aanv. september. op 1 avond

INL. EN INSCHR.: ma. t/m do. 11-15 en 19-20,
vr. 11-15 uur.

Volgens verklaring van het ministerie O. & W. van
29-5-'76, genieten Pont diploma's „maatschappelijke
erkening".

Inst. PONT prosp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
(einde Tempeliersstr.l
Haarlem, tel. 321895

Trenchcoafs
normale pri|s 125,-

Metro Voordeelpri|b

Blazers
normale pri|s 125,-

Metro Voordeelprijs

Bijpassende
pantalons

normale prijs 58,-
Metro Voordeelpri|s

\**&«

'*%

Renault 5.
Sne cp de gi'ote weg. pi aktis t">ir

de stad Veiligheid-iKooi en schi dbum
pets Vlak e vloer en 3e deur Corp
fortabele kuipvoeien en sti] vo
ntcneur Wegklapbare achtei
bank Renault 5- 8-)5 .36
DIN/pk. 123 km/u
RenaoIrSTi -vv-rv-
956 c

135 km/u. ^̂ MSHfSSS?:1 ••
Renault 5 GTL
1289 .42 DIN
nk. 135 km/a

ve^iui*. sle hts 1op
20b'i90km/ukon-

Renaul;5TS-1289 .6'! DIN p
150 km/u Renault b

Alpine 1397
93 DIN/pk., mee-

dan175tlm
Gratii.

haa bi on
'f kleurrijke

Renauithoek,
booidevo

BOT .̂- mtor matie o« er
autorijden en al e Renaultmodel/en

Autobedrijven
RINKO Oranjestraat 2-12 - Zandvoort

Tel. 02507 - 23 23 / 24 24 (b.g.g. 33 60)
Off. Renault-dealer,

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419

Vrijdag koopavond Bus 65 en 66
(ook woensdag holle Laan Walcheren

de hele dag open)
Donderdag koopavond

centrum, voor herenmode

Elke werkdag van
halt negen tot h at t één
en van ha'l twee lot
hall zes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur
en zaterdag s van
1000-12 00 uur
U öeni welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scri Jbis b.v
Makelaars en laxateura onroerende goederen,

'Adrlean Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 «5 50'

horteftdorp
DE GROOTSTE "̂

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat62,
— hoek Kloosterstraat. -

Banketbakkerij Hulleman
vraagt een

BANKETBAKKER
zijn werk zal bestaan uit het vervaardigen
van crèmegebak, bavaroisetaarten en een-
voudig chocoladewerk.

Wij willen contact opnemen met iemand van
af 25 jaar die een volledige banketbakkers op-
leiding heeft gevolgd.
Hij zal geheel zelfstandig moeten werken.

Geboden: Een goed salaris. -
3 vrije zaterdagen per 4 weken.'

sollicitaties richten aan:
HULLEMAN
Ophelialaan 111, Aalsmeer, tel. 02977-24630

SPORTCENTRE WIM BUCHEL
Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat47

M.i.v. 1 september a.s. starten wij
weer met onze clubs:

Dames keep-fit
Badminton
Volleybal -

Judo-Jiu Jitsu
Jeugdjudo v.a. 6 jaar

Tafeltennis.

Inlichtingen en aanmelden nieuwe leden
telefoon 3965 en 5829.

Heer met 2 schoolgaande khderen
van 10 en 11 jaar en kantoor met kleine
bezetting aan huis
vraagt voor zo spoedig mogelijk een

HUISHOUDSTER
van maandag t/m vrijdag van plm. 8.30
tot 15.00 uur.

Gedacht wordt aan een beschaafde dame van
rond de 50 jaar, die naast de zorg voor de
huishouding, de kinderen op een prettige
manier kan opvangen en die bereid is intern te
zijn tijdens de zakelijke afwezigheid, nu en
dan, van de vader. \
Voor het grovere werk is een hulp aanwezig.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
heer H. J. M. Joore, Bloemendaalseweg
224. Overveen.

Met spoed gevraagd:

een ervaren
loodgieter

die ook leiding kan geven en waarvan de
vrouw indien nodig 's middags de telefoon kan

aannemen en klanten kan helpen.
Geboden wordt:

een leuke bedrijfswoning aan de rand van
Amsterdam;

een goed salaris'
een bedrijfsauto staat ter beschikking.

Als u hier toekomst m ziet en uw leeftijd is
tussen 30-45 jaar en u kan goede referenties
overleggen, schrijft u dan eens onder briefnr.

1513 buro van dit blad.
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n het ontwerp-streekplan :

Veel aandacht voor
natuur en landschap

WEEKEND DIENSTEN
Datum 2-3 september 1978
Artsen
HuisartHipraklijk Bouman, Mol, Kirt-
derbos.
Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 5600.
Vt-rdcre inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: /.r. F. Poldervaart-
Spaans, Distclstraat 21, Nieuw Ven-
nep, tel. 02526-6495.
Apotheek: Zeestraat apotheek. N.V.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste 'arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort. Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.

Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lenine
Geeft advies, hu lp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

TE KOOP AANGEBODEN
SPOORBUURTSTRAAT
WOOrfiHUIS met binnenplaats, achterom,

4 kamers.
Vraagprijs/' 169.000,-

WILHELMINAWEG
WOOÏlllUIS met voor-en achtertuin, 5 kamers.

grote zolder.
Vraagprijs f 275.000,-.

BREDERODESTRAAT
Royaal middenhuis,g „e
achtertuin, woonk., eetk., 4 slaapk.
Vraagprijs f 355.000,-

HAARLEM - Het ontwerp-
treekplan voor het Amsterdam-
Voordzeekanaalgebied schenkt veel
landacht aan natuur en landschap.
4et streekplangebied, zo zeggen
Gedeputeerde Staten, kent veel ge-
bieden met natuurwetenschappelij-
ve en/of landschappelijke waarden,
joals de duinen, de landgoederen
lan de binnenduinzoom, de West-
:inderplassen, molens, eendekooien
mzovoort.
)m verdere verarming van het
andschap te voorkomen moet de
stedelijke invloed zo veel mogelijk
orden teruggedrongen. De brede

duinen fungeren als zeewering maar
laarnaast zijn ze van onschatbare
vaarde voor de kwaliteit van het
iele streekplangebied. Verder bepa-
en ze het woon- en recreatiemilieu
'an de kuststreek. Op veel plaatsen
üjn de duinen al aangetast. Aan de
cust vormen de hoge'bebouwing en
iet autocircuit grove inbreuken in
iet duinlandschap, zo zeggen Gede-
mteerde Staten, die ook van
nening zijn dat de waterwinnings-
:n infiltratiewerken afbreuk doen
jan het natuurlijk karakter. Deze
werken hebben' het duingebied ech-
er wel behoed voor verdere be-
touwing.
8ij verdere uitbreiding moet reke-
ilng worden gehouden met de be-

van het Noordhollands duinreser-
vaat aan te wijzen als nationale
parken.
De onbebouwde ruimten tussen de
bebouwing in Zuid-^ennemerland
en de duinen moeten behouden
blijven; met name de landgoederen
mogen niet verder worden aange-
tast.

Basisplan
Van groot belang achten Gedepu-
teerde Staten het opzetten van een
basisplanstudie met het doel voor
duinen en landgoederen in Zuid-
Kennemerland te komen tot een
duidelijk beleid ten aanzien van re-
creatie en natuurbehoud.
Ten aanzien van het strandbezoek
wordt opgemerkt dat dit stabiel is,
zelfs enigszins daalt, ook al door de
verkeersproblemen in de Haarlemse
agglomeratie. Gezien de strand-
capaciteit achten GS toename van
bezoek niet gewenst. Wel zal ge-
streef d worden naar ontlasting van'
de overbelaste woonstraten in
Haarlem en Heemstede.'
Het openbaar vervoer zal gesti-
muleerd moeten worden.

Een blik op' de duinen^ ten zuiden
van de Zeeweg, waar de menselijke
hand grote veranderingen aan-
bracht in het landschap, onder meer
ten behoeve van de waterwinning.

naamde Knelpuntencommissie be-
zig met een onderzoek naar moge-
lijke oplossingen voor de pro-
blemen bij het recreatieverkeer. In
afwachting daarvan willen Gedepu-
teerde Staten 't in de eerste plaats
proberen met verkeersregulatie.
Pas als dit.niet goed mogelijk blijkt
zal de aanleg van de zuidelijke
stadsrandweg door Haarlem door-
trekking van de westelijke randweg
door het zuidelijkste puntje van de
Haarlemmerhout) en de weg be-
noorden Overveen (verlengde Zee-
weg, door 't Vlakje, over de Bloe-
mendaalseweg naar de Domp-
vloedslaan) overwogen worden.
Enkele gedachten die GS verder ten
aanzien van hét verkeer ontwikkel-
den zijn: nieuwe stations in Haar-
lem-oost en Haarlem-west en veilige
fietsverbindingen.

Prominenten in Kousepael
ZANDVOORT - Het belpoft een
groots feest te worden in de
„Kousepael" op donderdagavond 7
september. De artiestenclub „De
Prominenten" waarvan Toon Her-
mans de beschermheer is, zal dan ter
gelegenheid van Zandvoort 150 jaar
Badplaats een avondvullend pro-
gramma verzorgen. Optreden zullen
onderandere Willy Alberti, Jan Blaa-
ser, de Wama's, Rexis, Silvain Poons,
Barend Servet, Eddy Christiani, Bob
Scholten, Harry Touw, Ad Verhulst,
Ad Veen en vele andere prominenten

zullen aanwezig zijn.

De Kwalletrappers onder leiding van
Bertus Ballodux zullen aanwezig zijn
om 's middags om 4 uur de gasten
muzikaal welkom te heten. Men is van
plan om in de „Kousepael"omstreeks
die tijd het borreluur te laten
aanvangen, terwijl men 's avonds een
diner-dansant serveert. Wie al deze
artiesten nog eens in aktie wil zien,
doet er waarschijnlijk goed aan
vroegtijdig aanwezig te zijn in verband
met de beschikbare ruimte.

KERKDIENSTEN

LEEUWERIKENSTRAAT
Half vrijstaand woonhuis
met grote besloten achtertuin, garage, 5 kamers.
Vraagprijs M25.000,-

BURG. IMAWIJIMLAAN
Half vrijstaande villa, ,,*„&
(bouwjaar '77). Woonkamer met open haard, plavuizenvloer,
open eiken keuken, 5 slaapkamers.
Vraagprijs f 565.000,-.
Inlichtingen makelaarskantoor

CENSE
Telefoon 02507-2614

Verkeer
De fiets speelt in Haarlem en omge-
ving een grotere rol dan in Amster-
dam. Dit komt door de kleinere af-

angen van natuur en,landschap, standen.. Zowel het fiets- als het-,-"
kt rijk heeft het voornemen de busverkeer komt echter nogal eens',
{ennemerduinen, de Amsterdamse in de verdrukking, vooral door het
iVaterleidingduinen buiten de infil- kustverkeer, dat filevorming kan
ratiegebieden, Duin en Kruidberg, veroorzaken tot in Haarlem en
Ie Heerenduinen en het duingebied Heemstede. Inmiddels is de zoee-

palonnenwedstrijd
•ZANDVOORT - Hier is de uitslag van

de ballonnenwedstrijd van 8 juli,
waaraan jullie ook hebben meegedaan.
Er waren ongeveer 100 ballonnen, die
de lucht in gingen en wij hebben van 4
kinderen bericht ontvangen, dat de
ballon weer is teruggevonden: De

[uitslag is als volgt: l Thomas Kaplon

uit Hagen (Duitsland) gevonden in
omgeving van Keulen, 2. Evelien Paap,
Zandvoort gevonden in Dormund; 3.
Ronald Zwart, Haarlem, gevonden in
Loenen aan de Vecht; 4. Franziska
Pflugbeil, gevonden in Velsen NH.

Voor de nummer l, 2, en 3 heeft de
V. V.V. een bekertje en nr. 4 ontvangt
een troostprijs.

CHRISTIEN
VERSTEEGE ..
THIELEMAN

^Ftemingstrsat 104.
, ' "telefoon 5185'.

Medisch gedjptorneei de
pedicuf e van het

Efeaheth Gasthuis

Zondag 3 september

ZANDVOORT - Hervormde Kerk,
Kerkplein: 10.30 uur: ds. C.
Mataheru, (viering H. Avondmaal),
crèche aanwezig.
Gererormeerde Kerk, Julianaweg 15:
10 en 19.00 uur: ds. P. van Hall, (in
beide diensten viering H. Avondmaal).
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15 10.30 uur: dienst, voor-
ganger nog niet bekend.
Rooms Katholieke . Kerk
Parochiekerk St. Asatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 2 septenber 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-

zang.
Zondag 3 september 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur:
eucharistieviering met medewerking
van hel St. Caecilia kerkkoor,
(hoogmis).

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Woningruil
Huurwoning Alkmaar
Huiswaard l, drive-in

met garage.
Gevraagd in Zandvoort
eengezins huurwoning'

of 5-lomerflat.
Telefoon 072-611570.

Schoolverlaters!

Dirkson
is een aktieve

Supermarktonderneming

o.a. en Zandvoort, Zwanenburg en
Hoofddorp die volop kansen biedt voor

aktieve jongelui

Wij vragen nog:

kaissières/kassiers

Hierbij gaan onze gedachten uit naar vriende-
lijke, intelligente jonge mensen, die na een
opleiding in staat moeten zijn op een snelle
en akkurate wijze onze klanten van dienst te

zijn.

Zaterdags altijd vrij!
Naast een goed salaris bieden wij reiskosten-
vergoeding, studiekostenvergoeding en in-
teressante kortingsregelingen in onze super-

markten en bij onze internationale reis-
ganisatie D-Tours.

Voor inlichtingen: vraag naar onze be-
drijfsleiders dhr. Van Olst in Zandvoort,
tel. 02507-4641: dhr. A. Schreurs in Zwanen-
burg, tul. 02907-5780; dhr. H. Schreurs in

Hoofddorp, tel. 02503-14844.

TE HUUR:
Zandvoort mooiste punt
aan de boulevard,
naast casino

gemeub. luxe
2 k. flat

11 m terras, riant uit-
zicht op strand/zee -
f 850,- per maand excl.,
voor langere periode.
Tel. 02507-4519.

GARAGE
te huur voor de
wintermaanden
v.a. 1 september

75,- p.m.
Van Galenstraat

INrd. Boulevard),
Telefoon 02159-41453

Iris import-export

voor zomebanken
enzonnehemels
vanaf r" 2100, -,12
maanden garantie.
Tevens door inruil

verkregen een aantal
zonnebanken.

Tel. 02507-7938

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGING^ EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v.DEURSEN
Schoolstraat,

1 telefoon 2507.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

TE KOOP ,

SimcallOOLS
Aug. 15,80.00 km,

garage gestald, nieuwe
radiaalbanden

Incl. LPG installatie.
/ 4250,-

Telefoon 02507-7063

Hulp in de
huishouding

gevraagd voor 1 ocht.
per week.

Vogelbuurt,
telefoon 02507-4588

Te hoop gevraagd
MODERN Z.G.A.N.

slaap + salon-
ameublement

Telefoon 02507-4519

TE KOOP

Boeken voor
mavo 1e klas

AARD..GESCH..
BIOLOGIE. NEO.

Telefoon 6254

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto - Brand - Leven
AHe verzekeringen

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Dtügisteri|-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

MATRAS S.G.
Schapewollen

afdekking
80x190
139,-

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort.

telefoon 7751

Ter overname
z.g.a.n. moderne
keuken, roestvr. stalen
aanr. 220-60 cm, 2 spoel-
bakken, mengkr.,
onder- en bovenk.
kunststof-wit, Neff af-
zuigkap m. bovenkast.
Berrier, de Favauge-
plein59.tel.2169.

TAPINETTE
D1EPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

Te koop:

GASFORNUIS
DORDRECHT
Prijs n.o.t.k.

Tel. 5640.
Koninginneweg 41.

Hulp in de
huishouding

gevraagd voor een
ochtend in de week

Telefoon 3051

Uit ontzag voor uw
tang* armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7in voor-

raad zowel gadessi-
neerd als uni.

jspieringö
Hpren en juniocmode

Hooldsltaal 178 Hillegom
tel 02520 15119 Donder

dag koopavoncl

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Hiiltestraat 8. Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Dansgroep "CHAVERIM"
Dansen uit verre landen.

In het Gemeenschapshuis.
ledere woensdagavond:

aanvang 6 september a.s.
van 19.00—20.00 uur voor de leeftijd

van 12 t/m 16 jaar,
van 20.15—21.15 uur voor ouderen.

Dansleiding: Letty Kinderdijk.
Informaties: Hankey de Vogel.

Dr. Gerkestraat 2, tussen 19.00 en 20.00 uur
telefoon 6367.

Woonruimte te huur gevraagd
voor permanent of anders alleen voor

de wintermaanden.

Tel. 02507-55 24.

Welke scholier
wil in zijn vrije tijd bij ons iets bij -

verdienen. Na schooltijd en op zaterdag
hebben wij allerhande werkzaamheden die

door hem gedaan kunnen worden.
Een leuke bijverdienste.

Keurslagerij Koning
Schoolstraat 3,

telefoon 2939 na 18.00 uur 3790

TE KOOP

MINI KACHEL
Prijs n.o.t.k.

Telefoon 02507-5191

Postzegels
te koop en te

ruilen gevraagd
van div. landen

Telefoon 02507-2303

Groente ~
en bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken} P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Gevraagd tegen goede beloning

betrouwbare hulp
voor maandag, woensdag en vrijdag

van 9.00-12.00 uur.
Mevrouw P. Schmidt-Neven

Swaluéstraat 11, Zandvoort,
telefoon 02507-2517

MINI OF MAXI VAKANTIE...?
Dat kan nog in de prachtige natuurstreken van
Luxemburg, o.a. in onze luxe-vakantieparken te
Hosrngen en Bourscheid
Driedaags mini arrangement, p.p. vanaf 65,-
Vijfdaagse maxi arrangement, p p vanaf 120

CLUB-BENELUX. Internationale Vakantie Service
H v ng.ijji 1QQ 301' TM RsM-^Cam i- t foon QlQ *15530

Nu reeds binnen

volop ruitstoffen

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Set
Alléén

Schagchelstraai 27,
Haarlem,

telefoon 023-3270I9.

CORODEX BV
ZANDVOORT

zoekt

een jeugdige
adm. medewerkster

voor bediening van de telefoon en het ver-
richten van div. lichte kantoorwerkzaamheden.

Type-vaardigheid verlangd.
Sollicitaties:

CORODEX BV
Noorderduinweg 48 - Postbus 10

•<«*• ZANDVOORT

Sporting Sonneveld

* Bruin worden JOxeen '/i uur
* Bruin blijven 1 xp.w. een '/i uur

doorzonnebank, zonnehemel (in eigen afgesloten cabine)
* Dames en heren zwemles, beginners en gevorderden

* Dames trimgroepen (zwemmen en gymnastiek)
* Kinderzwemles vanaf 5 jaar A + B

* Crowlgroepen voor 3e en 4e diploma
* ledere dag geopend voor publiek

* Mogelijkheden tot huren van het gehete complex
(zwembad, sauna, badminton, tafeltennis, tafe/voetbafl

per ochtend, middag of avond. Ook in het weekend.

Inlichtingen telefoon 02507-4678/4543

Nu ook in Zandvoort
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 • 43 65

Kom in goede
stemming met fleur
en geur van
BLOEMENHU1S

J. BLUYS
(s. h. v. d. Mo>)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al u w
bloemwerken
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Showroom, Patsa$t 14

Zantotrt ttltfun 02507-4556
keukens

jëtkttn f u fik» é»i *Ij

t ft^raak ook 'sanitJt

zeer elegante

JADO
kranen

In chroom, mat,

nikkel, antiek,
bruin, en goud.
Met prachtige

bijpassende

accessoires.

Totalt bowrftindtft tttlinifchi «norging.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Techn. Bureau A. Vader
Pririsesseweg 52a

? tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken ZôrKlaglaan 53,

v -•:• Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

${ LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

- - Grote sortering

T.V.-en
UDENKASTJES

vanaf 98,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 77SJ.

NIEUW IN ZANDTOORTÜ i

BP
HOUTHANDEL gevestigd: In de
PARADlïiSWEG f (!• o.Kfeir-verf)
TELEFOON 02507-2266 fANOVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout';:o.a.:

VURENHOUT in alle maten ; • • ;
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN--
RONDHOUT ; ; ' • • ^^'-

DEUREN :'..
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKÈN (voor de^tumj : ;

U krijgt bij ons deskundig advies.

Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS !

Tevens openen wij binnen een maand onze

BOUWKATERIALENHAN:DEL : : V ' • ' - ; '^-:'^.:.'

HOUT- en BOUWIVIATEFtlALEN HANDEL PARADIJSWEG 1

2042GC ZANDVOORT '

SCHILDERSHAL
C. J. PAAP

Verkoopvan

Verf - Glas •

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02S07-2206

DeVW-Passot
de representatieve klasse

De VW-Possot: een totoal vernieuwde
limousine. Oe passat is nieuw gestyk) en op 10
punten functioneel geperfectioneerd. Resul-
toot? Nog meer comfort en een nog beter
weggedrag. In het gebruik is hij verrassend
economisch. Service-ïeurt met diagnose elke
15.000 km. Rijdt op normale benzine. Lever-
baar als Limousine, als Comfort met
achterdeur en als Variant;

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

telefoon 02507-4565.

Huis te koop gevraagd

door particulier

Minimaal 6 slaapkamers, achter-
stallig onderhoud geen bezwaar.

Brieven onder nr. Z313 bureau van dit blad.

1 '. .. - "'•- 'fli'-i-! • ' • - • ' «•»?>;. i -i v >C> <«'

WOIMINGRUIL

Aangeboden huurwoning (lage huur)
centrum, 3 kamers, keuken, douche enz.

GEVRAAGD:

grotere woning, liefst omgeving centrum.

Brieven onder nr. Z 315.

bloemsierkunst

zoon
kerkstraat 38 tel.',21,15 : • ï- i:

is wegens vakantie
van 3 t/m 24 sept.
gesloten....'", '\

Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zou ook niet
tevreden zijn met wat hij zou willen hebben... :

. ' 'B..Auerbach
'(1812-1882)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS IWIET PIT
Sophiaweg 4-Telefoon 2307

weet echter zeker dat diegene die een horlpge; klok of
wekker van hem zou willen hebben,'.daarmee dubbel :en
dwars tevreden zou zijn. ' .
Het zijn uurwerken, die dóór' hun betrouwbaarheid en
uitvoering verbazing wekken.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
• . 't Is een belevenist "

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur. :

Hat ligt in de bedoeling bij voldoende
deelname per 1 oktober 1978 in de ge-
maente Zandvoort te starten voor JONG
en OUD met

HATHAYOGA
De maand kontributie bedraagt f 50,- het
inschrijfgeld is/ 5 , - . •

Inlichtingen en opgave: . .
F. M. Bevers; -Postbus 171, Zandvoort.

Wegens vakantie
gesloten van 4 t/m

19 september

S P E C I A A L Z A A K VOOR
HERENMOOEm H E R E N K L E D I N G

KÖ71WTR.20 • T!l:3134

Wij zijn
met vakantie

van 4 t/m
24 september

Kwekerij
De

Notedop
Zandvoonselaan 183.

naast ingang
Boeckaniersnest

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten.
, dekens, tafels, stoelen,
glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164
: of 3713. Privé
nalS.OO uur 6658.

Leuke sortering
grenen

MEDICIJNKASTJES
vanaf

89.-
HETKASTENHUIS

Grote Krocht 23,
Zandvoort,

' telefoon,7751

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.

• HorMtampacialiM
sinds 1955.

v.O*tad*strut2C
(b* de Koninginneweg),

tel. 5$ 26
Honden kunnen gehaald ;

en gebracht worden
tegen kleine vergoeding.

CENTRALE
VERWARMING

Nu zélf centrale verwarming -
aanleggen scheelt duizenden g J .
aent, en u ontvangt gratis deskuo

VViBona 15 de grooftie specialist n
zetf DOUW c v en levert ccmoiet'

t-Svsteem is Dfofessoneel e»
neel eenvoudig m 50 uur va
originefe kiemkoooelingen dus
rondef lassen of studeren' Joor
iedereen aan te leggen omoiete
documentatie besc-hikoaar

Vraag . orx urrefende offerte en
Oerekening zonder enige ver
picMing stuur srfietsw en moten
en vve rekenen net u snel *OCK

Alle onderdelen u't voorraad
leverbaar .financiering Advie .
Servre en Garantie-certrt raat
WIBONA ZELFBOUW C V

• BV Wioona SchiDliolweg 957
Vijfhuiïen.igom Hoarteirwnermeér
Tei 1025051 J45 .

NHOM

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bikterdijkstr. 5. tel,3796.

Enige
opschep
hulpen
gevraagd voor

zaterdag en/of zondag
van 12.00-13.00 uur.
Pwuur/6,-n8tto.

Inlichtingen
Huis in de Duinen

Zandvoort,
telefoon 3 W. tst 17.

Twee kubieke meter droog

openhaardhout
thuisgebracht vanaf f 160,-.

Ook afgehaald, per kub of net.

Bv Haarlems Hardhout
Rijksweg 339-343, Santpoort

- . Prinsessekade 53, Haarlem
telefoon 023-314107/321166/375381

PENCAKSILAT
INDONESIA

Op 25 sept. 1978 start in de gemeente
Zandvoort een nieuwe sportschool met de

VECHTSPORT
PENCAK SILAT INDONESIA

Het lesgeld bedraagt f 40,- per maand en het
inschrijfgeld is r" 10,-.

Aanmeldingsformulieren te verkrijgen bij
de heer F. M. Bevers - Postbus 171 -

Zandvoort.

Koopje van de week!

Tornado
snelkookpan

7 liter, geschikt voor gas en elektra f 129,-
actieprijs

99,
J. H. Vermeijs bv

Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204.

OPENBARE
BEZICHTIGING

U kunt zelf. komen zien hoe ver-
rassend groot en origineel de ligging
en hoe de overige indeling van

Koninginneweg 41

te Zandvoort is.
Vraagprijs 305.000,-k.k.

Vrijdag 1 sept. van 17.00-18.00 uur,
zaterdag van 10.30-12.30 uur.

Inlichtingen:
MAKELAARDIJ

Strumphler en Van Zijl
Mak. o.g., leden N.B.M.

teAerdenhout
Tel. 023-24 06 51-24 26 57

Fokker VFW International BV
is het verkoopapparaat voor de civiele
vliegtuigen Friendship en Fellowship.
Voor de financieel-administratieve afdeling
hiervan zoeken wij een

administratief
medewerker/ster

voor de kostenadministratie. Deze funktionaris
zal belast worden met hot uitvoeren van de
dagelijkse werkzaamheden zoals het kontro
leren en koderen van de inkomende fakturen
en kasafrekeningen, alsmede het bijhouden
van de ondersteunende registraties. Ervaring
op dit gebied en of praktijkdiploma boek
houden is gewenst.
Schriftelijke sollicitaties kan men richten
aan Fokker-VFW International BV, Perso-
neelszaken nr. 054b/78/RP, Postbus 7600.
1117 ZJ Schiphol-Oost •—>
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Liberaal Keur liet het afweten
Ondanks protest VVD
Collegeprogram raadstuk
ZANDVOORT • In groten getale waren ze gekomen, het publiek bij
de eerste openbare raadsvergadering van de nieuwte installeren raad,
die de eerstkomende vier jaar Zandvoorts wel en wee zal behartigen.
Met een geamuseerde blik bekeek burgemeester Machielsen deze
belangstelling, en zei zich verheugd te tonen over de aanwezigheid
van zo velen en sprak de hoop uit dat ook in de toekomst de
belangstelling voor de raadsvergaderingen zou toenemen. Er was wel
rumoer op de tribune na deze uitspraak, maar dat kon moeilijk
uitgelegd worden als instemming, eerder kwamen er opmerkingen
die deden vermoeden dat men dinsdagavond alvast wat vuurwerk
wilde zien. Dat kwam dan ook snel, men is zijn kiezers wat verplicht
nietwaar? Voor de rest ging de vergadering als een nachtkaars uit.
Langzaam gedoofd door de vele stemmingen die verricht moesten
worden, om iedere commissie, stichtingen etc. weer te voorzien van
de zo broodnodige commissieleden.

van de democratie, het monddood
maken van andere partijen en de
burgerij". Bovendien voelde zijn
fractie er niet voor, zo zij in de.
toekomst van mening zou verschillen
over.het programma, door Toonen een
„Veto" uitgesproken te krijgen. Ook
keerde hij zich tegen „De twee heren
die zich zo nadrukkelijk waar moesten
maken". Hij verzocht de voorzitter
het programma niet als raadstuk op de
agenda te plaatsen, maar als ingeko-
men stuk voor kennisgeving aan te
nemen.
Uiteraard kwam hierop commentaar
van dr. Flieringa, die denigrerende
uitdrukking van (de twee heren) niet
nam, en als wraaK üe tractie van de
VVD „De vereniging voor vreemde
dingen" noemde. Verder waren het de
kleine politieke mannetjes die zaken
van de grotere moesten opknappen,
wanneer deze zelf niet democratisch
konden reageren, of regeren (ging in
het tumult verloren red.).
De C.D.A.-er van As verzachtte alle
uitspraken, door de heer Joustra er op
te wijzen, dat ook de V.V.D. een
aandeel heeft gehad in de tot
standkoming van het programma. Hij
zei begrip te hebben voor de oppositie,
doch de C.D.A. beschouwde het pro-
gramma als een basis van waaruit ge-
werkt kan worden.
Van Erp (D'66) meldde dat hij uit de
woorden van Joustra meende te

Keur bedankt
Na het installeren van de raad,
was daar het eerste ingekomen
stuk van het in de raad gekozen
VVD-lid, P. Keur, die „Door
blijvende moeilijkheden in zijn
fractie, na rijp beraad besloten
had, zijn raadszetel ter beschik-
king te moeten stellen", voor-
lopig zag hij nog geen éénheid in
de WD fractie. Fractie-
voorzitter Joustra zei het besluit
van de heer Keur te betreuren,
maar wel te respecteren, over-
bleef de lege zeten van de
heer Keur, die wellicht in de
toekomst bezet zal worden door
nr. 7 van de lijst, J.G. Anderson,
arts.

moeten begrijpen dat D'66 zich
ondergeschikt zou hebben gemaakt
aan de Pvd.A. „Het monddood maken
slaat zeker niet op D'66" sprak hij fier.
Toen iedereen zijn zegje had gezegd,
legde burgemeester Machielsen nog
eens uit dat het verzoek hem van een
viertal fracties had bereikt en dat hij
deze vraag dus ter discussie moest
stellen, bovendien zag hij het ook als
een vertrekpunt van de nieuwe raad en
zou het programma gedurende de rit
wel bijstelling behoeven.
Joustra had het laatste woord door te
herhalen dat hij bezwaar tegen deze
procedure maakte. Hij noemde het
uniek in Nederland dat een beleids-
nota als raadsbesluit zou worden
aangemerkt. Hier moest de burge-
meester hem teleurstellen", „want
uniek is het heden ten dage niet meer,
ook al kan men daartegen bezwaar
hebben", aldus de heer Machielsen. De
V.V.D. verloor de stemming tegen dit
raadsvoorstel met elf voor en vijf
tegen.

Wethouders
De verkiezing van de wethouders
verliep volgens plan. In het college
zullen de komende vier jaar zitting
hebben: Aukema (Pv.dA), van der
Mije (C.D.A.) en Termés (Inspraak
Nu). De VVD is met jzes zetels in de
raad, dus toch niet vertegenwoordigd
in het college.

Erp, v.d. Moolen, de Pater en
mevrouw Wind.

Makkelijk in te halen
Mevrouw Hugenholz zorgde voor
enige vrolijkheid door bij de benoe-
ming van één lid algemeen bestuur
Stichting Jeugdtandverzorging Groot
Kennemerland, de wens te uiten zich
terug te trekken. „Al de gemeenten
zoals Beverwijk, Castricum, Haarlem
enz. zijn vertegenwoordigd door hetzij
de burgemeester óf de wethouder van
financiën, en ik zou dan ook willen
voorstellen dat Zandvoort desgelijks
vertegenwoordigd is". Noch de burge-
meester, noch de wethouder van

De gemeenteraad van
teruggetrokken heeft.

Zandvoort in de raadszaal bijeen. Er mist een liberaal, omdat Keur zich

financiën konden op zo korte termijn
hierover beslissen. De heer Machielsen
speelde het balletje rap terug en zei dat
hij vond dat mevrouw Hugenholz zich

al zo had ingewerkt, dat zij een grote
voorsprong in deze materie had. „Ik
ben gemakkelijk in te halen" aldus
mevrouw Hugenholz, die dit raads-

voorstel wei aangehouden wilde zien,
omdat niet zij nu wilde beslissen deel
uit te blijven maken van het algemeen
bestuur van deze stichting.

Bestemmingsplan ter inzage
Oplossing woningnood
voor 40 alleenstaanden

BESTEMMIMaEtl s
MEERGEZINSHUIZEN IN ACHT BOUW
OP ONDERBOUW VAM EER AAS1*"*'"

EENGE2INSHUIZEN EEN BOUWLAAG
MET BIJBEHORENDE ERVEN

VOETPAD.BERlJDBAAR »D (WOONPAD
PARKEERSTROOK

GROEN P ANTSOE

GARAGEBOXEN

Commissies
Het tweede ingekomen stuk „Pro-
gramma voor het college van burge-
meester en wethouders voor de
zittingsperiode 1978/1982, bleek het
zo lang verwachte vuurwerk te
bevatten". Door de socialist Toonen
werd gevraagd dit stuk als raadsstuk
aan te merken. Felle protest van de
liberaal Joustra die meldde dat de
VVD-fractie met stijgende verbazing
en groeiende ergernis hier tegen
protesteerde. „Het is een verkrachting

Hierna ging de raad eendrachtig over
tot de verkiezing van de diverse
raadsleden in de verschillende com-
missies.
Algemene Zaken: van As, van Erp,
Flieringa, Gielen, Joustra en Toonen.
Publieke Werken: Attema, van As, van
Erp, Jongsma en mevrouw Wind.
Financiën en onderwijs: van Erp, v.d.
Mollen, de Pater en mevrouw Wind.
Sociale Zaken en Volksgezondheid: van

ZANDVOORT - Sinds maandag
4 september ligt het bestem-
mingsplan ̂  Lorentzstraat/
Reinwardtstraat ter inzage. Een
plan dat de bouw van een
veertigtal woningen voor alleen-
staanden behelst, een plan
waarvan de heer N. Wetheim,
afd. Publieke Werken in Zand-
voort zegt: „Als die woningen er
maar komen".

De bouw van die woningen zou
namelijk een grote stap betekenen in
de verlichting van de woningnood
onder de alleenstaanden, een woning-
nood, die gezien de laatste officiële
opgave van afd. volkshuisvesting, de

WULLUM v. d. WURFF

W U R F - P R A E T
Veur de verandering
gae'kditjaeres
naer Benidorm.

Door vertrek Keur
meer perspectief
voor oudwethouder
ZANDVOORT - Aannemende
dat het gerucht dat de VVD'er P.
Keus naar Engeland gaat verhui-
zen niet juist is, en dat moet
immers worden aangenomen
wanneer hij op zaterdagmorgen,
gevraagd naar commentaar, zegt:
„Mijn huis staat te koop, maar
dat wil niet zeggen dat ik
Zandvoort ga verlaten. Integen-
deel ik ben van plan om mijn
raadszetel te bezetten," dan valt
zijn besluit op dinsdagmiddag
om zijn raadszetel ter beschik-
king te stellen, wél in een
vruchtbare voedingsbodem van
het „gerucht".
Vrijdagavond nog vond er een gesprek
plaats tussen de heren Attema en
Keur, onder leiding van de fractievoor-
zitter van de VVD, Joustra. Gevraagd
naar dit gesprek deelde oud-wethou-

der Attema mee, dat er zijnerzijds
geen problemen waren. „Ik beb niet
van plan in de oppositie te gaan. Het
programma dat nu is opgesteld zal ik
kritisch volgen. Ik zou echter geen
knip voor de neus waard zijn wanneer
ik plannen waaraan ik zelf nog heb
meegewerkt zou afkeuren. Daarvoor
was de verstandhouding in de
afgelopen vier jaar te goed. Men kan
van mening verschillen, dat is een
kwestie van inzicht, maar men kan van
mij niet verwachten dat ik oppositie
voer. Bovendien is dat in een
gemeenteraad een lachertje."
De heer Keur verklaarde dat er
vrijdagavond inhoudelijk was gedis-
cussieerd om tot een betere verstand-
houding onderling te komen. Boven-
dien zou Joustra dinsdagavond, na de
raadsvergadering een verklaring afleg-
gen.
•De verklaring die Joustra dinsdag-
avond moest geven, kwam niet, omdat

Keur op het laatste moment, na rijp
beraad, toch zijn zetel beschikbaar
stelde. Wel zei Joustra dat „het
terugtrekken van Keur in de lijn der
verwachting had gelegen, en het zeer
te betreuren dat een goed raadslid
verloren was gegaan.
Voor de heer Attema opende het
vertrek van Keur perspectieven om tot
een betere verstandhouding in zijn
fractie te komen. Hiermede onder-
streepte Attema, waarschijnlijk onwil-
lekeurig, de woorden van de heer
Machielsen in zijn dankwoord tijdens
de laatste raadsvergadering voor het
werk van wethouder Attema die sprak
van: „het in goede zin des woords

echtlijnig zijn van de heer Attema.
Onrechtmatigheden kende hij niet, en
ook weigerde hij op bepaalde punten
concessies te doen."
Consessies of niet, het geharrewar in
de VVD lijkt voort te duren. De arts
J.G. Anderson, die als nummer 7 op de
lijst van de VVD stond, wist
woensdagmorgen nog niets van de
terugtrekking van Keur.
Het begint te lijken op „ik tel de
knopen van mijn jas", wel naar
Engeland, ja of nee. Wel Anderson, ja
of nee, wel oppositie ja of .nee, een
moeilijke zaak.

grootste groep is.
Niet minder dan 85 alleenstaanden
zijn momenteel op zoek naar woon-
ruimtein Zandvoort, zij overtreffenUL-
aantal zelfs nog de aanstaande
echtparen, waarvan er op dit moment
62 ingeschreven staan voor een
woning.

flatgebouw
Zandvoort kent momenteel een
flatgebouw voor alleenstaanden, de
woonruimte omvat een zitkamer,
keuken, slaapkamer en doucheruimte.
Volgens de heer Wetheim is er weinig
verloop in di gebouw, wat er op
kan wijzen dat deze soort woningen
voor de alleenstaanden, bijzonder
gewild is.
Het project omvat 40 woningen voor
alleenstaanden, plus een aantal een-
gezinswoningen en zijn gesitueerd
tussen de reeds bestaande flatgebou-
wen in de Lorentzstraat. Er zou een
blokje laagbouw komen (eengezins-
woningen) en dwars hierop een hoger
flatgebouw die de flats voor de
alleenstaanden omvat.
Veronderstel nu eens, dat wij volgend
jaar al zouden kunnen bouwen, dat
zou een geweldige stap in de goede
richting zijn", aldus de heer Wetheim,
die vooralsnog nog geen schatting kan
geven van de opleveringsdatum. Er
zijn nog diverse toestemmingen nodig
voordat de eerste steen gelegd kan
woeden, en voorzichtig als hij is, wil
deze man van Publieke Werken, niet
op de zaak vooruit lopen.

woningzoekenden _
Overigens blijkt uit het overzicht van
de woningzoekenden van het tweede
k%vartaal 1978, dat men weer verder
achterop is geraakt. Er is een netto
stijging van 14, hoewel men door
toewijzing, koop, huur, woningruil en
vertrek naar elders 25 namen van de
lijst kon afvoeren, werden er opnieuw
39 ingeschreven, zodat er een saldo
van totaal- 257 woningzoekenden is,
ten opzichte van 243 in het eerste
kwartaal van 197 8.

AANDUIDINGEN

X^V BESTAANDE BEBOUWING
«7. A? l EM KADASTRALE GEGEVENS

l V ' •-'AANDUIDING VAH HET BOUWVLAK

-•—•—•- GRENS VAN HET PI AH

Een overzicht van het plan dat nu ter inzage ligt.

WAT KOST
EEN BROOD?

Ja, wat betaalt u eigenlijk
elke dag?

BIJ ONS:
GESNEDEN VERS VERPAKT

BROOD
WIT BRUIN

1.38 1.37
Haal
het bij DIRKSON

supermarkt

Met garantie
tot 1991

Meubelfabriek
^ Oistenvijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ma t/m za 9-18 uur.

H.W. COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Opening
Postkantoor
ZANDVOORT - Van de zijde
van de P.T.T. wordt medege-
deeld dat met ingang van 4
september het postkantoor weer
op zaterdagmorgen is gesloten.
De openingstijden zijn dan vanaf
maandag t/m vrijdag van
8.30-19.00 uur.

rTAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C

autovrij?
ZANDVOORT - De PvdA-er
v.d. Molen kan zijn vragen
voor zich houden. Dinsdag-
avond tijdens de raadsverga-
dering kondigde hij aan in
iedere rondvraag te zullen
vragen naar het auto-
vrijmaken van het Gasthuis-
plein, maar burgemeester
Machielsen was hem voor.
Want, zo vertelde de burger-
vader er zal een inspraak-
procedure over deze kwestie
op gang komen. De plannen
daarvoor zijn al gereed. Van
de Molen kan nu hoogstens
nog vragen wanneer die
plannen zullen worden uit-
gevoerd.
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Het kantoor van de Rabobank
Zandvoort bestaat nu 10 jaar. We
kunnen vaststellen dat in de loop der
jaren de uitbreiding van ons diensten-
pakket en de steeds beter wordende
service naar de kliënt, niet zonder ge-
volgen is gebleven. Het beste bewijs
daarvoor is de groei naar een balans-
totaal van ruim 21 miljoen gulden
nu. Daar heeft u ook aan meegeholpen.

Wij kunnen dan ook konstateren
dat het in ons gestelde vertrouwen
niet gering is geweest. Daarvoor pro-
beert de Rabobank iets terug te doen.
Door, waar nodig, de service en het diensten-
pakket steeds weer aan te passen aan de telkens
veranderende behoeften van onze kliënten.

Naast de normale bankzaken zoals sparen en
lenen, kan men bij de Rabobank ook terecht voor
verzekeringen en reizen, of voor het gebruik van
de nachtkluis en safeloketten. De uitbreiding
van onze kennis op verschillend gebied en het
nauwere kontakt met onze kliënten maken een
persoonlijk en deskundig advies mogelijk.

Theo van Esch
Boekhouding

Jos van Hattum
Adm. medewerker

B. Nanninga
Beheerder

Ger Boon
Ass. beheerder

Marjon Bücker
Kasmedewerkster

Francien van Norde
Kasmederkster

Stap eens binnen bij de Rabobank
De persoonlijke bank.

Wilt u een nieuwe verzekering, of heeft u
binnenkort nog een weekje vakantie over en u
weet nog niet waar naar toe?

Zoekt u naar de juiste spaarvorm voor uw
kinderen? De Rabobank te Zandvoort heeft daar
een antwoord op. Een deskundig en persoonlijk
advies.

Zilvervloot-
sparen voor
15 tot 21-
jarigen.

Grijp-5.

Spaarvorm

voor

de jeugd van 11 t/m 14 jaar.
Hierbij geeft de Rabobank een extra premie van
5% over het hele spaartegoed, dus ook over de
rente. Spaartijd 5 jaar, waarin minimaal ƒ 150,—
gespaard moet worden.

Een spaarvorm waarbij je maar liefst
extra premie over het spaartegoed én de rente
krijgt. Spaartijd 9 jaar. Per jaar mag maximaal
ƒ 480,— gespaard worden. Informeer maar eens
naar het fijne ervan bij de Rabobank.

Een stuk zekerheid.
Het is een veilig idee te weten op de juiste ma-
nier verzekerd te zijn. De Rabobank kan u daar-
over alles vertellen en een deskundig advies geven
over brandverzekeringen, levensverzekeringen,
inboedel-, auto- en reisverzekeringen.

Laat eens gratis uw pakket doorlichten door onze
adviseur.

Op vakantie met de
Rabobank.
Bij de Rabobank kunt u kiezen uit de pro-
gramma's van de bekende reisorganisaties.
Zomer- en winterreizen, auto- en vliegreizen.
Ook kunnen wij zorgen voor een reisverzekering
en de A.N.W.B. reis- en kredietbrief. En natuur-
lijk voor vreemd geld kunt u bij ons terecht.
Kortom, de Rabobank regelt alles voor een on-
bezorgde vakantie.
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10 Jaar Rabobank Zandvoort
moet natuurlijk gevierd worden.

Feestakties voor jong en oud van 11 tot 22 september.

Grote raad wedstrijd.
Kleurwedstrijd.

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar.

Daar ben je wel even zoet mee, met
zo'n kleurplaat. Dit is natuurlijk een
verkleind model.

De echte kleurplaat wordt op de scho-
len in Zandvoort verspreid en anders
liggen er op het Rabobankkantoor
nog altijd exemplaren.

20 fantastische prijzen zijn er be-
schikbaar. Bovendien krijgt iedereen
bij inlevering van de kleurplaat een
speciale voor de Rabobank gemaakte
puzzel.

'n Prent van Oud-Zandvoort

De ouderen komen ook aan bod, want die krijgen
een speciaal voor de Rabobank vervaardigde
prent van Oud-Zandvoort op vertoon van onder-
staande bon (zolang de voorraad strekt). In het
kader van het 150 jarig bestaan van Zandvoort-
badplaats dachten wij dat dit aardig aansloot bij
de activiteiten rondom dit feest.

De kleintjes worden niet overgeslagen.
Op alle kleuter- en peuterscholen wordt
aardige attentie aan hen uitgedeeld.

een

En tenslotte krijgen alle baby'tjes die in de
feestperiode geboren worden en die behoren tot
het werkgebied van de bank, een spaarbank-
boekje met maar liefst ƒ 100,—. (Wij verzoeken
de ouders een geboortebewijs te overleggen).

U ziet, voor elk wat wils. Doe er aan mee.
(Alle akties gelden in de periode van 11 tot 22
september.

Rabtbaok
Grote Krocht 34-36,
telefoon 6941

de bank voor iedereen
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Fiat 131 Racing
Vermogen 84 kW (115 DIN plO,

topsnelheid 180 km/p.u.,
prijs f 19.606,-

1 1978 Autobianchi A112 Abarth
Vermogen 51,5 kW 70 DIN pk),

topsnelheid 160 km/p.u,
prijs f 13.957,-

Fiat 127 Sport
Vermogen 51,5 kW (70 DIN pk),

topsnelheid 160 km/p.u.,
Prijs f 13.550,-

SUPERCARSHOW

Fiat X1/9 Special
Vermogen 53,7 kW (73 DIN pk),

topsnelheid 170 km/p.u.
prijs f 19.590,-

anaa
AUTOBEDRIJF ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1 hoek Brederodestraat
Zandvoort, telefoon 02507-4580.

Fiat 128 3 P Berlinetta Special
Vermogen 53,7 kW 73 DIN pk),

topsnelheid 160 km/p.u.,
prijs f 15.850,-

Fiat 127 Fiorino

Laadvermogen 470 kg.
Afmetingen laadruimte l. x b. x h. 144 x 140 x 130 cm.
Laadvolume 2.3 m3
Motor 334kWM5Pk)

UITNODIGING
Vier dagen lang bent u van harte welkom op onze Fiat-Supercar-show.

Op donderdag 7, vrijdag 8, zaterdag 9 en maandag 11 september zetten wij -
naast het uitgebreide Fiat programma - de sportieve Fiats in de schijnwerpers.

Met als hoogtepunt de nieuwe Fiat 127 Sport en de nieuwe Fiat
131 Racing. Twee wagens die een nieuw aspekt aan autorijden toevoegen:
luxe wagens met alle eigenschappen van een sportauto. Hoge topsnelheden, rappe
acceleratie en pittig weggedrag, gekoppeld aan alle denkbare komfort.

Ook aan uw kinderen is tijdens de showdagen gedacht. Een aardige
verrassing ligt op ze te wachten. Wij zien uw komst naar onze Supercar-show
graag tegemoet. Waarbij een sportieve proefrit uiteraard op zijn plaats is.

interieurbouw
Favaugeplein 31
Showroom, Passage 14

ZanfroortteMou 02507-4556

Dagelijks j M} » nj
nu 13.30 M 15.30 Mr.

allmili

au elki Jig M/f fa*
af s f raak ook 'tavondt

zeer elegante

kranen

In chroom, mat,
nikkel, antiek,
bruin.

luwkundig
Ihe verzorging

T (KINDER)
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
is iedere dag
geopend van

10.00-21.00 uur.

Seat 1430
Vermogen 57 kW (77 DIN pk),

topsnelheid 165 km/p.u.,
prijs f 14.300,-

Fiat 2 38 E

Laadvermogen 1090 kg.
Afmetingen laadruimte I. x b x h. 280 x 168 x 151 cm.
Laadvolume 6.5 m317,5 m3 verhoogd dak)
Motor 382 kW (52 Pk
. everbaar met schuif, of klapdeuren

WOL EN HANDWERKZAAK

't Luifeitje
Grote Krocht 26, Zandvoort

)eze week de nieuwe winterdraad
Saline 50 gram van 3,65 voor 3,20

Bij aankoop van wol boven 25,- een breiboek
voor de helft van de prijs.

Jmyrna kussens pakket van 29,95 voor
tcldigt m 9 september.

25,-

De WINTER/SNEEUW en
WINTER/ZON REISGIDSEN

zijn er weer !

Kom ze halen bij:

REISBUREAU
KERKMAN

T (KINDER) WINKELTJE
Buureweg 1-3. Zandvoort,
tel. 02507-6680

heeft weereen leuke najaarsköllektie
- o.a. truien van Louis London,
div. sweaters, ribbroeken, en jacks.

Wij zijn geopend van 11.30 tot 18.00 uur.
Zondag* van 13.00 tot 18.00 uur.

KOOIJMAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service
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Polderhuis:

mooi, maar

niet geschikt

voor raad....

De gemeenteraad, met burgemeester C. van Stam voorop, keert het gemeentehuis op de achtergrond de rug toe. Na nog
eenmaal te zijn vereeuwigd op de trappen van het raadhuis, wandelden de raadsleden vorige week donderdag naar het
polderhuis aan de overzijde van het kruispunt.

HAARLEMMERMEER - De
laatste vergadering van de ge-
meenteraad in z'n oude samen-
stelling, vond plaats in het
polderhuis. Het was voor de
eerste keer dat de vroede vaderen
der gemeente te gast waren in dit
monumentale gebouw waarin
het bestuur van de Haarlemmer-
meerpolder zetelt. Ook de
nieuwe gemeenteraad zal in het
polderhuis vergaderen en wel tot
het tijdstip waarop het nieuwe
raadhuis aan de Nieuweweg in
gebruik wordt genomen. De
planning is dat dit rond l januari
1980 zal plaatsvinden.

Zoals bekend besloten burgemeester
en wethouders naar een andere en
voorlopige vergaderruimte uit te zien,
omdat de raadszaal in het gemeen-
tehuis naar hun mening te klein is om
de nieuwe raad (welke twee leden
méér telt dan de oude raad) te
herbergen. Het college klopte aan bij
haar overbuurman, het polderbestuur.
Dijkgraaf en heemraden toonden zich
tegenover hun gemeentelijke collega's
gastvrij, zodat de deuren van het
prachtige polderhuis vorige week
donderdagmiddag wijd open stonden.
De oude raad kwam er voor de laatste
maal bijeen.... en wat ons (redaktie)
betreft, zien we de nieuwe raad weer
graag terug in de oude raadszaal.
De vergaderruimte in het Polderhuis

N lijkt een veel grotere kapaciteit te
hebben dan de raadszaal in het
gemeentehuis. Maar dat blijkt beslist
niet waar te zijn. De raad zat nu ook in
een „kringetje" rond, terwijl daar in
de nieuwe samenstelling nog twee
leden bij komen Zeker te klein is de
publieke tribune. De belangstellenden
zaten als het ware tegen de muur
aangeplakt evenals de pers, die
bovendien achter veel te kleine tafels
werd weggestopt. Gezien het feit dat
er nu al veel mensen genoegen
moesten nemen met een benauwd
staanplaatsje, vragen wij ons af waar
men het publiek tijdens bijvoorbeeld
een begrotingsvergadering of zelfs een
normale vergadering wil bergen.

De Deining
Mogelijk dat een en ander bij de
tweede raadsvergadering, afgelopen
dinsdag, al is verbeterd. Hopelijk is
daarbij dan ook de geluidsinstallatie.
Donderdag waren de discussies in
ieder geval heel slecht te volgen.
Kortom, alles bij elkaar is het
polderhuis nog geen succes. En dat dit
het alsnog zal worden, zien we niet
zitten.

We komen in dit verband terug op een
eerder door ons gedane suggestie, om
de vergaderingen van de gemeenteraad
in de grote zaal van De Deining te
houden. Een schitterende ruimte plus
een tribune waarvan het publiek
gebruik kan maken. En als dat niet

haalbaar is - mogelijk om financiële
redenen - dan gaan we met z'n allen
maar weer terug naar de oude
raadszaal. Die anderhalf jaar die ons
scheidt van de gereedkoming van het
nieuwe raadhuis, kan er nog wel bij.
En laat het polderbestuur die grote
luchtfoto maar houden, die burge-
meester Van Stam zo nodig al meteen
moest geven. De goede bedoelingen
van het polderbestuur mogen best
gehonoreerd worden.

Toespraak.
Het feit dat de raad voor 't eerst te gast
was in het polderhuis, was voor
burgemeester C. van Stam aanleiding
bij de aanvang van de vergadering
staande een toespraak te houden.
Daarin memoreerde hij, dat de
aanwezigheid van Haarlemmermeers
gemeenteraad in het polderhuis geen
unicum is in de geschiedenis van de
gemeente. „Ook onze voorgangers zijn

.genoodzaakt geweest om vanwege
bouwactiviteiten-in-eigen-huis de wijk
naar het polderhuis te nemen. Dit
gebeurde van 12 januari 1955 tot 24
juni van dat jaar", aldus de heer Van
Stam.
Vervolgens stond de burgemeester
uitvoerig stil bij de geschiedenis van
het polderhuis en het daarin ge-
huisveste bestuur. Hij ging terug naar
20 juli 1855, op welke datum het
waterschap de Haarlemmermeer-
polder werd ingesteld.

„Een publiekrechtelijk lichaam met
als primaire taak het „drooghouden
van Haarlemmermeer". Deze om-
schrijving suggereert wellicht dat de
polder bij de oprichting van het schap
reeds een droge polder was. Niets was
echter minder waar! In feite b-
etekende de instelling van het
waterschap een tweede deel; het
vervolg - zo men wil - van de
geschiedenis van de droogmaking van
Haarlemmermeer. In de winter van
1855/1856 bijvoorbeeld, waren de
lage gedeelten van de polder onder-
gelopen. De Haarlemmermeerse grond
was nog verzadigd van het water, dat
er eeuwenlang boven had gestaan. Het
weigerde dan ook maar een druppel
water op te nemen. Er was waarachtig
sprake van een polder-moeras! Het
was dan ook geen wonder dat de
vergadering van Hoofdingelanden
weinig enthousiasme kon opbrengen
voor het in beheer en onderhoud
overnemen van dit door en doornatte
poldergebied", aldus burgemeester
Van Stam.
Het eerste polderbestuur kwam op 30
april 1856 voor het eerst bijeen. In
principe besloot men de polder met
alles wat erbij hoorde over te nemen,
zij het „onder voorbehoud"! Men
werd ook al direct geconfronteerd met
enorme problemen van financiële
aard. Om aan de slag te kunnen en de
zaken aan de gang te kunnen houden
had men het voor die tijd enorm
bedrag nodig van f 30.000,-. Dit in

De gemeenteraad van Haarlemmermeer op weg naar het momumentale polderhuis. Vorige week donderdag werd daar de
laatste vergadering van de oude raad gehouden. De bedoeling is dat de nieuwe raad daar voorlopig ook vergadert, totdat
het nieuwe raadhuis gereed is.

afwachting van de eerste binnen-
komende pachtpenningen. Om tot een
oplossing te komen stelde de Dijkgraaf
voor aan een aantal Amsterdamse
geldschieters een krediet van
f 32.000,-- te vragen onder garantie
van de Hoofdingelanden persoonlijk.
Ieder voor zijn deel. En met dit

voorstel ging de vergadering accoord.

(Arm)moedig
„Zó voorzag zich dus het eerste
polderbestuur van de onontbeerlijke
geldmiddelen. Een armoedig begin!
Maar ook een moedig begin: het zich
persoonlijk garant stellen voor een
stukje openbaar bestuur", zo ging de
burgemeester verder. „Niet alleen
bestuurlijk, maar ook voor de boeren
is de aanvankelijke strijd in de polder
heel hard geweest. Er was letterlijk
sprake van een keiharde strijd om het
bestaan. Een strijd, die sommige
pioniers _ helaas noodlottig is ge-

wbfden. Zodichtte een boer, die het
vechten moe was en die berooid en
teleurgesteld de polder verliet, de
volgende bekende regels:
„mijn pacht was hoog, mijn last was
zwaar,
mijn oogst mislukte jaar op jaar.
al wat ik kocht, sloeg ik duur in,
al wat ik deed, ga f geen gewin.
vaart wel, 'k betrouwjop beter lot
Ik help mijzelf, zo helpe mij God".

Welnu, wij weten nu dat de gebleven
strijders uiteindelijk hebben ge-
zegevierd. Ook bestuurlijk is er in de
tijd vóór ons een werk geklaard, dat
van enorme betekenis is en is geweest
voor het gehele gebied waarin wij allen
wonen. Het is onmogelijk alle inzet,
vernuft en energie, die hieraan zijn
besteed, te verwoorden. In pogingen
hiertoe zoekt de mens symbolen",
aldus burgemeester Van Stam.
Symbool
Het mooiste symbool voor het
poldergebeuren vindt men naar zijn
mening in het Wapen van de
Haarlemmermeerpolder; een ontwerp
van de toen nog Hoofdingeland zijnde
mr. J.P. Amersfoordt, dat in 1858
Koninklijk werd vastgesteld.
„Het symboliseert op een prachtige
manier de hoofdtaak, waarvoor het
polderbestuur zich ziet gesteld. Het
wapen bestaat uit een „schild van
gewone vorm, waarop, beneden twee
zilveren golven op een lazuren veld.
Boven de golven (in een veld van goud)
een stooomwerktuig van keel met
gecreveleerd dak, toren en sch oor-
steen; de rook links uit de schoorsteen
stijgende", aldus een oud citaat.
Het wapen siert dit prachtige pol-
derhuis, dat door Foeke Kuipers werd
ontworpen. Het werd medio 1913 in
gebruik genomen, 't is dus nog maar
•65 jaar oud. Daarvóór had de

Haarlemmermeerpolder geen eigen
bestuurs-, administratie en represen-
tatief centrum. Het maakte gebruik
van diverse lokaliteiten in de stad
Haarlem. De eerste vergadering van de
Hoofdingelanden vond plaats in 1856
in het Huis „Swaneburg" te Halfweg.
Van 1866 tot 1913 was het zgn.

„Lokaal van Staats" in Haarlem de
zetel van het polderbestuur. Toen de
plannen voor het aanleggen van
spoorwegen vastere vormen gingen
aannemen, besloot het toenmalige
polderbestuur zich in Haarlem-
mermeer te vestigen en wel op deze
plaats in Hoofddorp.

Aan het slot van zijn toespraak zei
burgemeester Van Stam, de gast-
vrijheid van het polderbestuur niet
ongemerkt voorbij te willen laten
gaan. De dank van het gemeen-
tebesluur van Haarlemmermeer werd
tot uitdrukking gebracht in een
aandenken, „waarvoor wij allen onze
beste krachten inzetten, duidelijk
wordt aangegeven", aldus burge-
meester Van Stam, die tevergeefs zoch
naar een vertegenwoordigen van het
polderbestuur om de twee-bij-twee
meter grote luchtfoto te over-
handigen

Jan Brouwer afgetreden als raadslid
Commissie van goede diensten voor
oplossing PvdA-problemen
HAARLEMMERMEER - De socialist Jan Brouwer heeft zich
teruggetrokken als raadslid. Hij geeft hiermee gehoor aan een door
de ledenvergadering van zijn partij aangenomen motie, waarin zijn
aftreden wordt geëist. Wat de consequenties van zijn aftreden zijn, is
nog onduidelijk. Een meerderheid van de socialistische raadsfractie
heeft zich achter Brouwer opgesteld. Arie Korringa en een drietal
fractie-assistenten daarentegen steunden de tegen Brouwer
ingediende motie van wantrouwen. Tevens besloot de
ledenvergadering een commissie in te stellen, die moet onderzoeken
wat er precies gebeurd is en hoe dergelijke gevallen in de toekomst
voorkomen kunnen worden.

Aanleiding voor de problemen is een
inmiddels overbekende brief van Jan
Brouwer aan afdelingsvoorzitter
Herman Pinkse. Uit deze brief gevoegd
bij een verslag van de college-onder-
handelingen bleek dat Brouwer met de
Vervoersbond NVV contacten onder-
houdt over Arie Korringa's politieke
activiteiten. Ook schreef Brouwer dat
de Vervoersbond weinig gelukkig zou
zijn met Korringa als wethouder,
evenals de drie kleine partijen in de
gemeenteraad. Secretaris Rik Hindriks
kreeg de brief ook onder ogen en
controleerde de inhoud van de brief
bij vakbond en kleine partijen. De
Vervoersbond distancieerde zich na-

drukkelijk van de brief van Brouwer.
Alleen de CPN bevestigde bij monde
van Piet Lanser, dat zij Korringa niet
zou steunen.
Hindriks benaderde daarop een aantal
leden en te samen stelden zij een motie
van wantrouwen op tegen Brouwer.
Zij vonden het ontoelaatbaar, dat een
serieuze kandidaat (Jan Brouwer) een
andere kandidaat (Arie Korringa)
onderuit trachtte te halen. „Door zo
te handelen, heeft Brouwer een goed
politiek functioneren van de fractie
onmogelijk gemaakt, en dus moet hij
opstappen", zo stelden de indieners
van de motie. Fractie en bestuur
voegden intensief overleg. Dit leidde

tot het terugtrekken van Brouwer als
wethouderskandidaat en als onder-
handelaar tijdens de collegevorming.
Bestuur en fractie vonden echter niet
dat Brouwer zich terug diende te
trekken als raadslid. Wel bevelen zij
een commissie van „wijze mannen"
aan, die de gebeurtenissen moet
onderzoeken.

Geharrewar..
Tot zover de geschiedenis. Met die
informatie moest de ledenvergadering
zich uitspreken of voor het bestuurs/-
fractie-voorstel óf voor de motie van
wantrouwen tegen Brouwer. Voor-
zatter Herman Pinkse gaf aan het begin
van de vergadering nogmaals een
uitgebreid verslag van de gebeur-
tenissen. Na enig geharrewar kregen de
leden tenslotte ook een kopie van de
„beruchte brief" die hen tot dan toe
slechts bekend was uit de kranten
Daarna ontstond een discussie over de
vraag op welke data de verschillende
feiten bekend waren. Volgens Kor-
ringa waren Joop Licher, Frans van,
der Molen en Herman Pinkse spoedig
na het schrijven van de brief op de
hoogte van de inhoud. Zij ontkenden
dit; alleen Joop Licher was een dag na
verzending van de brief c'door

Een dag nadat tegen hem een motie van wantrouwen was ingediend kondigde Jan Brouwer (tweede van
rechts) aan dat hij zou opstappen als raadslid, zoont de eerste vergadering van de Haarlemmermeerse raad
in het Polderhuis tevens zijn laatste was. Op de foto verder van links naar rechts: Arie Korringa, Cock van
Duist, Kick van Veen, Joke Ebing,- Henk v.d. KoJk, Jan Brouwer en fractievoorzitter Frans van der
Molen.

Brouwer telefonisch hierover ge
ihformeerd. Een deel van de leden
vond deze discussie in feite niet
belangrijk. Het ging voor hen om de
vraag of hetgeen Brouwer gedaan had,
aanvaardbaar was of niet.

Na de pauze kwam de motie in
stemming. Maar voor dat het zover
was, kregen de leden eerst de
gelegenheid hun oordeel over de zaak
te geven. Unaniem was men van
mening dat hetgeen Jan Brouwer
gedaan had niet aanvaardbaar was.
'Niet iedereen wilde daar de eis tot
aftreden van Brouwer aan verbinden.
Niettemin werd duidelijk dat de motie
waarschijnlijk aanvaard zou worden,
gelet op de vele mensen die zich
uitspraken voor Brouwers aftreden.
Tot die groep behoorden onder meer
politieke „zwaargewichten" als Harry
van den Bergh (Tweede kamerlid) en
Geert de Boer (fractievoorzitter in de
provinciale staten) die beiden ook
afdelingslid zijn. Zij lieten geen enkele
onduidelijkheid bestaan over hetgeen
volgens hen moest gebeuren. Van den
Bergh: „Als een lid van de Tweede
Kamerfractie een dergelijke brief
geschreven zou hebben, zou dit
onvermijdelijk tot aftreden leiden".
„Eenzelfde maatregel zou ook in de
Provinciale Staten gelden", meende
Geert de Boer en hij voegde er aan toe:
„Ik zou in een dergelijk geval zelf zijn
opgestapt". Geen van de afdelings-
leden wilde overigens de kwaliteiten
van Brouwer als verkeers- en vervoers-
specialist ter discussie stellen. Andere
sprekers hadden het over „een
verziekte sfeer binnen de afdeling" en
„onderling wantrouwen". Zij vonden
dan ook dat er in ieder geval een
commissie van goede diensten moet
komen, die alle gebeurtenissen nog
eens op een rijtje moet zetten.
Voordat de motie definitief in
stemming werd gebracht, kreeg Jan
Brouwer de gelegenheid om zich zelf
terug te trekken. Hij wilde hier echter
niet op ingaan: de fraktie had een

• gezamenlijk standpunt. Joop Licher
hield hierna een zeer verwarrend
verhaal, waaruit uiteindelijk bleek dat
de fraktie (zonder Arie Korringa) de
motie naast zich neer zou leggen.
Hiermee haalde hij de woede van de
afdeling op zijn hals.
Harry van den Bergh: „De leden-
vergadering is het hoogste orgaan in de
afdeling. Zo'n uitspraak kun je niet
naast je neerleggen". Eerder op de
avond had fraktievoorzitter van der

Afscheid van oude raad
HAARLEMMERMEER • Nog eenmaal op de foto. Op de trappen van het raadhuis poseerde vorige week
donderdagmiddag de gemeenteraad in z'n oude samenstelling. Negen leden keren niet meer in de nieuwe raad terug.
Dat zijn: de CDA-ers P. Clemens, W.H. Dijst, E. Perk en H. Lindenburg; de VVD-ers P.C. Slot, H. Schenk en wethouder
C. Avis; PPR-man B. Assink en mevrouw J. Ebing van de PvdA. Deze laatste zien we hoogstwaarschijnlijk binnenkort
weer in de raad verschijnen, nu haar partijgenoot J. Brouwer gedwongen is op te stappen.

In een kort toespraakje zei burgemeester C. van Stam dat in de afgelopen raadsperiode 1974-1978, belangrijke
beslissingen waren genomen. Hij noemde ondermeer de XOROX-lokatie, het nieuwe raadhuis, de halteplaatsen van de
SchiphoIIijn en de uitbreidingsplannen Pac en Bomholm. ..Besluiten, waarover in de toekomst nog veel zal worden
gesproken", aldus Van Stam. „We waren het niet altijd met elkaar eens. Toch heb ik nooit het gevoel gehad vervan
elkaar te hebben afgestaan. Het is een bewogen periode geweest.w aarop we niettemin dankbaar terug mogen zien".
De burgemeester dankte tenslotte de scheidende raadsleden voor alles wat zij voor de burgerij hebben gedaan.

Molen gezegd, dat de fractie nog geen
standpunt had ingenomen ten aanzien
van het vertrek van een van haar leden.

Geert de Boer zei zich belazerd te
voelen nu bleek dat de fraktie wet
degelijk een standpunt ingenomen
had. Hij trok een eerder door hem
ingediend compromis-voorstel in en
daarmee leek het pleit beslecht.

Uiteindelijk werd de motie met 39
tegen 32 stemmen aangenomen,
hetgeen een forse nederlaag betekende
voor de fraktie. Daarna werd unaniem
besloten een commissie van on-
derzoek in te stellen. Inmiddels is
bekend dat Jan Brouwer niet in de
raad terugkomt. In een brief aan het
afdelingsbestuur heeft hij laten weten
dat hij zijn zetel ter beschikking stelt.

Zijn plaats zal zo goed als zeker
worden ingenomen door Joke Ebing.

Nieuwe direkteur bij Fokker
SCHIPHOL - Op l januari 1979 zal de
directie van Fokker-VFW B.V., die
thans nog uit drie personen bestaat,
worden uitgebreid met een directeur
Personeels- en Sociale Zaken. In deze
nieuwe functie zal worden benoemd
mr. J. Donders, die de verantwoording
zal krijgen voor liet algehele sociale- en
personeelsbeleid van Fokker-VFW
B.V. De heer Donders (47), die
adjunct-directeur bij Océ-Van der
Grinten N.V. in Venlo en in die
functie onder meer verantwoordelijk
voor sociale zaken en „management
development", heeft rechten gestu-
deerd aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen. De heer Donders werd
op 31 augustus 1931 geboren en
begon zijn carrière bij DSM. Ver-
volgens was h i j gedurende zeven jaar
hoofd personeelszaken van de facul-
teit der geneeskunde en het St.
Radboudziekenhuis bij de Katholieke

Universiteit te Nijmegen. In maart
1970 werd hij benoemd tot adjunct-
directeur sociale zaken bij Océ-
Nederland B.V. en in 1977 tevens tot
adjunct-directeur bij Océ-Van der
Grinten N.V.
De heer Donders is gehuwd en heeft
vier kinderen.

Ned. Christen
Vrouwenbond
BADHOEVEDORP - Op woensdag 13
september begint de Ncd. Qiristen
Vrouwenbond weer met de ledenver-
gadering. Deze worden dit seizoen
gehouden in de Karavanserai. Ze
beginnen om acht uur. In verband met
de vredesweck, deze maand, zal
mevrouw van Zweden-van Alkemade
spreken over Vrouw en Vrede.
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DAT IS TE GEK!!!
CLUB BENELUX

PRESENTEERT EEN GROTE STUNTREIS!
3-daagse WIJNFEESTREIS per luxe-touringcar naar het prachtige

vakantiepark Bourscheid in het mooie Luxemburg.
Incl. ontbijt, diner, alleexkursies, dansorkest en alle

reisverzekeringen.
Vertrek: vrijdag 20 en 27 oktober a.s.

Stuntprijsf 130,-PP
3e. 4e 5e en 6e persoon gaan mee voor f 85," p.p.

(bij verblijf in hetzelfde appartement)
5-daagse WIJNFEESTREIS per luxe-touringcar naar het prachtige

vakantiepark Bourscheid in het mooie Luxemburg.
Incl. ontbijt, diner, alle exkursies, donderdags dansorkest

en alle reisverzekeringen.
Vertrek: Maandag 16,23 en 31 oktober en 6 november a.s.

STUNTPRIJSf 235r-pP
3e, 4e, 5e en 6e persoon gaan mee voor f 135,- p.p.

(bij verblijf in hetzelfde appartement)
Vertrekplaatsen: Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Utrecht.

BOEK SNEL. want de plaatsen zijn zeer beperkt!
Inlichtingen bij uw reisadviseur, o.a.:

Amsterdam
Pool Tourincars
Goes Tours
ROB
Roberts & Partners
't Reiswinkeltje
Scanialux

Amstelveen
BROEK Reizen

Bloemendaal
Europa

Den Helder
Entrelux

Enkhuizen
Garantie

Hilversum
Hilversum

Heiloo
Holland
International

Hoorn
Pool-Kemcars

Bussum
Gerkes bv

Krommenie
Apollo

De Rijp
Hooyberg

Wormerveer
Hooyberg

Zandvoort
Kerkman

enzovoort

Of bij:

CLUB BENELUX
Internationale Vakantieservice

Haringvliet 100, Rotterdam, telefoon 010-115580

U/ij verkopen
de echte Koots

ROOTS

Alleenverkoop voor uv,
omgeving

JAN FEIJEN BV
KruiBweilMIstallon)
Tel«foon 320823
Haarlem

Opleiding
meiaallüm

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wi| hierin enig in
Nederland.

i evens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIOUE
HOOGENDOORN

Zi|dstraat 65.
Aalsmeer,

tel 07977 2*129

voor handige mensen
(ioi45jaar)

OVERDEKTE

WINTERBERGING
voor boten tot 6,50 m.

Per m' f 27.90.
Aalsmeer,

tel. 02977-2 75 93

1 <^^^^^^^^^~~^^^^^^^^^^^^^mi^^^m^^m^^f^mmi^^^f^mi^Hm

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
.Off. Renault Dealer.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

fjct
AlléPii

Schagchelstraat 27,
Haarlem, tol. 023-327019.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7in vóór-

raad zowel gedessi-
neerdals uni.

Heren en lumormode
Hootdstraat 178. Hillegom.
iel 02520 15M 9 Donder

dag koopavond

Het werk.
Belangrijke konstruktiedelen
van een vliegtuig zoals vleugels,
romp en vloeren worden
opgebouwd uit verschillende
lagen plaatdelen. Om die
verbindingen zo sterk mogelijk
te maken en het oppervlak glad
te houden worden de delen
vaak gelijmd en niet geklonken.
En dat is de taak van de afdeling
metaallijm. Op speciale mallen
worden de benodigde plaat-
delen gelegd. Vervolgens wordt
door het boren van centreer-
gaatjes precies aangegeven
waar welk deel gelijmd moet
worden. Dan gaat alles weer uit
elkaar en worden de delen stuk
voor stuk, na een grondige

chemische
voor-

behandeling,

WEEKEND OF MIDWEEK
VAKANTIE...?

Dat kan nog in de prachtige natuurstreken van Lumnt-
burg, o.a. in onze luxe vakantieparken te Hosingen en
Bourscheid.
Weekend-arrangement v.a 65,-
Midweek-arrangement v.a 120,-
Inclusief alle reisverzekeringen.

Inlichtingen bij uw reisadviseur of direct bij:
CLUB BENELUX,

internationale Vakantie Service
Haringvliet 100 - 3011 TH Rotterdam

Tel. 010 -11 56 89

occasions

MUZIEKCENTRUM

Kruisweg 679. Hoofddorp.
tel. 02503 16068/16501

ORGELS PIANO'S

Inkoop - Verkoop - Occasions

van een lijmfilm voorzien en
weer op mallen geplaatst.
Daarna wordt het geheel afge-
dekt en in de autoclaaf onder
hoge druk en temperatuur
samengelijmd. Voor dit
nauwkeurige werk zoeken wij
enkele handige medewerkers,
die goed met techniek "uit de
voeten kunnen" en bereid zijn
een interne opleiding te volgen.

Interne opleiding.
De opleiding duurt maximaal
drie maanden. Het theoretische
gedeelte kent onderwei pen als
algemene vliegtuigkennis,
veiligheidsvoorschriften,
tekening lezen, meten,
materiaal- en gereedschaps-
kennis. In het praktische
gedeelte krijgt men zoveel
mogelijk met de produktie zeil
te maken - in dit geval dus met

de afdeling metaallijm. Al
meteen tijdens de opleiding
krijgt men volledig uitbetaald.

Sollicitatie.
Wij willen graag in kontaM
komen met LTS-ers (metaal of
hout en kunststoffen). Ook
MAVO-ers die graag technisch
werk doen komen in aanmer-
king - eigenlijk iedereen die
handig is in techniek, akkuraat
kan werken en niet ouder is dan
45 jaar.
Prettig is het verder te weten,
datFokkci personeelsvervoer
heeft op Amsterdam, Haarlem
en omliggende gemeentes.
Belangstellenden kunnen de
antwoordbon invullen en zonder
postzegel opsturen aan Fokker-
VFW, Personeelszaken,
Antwoordnummer 1496,
1117 ZJ Schiphol-Oost. U kunt ook
opbellen: 020-5443820.
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Ik heb interesse in "metaal-
lijm vliegtuigdelen" en ik
verzoek u mij een sollicita-
tieformulier toe te zenden.
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TYPEN
Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week
Aanmelden deze week

STENO
Syst. Groote: avondles
Lesgeld f 32,50 p.mnd.
Aanvang september.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

NEDERL *ENGELS
BEDRUFSCORRESP. AVONDLES. AANV. SEPTEMBER

Concertgebouw Haarlem 20.15 uur
WINTERSERIES 1978-1979

SERIE B

SERIE C

gastdirigenten: Ed Spanjaard, Jerzy Katlewicz, Olakar Trhlik, Miklós Erdelyi,
Ronald ZoHman, David Porcelijn, Lucas Vis

SERIE A 6 dinsdagavondconcerten op
3 okt., 7 nov., 12 dec., 9 jan., 6 febr., 6 maart
solisten: Shura Cherkassky, Yeremy Menuhin, Daniel Wayenberg - piano
Salvatore Accardo, Gijsbert Betris - viool / Hanneke van Bork - sopraan
abonnement 6 concerten f 60,- losse kaart f 12,-

Componistenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
13 okt., 17 nov., 8 dec., 19 jan., 16 febr., 16 maart
solisten: Youri Egorov, Malcolm Frager, Dubravka Tomsic - piano
Ana Chumachenko, Christina Edinger * viool / Jan van den Berg - fluit /
Sylvia Prinsen - harp
abonnement 6 concerten f50,- losse kaart M O,-

Meestervioolconcerten van de 20ste eeuw - 3 vrijdagavondconcerten op
20 okt., 22 dec., 23 febr.
co::"t"p r."*rk Lubotsky, Alberto Lysy, Edith Volckaert • viool /
Albert de Klerk - orgel
abonnement 3 concerten f 20,- losse kaart f 10,-

Familieconcerten - 3 zondagmiddagconcerten op
26 nov., 28 jan., 25 maart
solisten: Alwin Bar - piano / Vera Beths - viool / Radko Berka - trompet /
Bernard Winsemius - orgel
abonnement 3 concerten f 20,- losse kaart f 10,-
abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassène(n)
en houders C J.P. ( 5,- losse kaart f 2,50

combinatie-abonnement A+B f 100,-
combinatie-abonnement A + C f 70,-
combinatie-abonnement B + C f 60,-
passe-partout serie A+B-fC r" 110,-
bij aankoop serie A, B of C reduktie serie Z f 5,-

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw, Lange Begijne-
straat 13, van 10-15 uur; telefonisch 320994 van 12-15 uur.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concert-
gebouw en de administratie van het N.P.O., telefoon 31 92 48

SERIE Z

BOEKH MIDDENSTANDS
EXAMEN '79/'80

opl. „Associatie" dipl. 1 '/2 uur per week

op 1 avond p. wk. Aanv. september. op 1 avond

INL. EN INSCHR.: ma. t/m do. 11-15 en 19-20.
vr. 11-15 uur.

Volgens verklaring van het ministerie O. & W. van
29-5-76, genieten Pont diploma's „maatschappelijke
erkening".

RenaufcW.
De ru 'mste gezinsauto m de kom. kHild bumpers. Renami M éfi ftènfljl:

pd<t«'aise.Kompalcte bullenrnaten. Grote M TL: 1218 «. 57 DIN pk, 143 km/u.
j-ïnenruimte.Veeltomforl. ĵg'qrjKi.'gmffHUw ~V RENAULT

Wegklapbare achterbank
en 5e deur. Zuinige, stille
ftiotor dwars .,**~**'
voorin. Vemg-,

GratiJ: haalbij
oni'tkteur-

njke Renault-
boek boorde-
vol mibrrrlatfe

_ over auto-
rijden eridlleRenaultmodellen.

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 Zandvoort - Tel. 02507-2323/2424

(b.g.g.3360)-Off. Renault-dealer.

Inst. PONT prosp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
(einde Tempeliersstr.)
Haarlem, tel. 321895

Vivitar
POSTZEGELS

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld/post Aerdenhout,

tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23)
Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en zok door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,

series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

horteodoro
T>E GROOTSTE •

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons morgen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten /7,50.

Gen. Cronjèstraat 62,
.hoek Kloosterstraat.

EUROPEES DISTRIBUTIE CENTRUM van een grote
Amerikaanse Marketing Organisatie voor fotografische
producten zoekt wegens uitbreiding van hêar werkzaam-
heden:

• JONGE ACTIEVE MEDEWERKER

die in nauwe samenwerking met zijn collega de onder-
delen-levering én voorraad-administratie vóof geheel
Europa gaét Verzorgen.

Vereist: Enige type-ervaring én kennis Vart dé Engelse
taal.
U kunt zich wendert lot de heer W. J. Entjes.

• MEDEWERKER AFD. VERSCHEPINGEN

bekend met alle procedures en documentatie met bé-
trekking tot im- en export. Liefst met enige ervaring Op
een expeditlekantoór.

.«U kunt zich wenden lol de heer M. L. Boer.

Voor beide functies geldt: een prima salaris en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vivitar Ëurope
Nijverheidsweg 11 a / Postbus 137
3640 AG Mijdrecht
Tel.:02079-5811

Vivitar
Industry Leader in Innovative Photographic Products
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Op Zandvoortse scholen

Ouderparticipatie; vaak
nog een rekbaar begrip
ZANDVOORT • Op maandag 28 augustus zijn de scholen weer
begonnen. Veel kleuters hebben de grote stap gemaakt van kleuter*
naar lagere school, terwijl veel zesde klassers voldaan neerblikken op
„het grut". Zij zijn immers nu de hoogste klassers, en dat betekent
nog steeds veel in het wereldje van de lagere school.
Voor veel ouders betekent het ook; rust in huis, en terug naar de
routine van iedere dag.
Vroeger betekende dit ook, dat ouders, behalve op de één of
tweemalige ouderavonden per schooljaar alleen via de school-
rapporten die het kind thuis bracht, werden geconfronteerd met de
schoolwereld. Ouders op school zag men slechts wanneer de
prestaties van het kind, of het gedrag daarvan, buiten de normale
schoolprestaties lagen, positief óf (meestal) negatief. De mededeling
aan een schoolkind „Dat zijn vader of moeder op school moest
komen" werd thuis meestal ontvangen met de reactie:„Wat heb je
dan uitgehaald? " op een toon die het ergste deed vermoeden.

De schoolwereld is al een aantal
jaren in beweging. Uitgaande van
het gegeven dat de twee
werelden van het kind „school"
en „thuis" dichter bij elkaar
gebracht moeten worden, voor
een betere verstandhouding tus-
sen beiden, kent men het begrip
„ouderparticipatie". In het kort
wil dit zeggen dat dé ouders
daadwerkelijk dichter bij hét
onderwijs betrokken kunnen
worden. '

„Een grote betrokkenheid is
goed, maar er moet wel degelijk
een wisselwerking bestaan tussen
het team van docenten op een
school en de ouders," aldus de
heer J. Waaning, chef afd.
School* en personeelszaken van
de gemeente, die bekent dat hij
niet precies de wijze van
ouderparticipatie op de zeven
lagere scholen van Zandvoort
kent.

Oranje Nassauschool

Ouderparticipatie is een „beladen"
woord, aldus het hoofd Van de Oranje
Nassauschool, de heer De Vries.

Voor ons betekent het ouders
inschakelen bij het onderwijs, doch
«el in zie zin dat de ouders
meehelpen, en niet de schoolroutine
verstoren, en dat kan ook gebeuren,
daarszijn gevallen van bekend in de

onderwijswereld, gelukkig niet bij ons,
maat met het begrip ouderparticipatie
moet je wel voorzichtig omspringen.
Op deze school wordt bepaalde ouden
gevraagd om hulp te verlenen waar
mogelijk, men kent et „leesmoeders",
moeders die helpen bij de bibliotheek
en gymnastieklessen begeleiden.

Verder Is er een intensieve samen'
werking met dé öüdercommissie. Om
de ouders over de drempelvrees heen
te helpen is de eerste dinsdagavond
van de maand bestemd voor de ouders.
Er is dan „open" school en de ouders
kunnen zich op de hoogte stellen van
de vorderingen van hun kinderen,
terwijl er ook tijd is voor een gesprekje
met de leraar.

Mariaschool
Op de Mariaschool, waar dit jaar een
leerkracht moest afvloeien, en men
bovendien een nieuwe hoofdonder-
wijzer heeft, zegt deze: „Ik zou mij
eerst goed moeten oriënteren. De kom
uit Zwanenburg waar men op een

bepaalde wijze, een verdoorgevoerd
begrip van ouderparticipatie kende
Op zich ben ik er niet tegen, maar het
zal toch ingepast moeten worden in de
bestaande nonnen. Ik weet dat er een
vrij actief oudercomité is, er is steun
van ouden bij het begeleiden van
excursies, zwemlessen en documen-
tatie-centrum. In hoeverre wij de
ouderparticipatie kunnen uitbreiden,
zal de toekomst moeten leren," aldus
deheerRansijn.

van Heuven-Goedhart
Van deze zes-Maulfe lagere school is
bekend dat men een goede ouder-
participatie in de loop van de
afgelopen twee jaar heef t opgebouwd.
Men b bezig, om de ouden bewust en
enthousiast te maken voor de
onderwijsmethode. Dé school wil hier,
uitgaande van de capaciteiten van de
ouden, deze inpassen in de school-
wereld. Dit gebeurt onder andere bij
de expressievakken. Men kent de
„onderbouw" klassen l tot en met 3,
en de „bovenbouw" klassen 4 tot en
met 6, die expressiemiddagen hebben.

Men beziet hier ook of men de ideeën
van de ouden kan inpassen in de
school.

Op vrijdagmiddag worden bijvoor-
beeld groepjes gevormd van jazz-
ballet, wandkleden maken, dammen/
schaken, Volksdansen, handenarbeid.
Na circa 6 weken, wisselen de groepen
onderling. „Wij zijn een beetje trots op
onze ouderparticipatie", aldus hét
hoofd, de heer v.d. Laar. Op deze
school kent men verder ook de
„leêsmoeders", moeden die helpen
het leesniveau van een kind op te
voeren, er is hier zelfs een „tafel-
moeder" voor kinderen die moeilijk-
heden hebben bij het leren van de
tafels, en een moeder die door haar
verblijf in Engeland in staat is te
helpen bij de onderwijsmoeilijkheden
van buitenlandse (Engelse) kinderen.

Nicolaasschool
„Wij doen vrij veel aan ouder-
participatie", meldt het schoolhoofd,
mevrouw M. van der Meuten,
enthousiast. Hier is een grote poep
ouden betrokken bij de hand- en
spandiensten die verleend worden bij
de zwem- en gymnastieklessen.
Leesmoeders die daadwerkelijk
helpen met het leesniveau, een groep
moeden die zelfstandig de bibliotheek
„runnen", er zijn er die helpen met
handwerken en handenarbeid.

Zelfs komen er in de avonduren een
paar maal per jaar enkele ouders om te
zorgen dat de tuin rondom de school
aanvaardbaar blijft, dus vrij van
onkruid, („alhoewel het onkruid
weliger schijnt te tieren dan de
bloemetjes," is een mooie op-
merking). Ouders die paraat zijn bij de
diverse feesten, St Nicolaas, Kerst-
feest en aan het einde van het
schooljaar de pannekoekenmaaltijd.

Om de ouders echt meer te betrekken
bij het onderwijs, kunnen ouders ook
hier tussen-de-middag terecht voor
vragen, en elke maand is er een open
avond, waarbij de prestaties van de
kinderen bekeken kunnen worden, en
er tijd is voor dat soms zo,
broodnodige, gesprekje met de leer-
kracht. „Geen drempels" is hier het
principe.

Hannie Schaftschool
Geen drempels, en de deur wijd open
voor ouderparticipatie, is ook de basis
waarop de Hannie Schaftschool
werkt. Hier ook het waarschuwende
geluid van de heer Loogman, dat te
veel ouder-participatie averechts zou
kunnen werken, en zelfs het even-
wicht in de school zou kunnen
verstoren. „Ouderparticipatie is goed,

' (Haaf Hét moet wel van de school
uitgaan." Hier is de open schoolavond
op de tweede dinsdag van de maand,
en is men druk bezig met het

opbouwen van een bibliotheek- en
documentatiecentrum. Men hoopt dat
dit volgend jaar van de grond komt, en
wil daarbij wel graag de hulp van
ouders ingeroepen, en het beroep op
deze ouders is nog nimmer vergeefs
geweest. Voorlopig heeft men nog
geen beroep op „rekenmoeders"
behoeven te doen, hoewel men ook
hier de leesmoeders kent.

Dr. Plesmanschool
Een enigszins teleurstellende reactie
van deze school. Men wil zo graag
meer ouderparticipatie. Men had vorig
jaar een idee om ouders in te schakelen
bij de expressiemiddag, slechts zegge
en schrijve twee ouders melden zich,
na de oproep van het onderwijzend
personeel. „Wij zouden zo graag meer
ouden willen inschakelen bij het
onderwijs, maar de reacties tot nu toe
waren teleurstellend," aldus de heer
Kroeze. Er is hier plaats voor
leesmoeders en hulp bij het docu-
mentatiecentrum, en speciaal de
expressievakken.

KHe o wie voelt zich hier geroepen?
Wel kent men op deze school ouders
die praktische hulp bieden, onder
andere bij de zwemlessen. Ook
overweegt men op opnieuw voor de
ouders van vijfde en zesdeklassers een
open avond per maand te houden.

Vorig jaar was de belangstelling
hiervoor niet groot, doch wellicht dat
de ouden dit jaar meer interesse zullen
tonen.

Beatrixschool
hè» waarnemend hoofd, mevrouw M.
Koelman, staat zeer positief tegenover
de ouderparticipatie. Er bestaat een
goed contact met de vaste ouder-
commissie, terwijl men daarnaast veel
hulp krijgt aangeboden van de ouden.
Zo kent men ook hier het begrip
„leesinoeder", terwijl de hulp van de
ouden bij andere schoolevenementen

ToerPuzzelToer 1978

Spelregels
Voor integratie bassisscholen in '83

lS?Sf l Veel water naar de zee
ZANDVOORT • Met het oog op de nieuwe wet op het
basisonderwijs, die naar wordt verwacht» in 1983 in werking zal
treden, heeft men in Zandvoort de handen vol aan de integratie van
de kleuterscholen in de légere scholen.
De nieuwe wet spreekt van een basisschool voor 4/12 jarigen,
hetgeen inhoudt dat de kleuterscholen min of meer moeten worden
ondergebracht, geïntegreerd, in de lagere schoten.
Er zal nog heel wat water naar de voort moesten afvloeien vindt de heer

Waaning geen reden tot ongerustheid.

KENNEMERLAND - In samenwerking met de AVftO én de KNAC
organiseren d« VVV's in Nederland dit najaar Toer Puzzel Tôérs,
waaraan het hele gezin kan deelnemen. Mét de auto, de fiets, de
bromfiets, net openbaar vérvoer en zelfs mét de benenwagen. Elke
puzzeltoer kent een spelelement. Gevraagd wordt één twintigtal vragen te
beantwoorden. Wie een goede oplossing inzendt dingt mee naar prijzen
als een löércaravan, een auto, een fiets, een vouwwagen, een windsurfer,
één afwasautomaat of een plavuizenvloer - én dat zijn dan nog alléén
maar de Hoofdprijzen.

Deelname is mogelijk tot en met 22 oktober.
Men kart zélf één bepaald gebied kiezen - bij dit riajaarsspél K Nederland
ingedeeld in twaalf regio's - en alles behoeft ook niet op één dag te
worden gedaan. Men mag zelf het tempo bepalen en er desnoods weken
over doen.

De opzet van dé puzzeltoer is hét bezoek te stimuleren aan bezienswaar^
dighcdcri, niüsèa, attracties én evenementen in eigen land.
PakketjéS niét spelregels, kaartjes en vragenformulieren vóór hét
uitgezochte gebied kunnen worden afgehaald bij de VVV-kantôren,
herkenbaar aan de ToerPuzzel Toef raambiljet. Het inschrijfgeld
bedraagt/12;50.

zee moeten, voordat wij de
zaken rond hebben", aldus de
heer J. Waaning, chef afdeling
onderwijs. Die uitlegt, dat er
zeker twee scholen zijn die, voor
verbetering, c.q. nieuwbouw of
verplaatsing in aanmerking ko-
rnen.

Moeilijkheden
Zo is men met het schoolbestuur van
de Nicolaasschool, waarbij de kleuter-
school 't Zèepaardje hoort, in
onderhandeling over een nieuwbehui-
zing. Dit zou Voor deze school
inhouden, nieuwbouw c.q. ver-
plaatsing van 't Zèepaardje. Er liggen
nog véél voetangels én klemmen op de
weg naar Voltooiing van dit plan, de
eerste besprekingen zijn gevoerd, en
men is ervan overtuigd dat de
oplossing vóór dit probleem, geen
eenvoudige zal zijn.
Ook het bestuur van de Mariaschool,

met daarbij de St. Agatha kleuter-
school, heeft de dringende wens geuit
om te integreren. Ook hier wordt
bekeken óf er twéé speel/lèerlokalen
aan de school kunnen Worden
toegevoegd.

Geïntegreerd
Twee scholen zijn reeds geïntegreerd.
Dit zijn de Van Heuven Goedhart-
school en Hummeloord en de beide
Hannie Schaftscholen. Dé Oranje
Nassauschool wordt verbouwd, om
zodoende de opvang van de Wilhel-
mina kleuterschool te verzekeren;
terwijl „Kllmbp" een zelfstandige
kleuterschool zal blijven.
Voor de Beatrixschool met de
„Woelwaters" ziet men niet zoveel
problemen, omdat het hier goed
geoutilleerde schoten betreft, ook de
Albert Plesmarischool met de Jozina
Van de Ètidè kleuterschool zal het
gemeentebestuur niét voor veel pro-
blemen stellen.

Geen paniek

„Ook in Zandvoort is de invloed
merkbaar van de' propaganda op de
geboortebeperking, maar reden tot
paniek is er geenszins", zegt hij terwijl
hij wijst op het landelijk gemiddelde
van de bezetting van de lagere scholen,
waarbij Zandvoort zeer zeker geen
uitzondering maakt.
„Wij doen alles voor het behoud van
de arbeidsplaatsen, en zien in
de komende jaren daar dan ook geen
verandering in komen" is de mening
van de chef, afdeling onderwijs.
Overigens is hét wel zo dat kleinere
klassen werken in het voordeel van het
kind, immers het onderwijs dat
invividueler. Daar staat dan wel weer
tegenover dat de kosten per leerling
hoger worden, omdat onderhoud

schoolgebouwen, verlichting, verwar-
ming etc. gelijk blijven of hoger zullen
worden.

Buitengewoon
lager onderwijs
In Zandvoort kent men geen vorm van
buitengewoon lager onderwijs. Wél
bestaat de mogelijkheid dat kinderen
die deze vorm van onderwijs behoe-
ven, via de gemeente gratis naar deze
scholen in de omgeving worden
gevoerd. Ook bestaat de mogelijkheid
dat ouders van deze kinderen, via de
gemeente een bijdrage ontvangen in de
vervoerskosten.

Het ligt niet in de verwachting dat
Zandvoort in de nabije toekomst de
beschikking zal krijgen over meerdere
vormen van voortgezet onderwijs, dan
de huidige MAVO-scholen. Hiervoor is
de gemeente te klein en zijn er in de
directe omgeving, neen Haarlem en
Heemstede, te veel opleidingsmoge-
lijkheden, meteen ruime variatie.

Het schooljaar is weer begonnen. Zo-
wel voor de kinderen als de ouders.

onmisbaar geworden is.
Momenteel bouwt men een nieuw
lokaal bij, daarbij tevens een ruimte
die dienst zou kunnen doen voor het
documentatiecentrum. Hiervoor
zullen dan ook ouders gevraagd
worden. „Zoals de samenwerking met
de ouders nu ligt is deze zeer goed. Wel
zou ik het persoonlijk als onprettig
ervaren, wanneer de ouders zich met
de interne zaken op school zouden
willen bezig houden. Voorlopig
gebeurt dit zeer zeker niet en ervaren
wij de hulp van de ouden als zeer

•positief,"aldus mevrouw Koelman.

Uit het bovenstaande blijkt
duidelijk, dat in meer of mindere
mate de ouderparticipatie in de
Zandvoortse lagere scholen al
ingebcurgcrd is. In hoeverre deze
ouderparticipatie verder uit-
gebreid en ingepast zal kunnen
worden wanneer de lagere school
verandert in de basisschool voor
41/2 jarigen, zal de toekomst
moeten uitwijzen.

Samengaan van
Stekkie en Packhuys
ZANDVOORT - Met gepaste trots hebben „'t Stekkie" en „'t Packhuys" hun
gezamenlijk programma 1978/1979 bekend gemaakt Een programma, vol
activiteiten, cursussen, gespreksavonden etc. Het is een samengaan van twee
bekende club(buurt)-huizen, en men is er in geslaagd een aantrekkelijk scala van
mogelijkheden te bieden voor Zandvoorten gedurende de wintermaanden.
Bovendien kent 't Packhuys nog tal van andere cursussen.

Packhuys
Pakhuys is het beste te vergelijken met
een club/of buurthuis onder het
sociaal-cultureel werk van Nieuw
Unicum (eSKaWé). Onder de vele
diensten en afdelingen van Nieuw
Unicum valt ook dit ESKAWé. Dit is
de afdeling die zich voornamelijk
bezig houdt met vormende en/of
ontspannende activiteiten voor be-
woners, personeel en nu ook voor
mensen buiten Nieuw Unicum,
't Packhuys is de ruimte waar de meest
ESKaWé activiteiten plaatsvinden,
gezelligheid, en een ontspannen sfeer
zijn dingen die hoog in het Packhuys-
vaandel geschreven staan.

Voor alle activiteiten die door het
ESKaWé georganiseerd worden, dient
u zich aan te melden voor de
.aangegeven datum. Zijn er kosten aan
de deelname verbonden, dan dient u
deze te voldoen zoals aangegeven bij
de desbetreffende activiteit wordt
vermeld.
De activiteiten in 't Packhuys, voor
zowel bewoners van Nieuw Unicum,
als Zandvoorters of andere belang-
stellenden zijn:
Open Huys: op maandagavond,
dinsdag, woensdag- en donderdag-

Het feit dat
lééröéchtén in

er dit jaar twee
dé gemeente Zand-

Noord-Holland proefgebied

Grote anti-alcohol

acties op komst
HAARLEM - Volgende maand
gaat in Hoord-Holland een grote
actie tegen het rijden onder in-
vloed van start. In de maand ôk-
tober zullen allé politiekorpsen
in dé provincie meewerken aan
ééft groot aantal verkeerscon*
troles. Deze alcoholcontroles
zijn onderdeel van één e*perl-
ment, waarbij de provincie
Noord-Holland als proefgebied
is aangewezen. Dé proef wordt
gehouden in hét noorden van de
provincie, begrensd door de lijn
Haarlem-Amsterdam, met inbe-
grip van de stad Haarlem, maar
met uitzondering van de gemeen-
te Amsterdam.
Doel van het experiment, dat is
opgezet door de Rijksvoorllch-

tingsdicnst met medewerking
van de Centrale Politie Vcrkeers-
commissie, is het publiek meer
bewust maken van de gevaren
die aan het rijden met een paar
borrels op kleven.

Na het invoeren van het zoge-
naamde "novemberwetje" (in
november 1974) en de daarmee
gepaard gaande publiciteit,
voorlichting en de eerste alco-
holcontroles, daalde het aantal
alcohol-ongevallen sterk. Na de
eerste schrik, die duidelijk te zien
is in de ongevallen-statistieken
van 1975, blijkt het aantal wég-
gebruikers met een te hoog alco-
holpercentage in het bloed op-
nieuw en onrustbarend te stij-

gen. Op het ogenblik is het
aantal verkeersongevallen,
waarbij alcoholgebruik werd ge-
constateerd, gestegen boven het
aantal in "topjaar" 1974. In
1974 was het aantal geregis-
treerde verkeersongevallen met
letsel en dodelijke afloop waar-
bij alcoholgebruik geconstateerd
werd 5094. -In 1975 daalde dit
aantal scherp tot 3449. Vorig
jaar, in 1977 is het aantal ern-
stige alcoholongevallen opnieuw
gestegen tot ca. 5270.

Uit opinie-onderzoeken is bo-
vendien gebleken dat het bestu-
ren van een auto of bromfiets
met een paar borrels op, door
een groot deel van het publiek
nog wel geaccepteerd wordt.
In een poging deze mentaliteit te
veranderen, zal de komende
weken zoveel mogelijk rucht-
baarheid aan de anti-alcohol-
actie gegeven worden. Slaagt het
experiment, dat tot doel heeft
het verminderen of ten minste
stabiliseren van het aantal ge-
vallen van rijden onder invloed,
dan zal de actie tot heel
Nederland worden uitgebreid.

middag wordt er „Open Huys"
gehouden. U kunt dan terecht in 't
Packhuys om: te tekenen, schilderen,
batikken, emailleren, pottenbakken,
timmeren, borduren, naaien, wand-
kleedmaken, koffie te drinken,
muziek te luisteren, te knutselen,
solderen, te praten enz. enz.

Vanaf 11 september is men open van
19.00-22.00 uur, op de overige drie
middagen van 13.30-16.30 uur. In het
Packhuys zijn alle materialen voor
inkoopsprijs.

Gereedschap en deskundige leiding
zijn vanzelfsprekend beschikbaar. •
Inlichtingen kan men krijgen bij Han
de Bruin, telefoon Nieuw Unicum
toestel: 135.

Stekkie
Het Stekkie is één wijkcentrum in
Zandvoort-noord. Fahrenheitstraat 7.
De doelstelling van het Stekkie is, dat
buiten de beheerder en de leidster van
de Peuterspeelzaal, geheel op vrijwil-
ligers is aangewezen, is een zo groot
mogelijk assortiment van activiteiten
te bieden, aan een ieder die daar
gebruik van wenst te maken.
De activiteiten die door het Stekkie
georganiseerd worden, zijn onder
andere: feestavonden, klaverjassen,
vrouwencafé, jeugdsoos, tafeltennis,

, naaicursus, knutselclub en handwerk-
zaaggroep voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar op woensdagmiddagen de
hand werk/zaaggroep op donderdag-
middag voor kinderen van 7 tot en met
12 j«ar; jazzballet, conditietraining en
depeuterschool.

Bovendien zijn er nog tal van andere
activiteiten. Degenen die belang-
stelling hebben kunnen zich wenden
Lot de informatieadressen: Pons
Jonker, Lorentzstraat 353, Zand-
voort, tel. 6461. Het secretariaat
mevrouw H. Risseuw, Lorentzstraat
224, Zandvoort, tel. 4653, en 't
Stekkie zelf: Fahrenheitstraat 7, tel.
6055.
van andere cursussen onder meer:
zangkoor rolstoeldansen, volks-
dansen, klassieke luistergroep,
schaken, bloemschikken op maandag-
middag (Ikebana), tekenen op de
dinsdagmiddag, yoga, er komt een
themagroep, er worden muzieklessen
gegeven, er bestaan mogelijkheden tot
studeren, een gespreksgroep en één
creatieve vormingsgroep. Wie in-
lichtingen wenst wende zich tot: 't
Packhuys, ESKAWé bureau, Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan 165, Zand-
voort, tel. 5441, toestel 256, óf 't
Packhuys zelfde adres, toestel 13 5.
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Na een lange strijd en een zorgzaam leven is in de zeer
hoge ouderdom van bijna 91 jaar overleden mijn lieve
vader, onze fijne opa en ovcrgioouader

Albert Molenaar
Uit aller naam
S kONING-MOLLNAAR

Zandvoort, l september 1978
Koningstraat 67.

de teraardebeslelltng heeft inmiddels plaatsgevonden

BITTERKOEKJES
2x250 gram
van 3,60 voor 2,

Dus 2e pakje halve prijs.

H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507 - 34 98.

gemeente

WIJZIGING KANTOORUREN

ZAWDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-13.00 uur 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur

TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven.
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws.

O

Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge
artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad
bij besluiten van 29 augustus 1978 op grond van
artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor
1. het gebied Emmaweg-Kostverlorenstraat
2. het gebied Hogeweg Westerparkstrjat
3 het perceel grond gelegen aan de Hofdijkstraat
bestemmingsplannen worden voorbereid

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende teke
ningen, waarop met rode omlijning de percelen zijn
aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie
(bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
ter inzage

ZANDVOORT, 1 september 1978
De burgemeester voornoemd
H. MACHIELSEN.

uur

Maak gebruik van onze zonnebank met Hemel
Gezond vakantiebruin in 10 dagen, _±. % uur per keer.

Schoonheidssalon

Corry
Tjerk Hiddestraat 163, Zandvoort. tel. afspraken 's morgens
van 9.00 tot 12.00 uur: 02507-B540.

MfltROSE
* KEUKEN

s international \

5 jaar garantie]

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!
Showroomkeukens tegen
aantrekkelijke prijzen.

Swaluestraat 7, telefoon 2418

Gemeubileerde
zit/slaapkamer

te huur
met gebruik van
keuken, douche,

toitet.
Telefoon 02507-7249.

DEUTEKO
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11 A, Zandvoort

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

De advertentie is een van de belangwekkendste en
moeilijkste der moderne literaire vormen.

A. Huxley-1894-1972

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

heeft daar niet de minste moeite mee, omdat zijn
horloges, klokken en wekkers van een dusdanige klasse

zijn, dat ze zichzelf al aanprijzen.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis l

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

SCHILDERSHAL
C. J. PAAP

Verkoop van

Verf - Glas
Behang

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
-telefoon 02507-2206

Kinderoperettevereniging

Jong Zandvoort
De repetities voor de sprookjesoperette
(Victor en de gouden bloem) zijn al be-

gonnen.
Repetities op woensdagavond om 19.00 uur in

het gemeenschapshuis.
Contributie f 1,50 per week.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

WONINGRUIL
AMSTELVEEN ZANDVOORT

AANGEBODEN:
Amstelveen, luxe 4-kamer flat, 2e etage,
mooiste gedeelte, vrij uitzicht, 2 liften, garage,
c.v., enz. Huur / 550,- per maand incl.

GEVRAAGD:
3 a 4-kamer flat, Zandvoort. Huurprijs tot
f 600,- per maand.

Tel. na 18.00 UUR 020 - 43 09 80.

De nieuwe mode is zwierig, dat vraagt
soepele stoffen en die hebben wij volop

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL. 78 78

KOOPJE VAN DE WEEK!

Black en Decker
2-toeren klopboor-

machine
10 mm - 370 Watt. met cirkelzaaghulpstuk,

vlakschuurhulpstuk, in prachtige houten kist.
Totaal f 247,00.

Uw voor deel f 50,00.

197,00Nu voor maar

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204.

Bij Harms:

LEUKE
KINDERLAARSJES

in de kleuren zwart - beige - rood

v a 49,95
l Harms Schoenenl

voordelig en goed
Diaconiehuisstraat 5a,

zijstraat v. d. Haltestraat,
ZANDVOORT

H. W. COST!
Makelaar o.g.

i BV LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT Centrum dorp
Van Ostadebtraat 5 Middenstandswomng.

lotaal 5 kamers,, 2 keukens, 2 toilets,
bddk/ligbad en tuin Het geheet is voor-
iien van centr verwarming

Vraagprijs f 268 000,- k k

ZANDVOORT.
Verl. Kaltestraat 77
Royaal herenhuis met voor- en achtertuin.

Souterrain: woonk./slaapk., keuken, toilet.
Part.; grote woonk., keuken, toilet.

Ie verd : 3 kamers, badk./ligbad.
Vraagprijs f 369.000,- k.k.

ZANDVOORT
Zandvoortselaan 113
Vrijstaande riante villa. Living met plavuizen
vloer, balkenplafond, open haard, open
hardh. keuken, 2 grote slp.k., royale luxe
badkamer, toilet. Uitst. staat van onderh.

Tuinhuis met unieke zonne-serre.
Vraagprijs f 725.000,- k.k.

ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 80
Gerieflijk hoekhuis in mooiste ged. v. h.
dorp. Geschikt voor dubb. bewoning. Ind.
part.: entree, gang, toilet, douche, nieuwe
mod. keuken, kamer en suite, serre. Ie
et.: kamer en suite, 1 slp.kamer, keuken,
toilet, 2 balkons. 2e et.: 3 gr slaapk.,
berging. Grote zonnige tuin op het zuiden.
Vraagprijs f 345.000,-k.k.
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Zandvoortmeeuwen startte
sterk tegen Zaandijk: 2-0
ZANDVOORT - Het eerste optreden van Zandvoortmeeuwen in de
nieuwe competitie is met succes bekroond. Een trouwe supporter
had het kort voor de thuiswedstrijd al voorspeld: „Een slechte
generale repetitie betekent dat ze gaan winnen". En in de
bekercompetitie was het niet zo best gegaan met de Meeuwen. De
man kreeg gelijk: tegen het toch niet zwakke Zaandijk werd een
verdiende 2-0 overwinning geboekt, een zege, die wel enigszins
geflatteerd uitviel, maar die toch het beste doet hopen voor het
verdere verloop van de competitie.

Zandvoortmeeu wen-trainer Richard
Bruynzeel stuurde in dit eerste treffen
de volgende combinatie de wei in: Ed
Steffers, Teun en Ed Vastenhouw,
Richard Kerkman, Chris Jongbloed,
John v.d. Zeijs, Engel Koper, Piet
Kerkman, Bert Bouman, Aaldert
Slobbelaar en Albert Visser. Al na
enkele minuten konden de geel-
hlauwen juichen. Een vrije trap van
Albert Visser werd doorgokopt door
John v.d. Zeijs naar Aaldert Stobbe-
laar, die met een fraaie kopstoot de
1-0 stand op het scorebord bracht. Het
pel golfde daarna tot aan de rust niet

bijster boelend heen en weer met de
Zaandijkers toch wel sterker op het
middenveld. De aanvallen van belde

kanten waren te doorzichtig en beide
keepers kregen het niet druk. De
gasten knalden lenmaal tegen de paal
en aan de andere kant ging een kopbal
van v.d. Zeijs net naast. Ook
Stobbelaar kreeg nog een kans om een
gave pass te verlengen, maar het bleef
1-0.

In de tweede helft ging Zaandijk sterk
van start. Ondanks het uitvallen van
spitsspeler Kok bouwden de gasten
knappe combinaties Op, die overigens
even knap werden opgevangen door de
Zandvoortmeeuwen-defensie, waarin
vooral Ed Vastenhouw en Chris
Jongbloed een sterke partij ver->

tolkten. Aan de andere kant kwamen
dp aan vallen ook niet uit de verf en hot
leek een goede greep Van de
Meeuwen-trainer om Visser te ver-
vangen door Cees Bruin. Er kwam
meer power in het offensief en er
kwamen weer kansen voor de
Zaahdijk-vesle. Maar de gasten
kwamen goed combinerend terug voor
Steffer's doel en de gelijkmaker hing
enkele malen dreigend in de lucht. Bij
enkele dekkingsfoutjes moest de paal
redding brengen. Maar 10 minuten
voor tijd kwam aan alle onzekerheid
een eind. Cees Bruin ging op links op
de solotoer en lanceerde een glas-
auivere voorzet. Aaldert Stobbelaar
stond precies op de goede plaats en
meteen formidabel schot via de lat in
de uiterste bovenhoek bracht dp
Zandvoortmeeuwen-aanvoerder zijn
ploeg op een veilige 2-0 voorsprong.
De slotfase kreeg nog even een vinnig
karakter, toen de Zaandijker Molenaar
Ed Vastenhouw met zijn vuist
bewerkte. De goed leidende scheids-
rechter v.d. Oord nam de enig juiste
beslissing door de driftkikker naar de
kleedkamer te verwijzen. De be-

xoekers brachten het m de laatste
minuten tot enkele gevaarlijke uit-
vallen, maar Eddy Steffers was op zijn
post. Zandvoortmeeuwen sleepte
twee kostbare punten uit een
aantrekkelijke wedstrijd, die door
circa driehonderd toeschouwers werd
bijgewoond.

Trainer Bruynzeel toonde zich na
afloop verheugd over het resultaat.
„We hebben wel iets meer gekregen
dan we verdienden. Zaandijk speelde
goed en bovendien kon ons team door
de lastige wind moeilijk in zijn spel
komen. We konden de wedstrijd niet
volledig m handen nemen. Maar vooral
in de eerste helft is er redelijk goed
gespeeld". Ook over de nieuwe
aanwinsten in zijn ploeg was Bruyn-
zeel goed te spreken. „Na rust zakten
enkele jongere spelers iets af, qua
conditie op wedstrijdritme waar-
schijnlijk nog met helemaal vol-
groeid". Voor komende zondag staat
de lastige uitwedstrijd tegen Velsen op
het programma, een klus, die de
Zandvoortmeeuwcn-aanhang gezien

Piet Kerkman en Chris Jongbloed in
opmars.

hel nu vertoonde spel met enig
vertrouwen tegemoet kan zien.

Zandvoort '75 won
van Bloemeiidaal
ZANDVOORT - De zaterdagmiddagvoetballers van Zandvoort '75
moesten voor hun eerste competitiewedstrijd naar Bloemendaal. De
confrontatie met de Whites had in de voorgaande jaren alleen maar
verlies opgeleverd, maar trainer Arie Stokman en zijn mannen
braken nu met deze negatieve traditie. Ze behaalden een verdiende
1-3 overwinning.
Al in de eerste minuut kwamen zowel
Luit Veenstra als debutant Karel v.d.
Reijden oog in oog met de Bloemen-
daalse doelman. Jan Swart en
Raymond Keuning, ditmmal
opererend op het middenveld, wisten
mn spitsen goed te bedienen en
ïonals Zaadnoordijk en Ron TUkker
wamen heel dicht bij een treffer.
Toch was het Bloemendaal, dat het
serst scoorde en wel door Snabilie.
Direct na de aftrap kreeg Zaad-
noordijk de bal van Keuning toe-
gespeeld en de stand was weer in
'venwicht 1-1. Schoten van Swart en
Pukker brachten nervositeit in de
31oemendaal'achterhoede en na een
uitstekende voorzet van Raymond
leuning kwam het leer voor de voeten
•an v.d. Reijden, die de kans op
sublieme wijze verzilverde: 1-2. De
thuisclub voelde de dreiging van een
nederlaag en ging tot acties over. Ruut

Krijgsman en zijn medeverdedigers
kregen het in de laatste fase voor de
rust even moeilijk en doelman Bert
Molenaar moest enkele malen goed in
het geweer komen.
In de tweede helft domineerde
Zandvoort '75 hoewel men tegen de
wind in speelde. Bloemendaal kwam
toch een paar maal gevaarlijk voor het
Zandvoortse doel en zo moest
Molenaar een harde inzet van een
korte afstand onschadelijk maken.
Toen Jan Swart ver van het
Bloemendaal doel uithaalde en de bal
onhoudbaar in het net verdween,
waren de gastheren verslagen: 3-1.
Opstelling Zandvoort '75: Bert
Molenaar, Joop Paap, Ruut Krijgs-
man, Fred Keur, Joop Tukker, Luit
Veenstra (Dirk Koper), Jan Swart,
Raymond • Keuning,- Ronald Zaad-
noordijk, Karel v.d. Reijden, Ron
Tukker.

Verlies voor jong TZb
ZANDVOORT • Van de spelers, die het vorig jaar in het eerste teams
fan TZB stonden opgesteld, waren in de openingswedstrijd van het
seizoen 1978-1979 alleen Ab Bol, Ad Vastenhouw en Roei de Reus
nog van de partij. Om hen heen had trainer Van Denzen een zeer
ong en enthousiast team geformeerd. De manier, waarop deze
eugdige combinatie zich manifesteerde, verraste vriend en vijand.
3e sfeer van werklust en vriendschap was een lust voor het oog.

De doelman van TZB Bram Puls was
ie onbetwiste uitblinker, maar ook hij
ton niet verhinderen, dat de een-
„rumspits van CBS in de 14e minuut
de bal onhoudbaar in het net joeg.
PZB bleek niet onder de indruk en
.wam terug, maar de verdiende

gelijkmaker bleef uit. De rust kwam
met de stand 1-0.
Jeide teams begonnen ongewijzigd
aan de tweede helft. TZB kreeg geen
oon naar werken en een ongelukkig
misverstand bracht CBS-spits weer vrij
•oor doelman Puls. Voor de tweede
maal moest de held van de wedstrijd
issen: 2-0.

De jonge Zandvoortse formatie bleek
och aangeslagen en zocht vertwijfeld

naar de juiste combinatie. TIen
minuten voor tijd velde CBS het
vonnis: de snelle linksbuiten maakte
er 3-0 van. Het pleit voor TZB dat
men bleef voetballen. Daardoor kon
de eindstand ook op 3-1 worden
bepaald en wel door invaller Guus
Roskam. Ondanks de nederlaag een
hoopvolle start van The Zandvoort
Boys, die volgende zondag thuis
uitkomen tegen FS Molenwijk.

Opstelling TZB: Bram Puls, Jos van
Houten, Michel Vork, Roei de Reus,
Ab Bol, Ad Vastenhouw, Hans
Deelstra (Guus Roskam), Rob v.d.
Meii, Martin Spaans, Erwin Miezen-
beek, Eric Lefferts.

Sport
uitslagen
ZANDVOORTMEEUWEN
Voensdag 30 augustus
K.N.V.B. bekerwedstrijd:
Zandv.m. I-De Spartaan l
Vriendschappelijk:
Zandv.m. Jun. Al-W.F.C. Al
Zandv.m. Jun. Bl-W.F.C. BI
Zandv.m. Jun. Cl-W.F.C. Cl
Zaterdag 2 september 1978:
3.S.M. 1-Zandv.m. l
3-Jumoren:
iandv.m. 1-IJmuiden l
Zandv.m. 2-Geel Wit 2
imdv.m. 3-H.F.C. 5
iandv.m. 5-T Y.B.B.6
Zondag 3 september:
Zandv.m. I-Zaandijk l
Zandv.m. 2-Beverwijk 2
D.C.O. 3-Zandv.m. 3
3.E.M.6-Zandv.m.4
\.D.O. '206'Zandv.m.5
iandv.m. 6-Concordia6
Jandv.m. 8-D.I.O. 8
Zandv.m. 9- A.D.O.'2016
Zandv.m. 10-A.D.O.'20 17
\• Junioren:
.Z.B. 1-Zandv.m. l
eel Wit 2-Zandv.m. 2
.Z.B.

iaterdag 2september
i-Junioren:
5paarnwoude 1-T.Z.B. l

1-3

0-3
1-7
3-2

0-0

1-2
1-2
9-1
6-0

2-0
1-0
0-2
2-0

uttg.
9-1
1-3
4-5
3-6

0-6

C-Junioren:
T.Z.B. 1-Halfweg 2
Zondag 3 september:
C.B.S. 1-T.Z.B. l
C.B.S.3-T.Z.B.2
Heemstede 3-T.Z.B. 3 '
Heestede 5-T.Z.B. 4

HANDBAL
Zaterdag 2 september
m.a. D.S.O.V. 1-Zandv.m. l
D. S. O. V. 2-Zandv.m. 2
j.w. Zandv.m. 1-B.S.M. l
Zondag 3 september:
d.s. Geel Zw. 1-Zandv.m. l
Zabdv.m. 2-Umond 5
h.s. Concordia 2-Zandv.m. 3
j.a. Hoofdd. 1-Zandv.m. l
m.p. Zandv.m. 1-D.S.O. V. l
Zabdv.m. 2-D.S.O.V. 2
m.w. Wijk a. Zee 1-Zandv.m. l
j.p. Nw, Veennep 1-Zandv.m. l

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
Donderdag 7 september 6.55-19.19
uur.
Vrijdag 8 september 7.33-19.53 uur.
Zaterdag 9 september 8.16-20.40uur.
Zondag 10 september 9.11-21.40 uur.
Maandag 11 september 10.20-22.58
uur.
Dinsdag 12 september 11.49-00.34
uur.
Woensdag 13 september 13.20 uur.
Donderdag 14 September 1.51-14.28

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Sportprogramma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zaterdag 9 september
B-Junioren:
Haarlem 1-Zandv.m. l 14.30 u.
Halfweg 2-Zandv.m. 2 12.00 u.
T.Y.B.B. 5-Zandv jn. 3 12.00 u.
C-Junioren:
Zandv.m. 1-v. Nispen l 12.00 u.
Hoofddorp 3-Zandv.m. 2 12.00 u.
Zandv.m. 3-Geel Wit 4 14.00 u.
Zandv.m. 4-Schalkwijk 4 12.00 u.
De Brug 1-Zandv.m. 5 12.00 u.

Bos/Reijenga Europees
Kampioen Prindle 16
ZANDVOORT - Met veel wind en hoge golven heeft het spectakel van de
Europese kampioenschappen Prindle 16 Catamaran een schitterend schouwspel
opgeleverd voor de vele strandbezoekers in Zandvoort. De officiële datum van
dit kampioenschap was vorig weekend. Toen echter heeft het samenspel van
wind en golven het helaas onmogelijk gemaakt voor de organisatie de
wedstrijden door te laten gaan. De 62 deelnemers hebben vergeefs zitten
wachten op weersverbetering. Deze zijn niet gekomen, waardoor het geheel naar
afgelopen weekend verschoven werd.
Helaas was het zaterdag al niet veel
beter dan de week ervoor. Maar de
weergoden waren zondag iets milder
gestemd. Om 12.30 uur werd gestart
bij een N-W. wind windkracht 6, en
een hoge branding. Er werd gevaren
volgens een olympische baan. Na vier
uur op het water te zijn geweest,
waarbij de vijf best geplaatsten een
zeer enerverende en verbeten strijd
hebben geleverd, kon de nieuwe
Europese kampioens-équipe zich ver-
moeid, maar gelukkig naar de kust
begeven, waar ze warm werden
onthaald. René Bos en Taco Reijenga
met Prindle 1641 zijn de nieuwe
Europese kampioenen. Het is een
compliment voor de bemanningen en
boten dat dit kampioenschap onder
deze weersomstandigheden zo voor-
treffelijk gezeild is. Alle eilers waren
ondanks hun vermoeidheid in staat de

prijsuitreiking met vol enthousiasme
tot een goede sluiting van dit
kampioenschap te maken.
Eindresultaten: 1. Bos/Reijenga; 2. De
Bakker/De Bakker; 3. De Boer/
Demum; 4. Bossink/De Bruijn; 5.
Heilbron/De Wilde; 6. Hollemans/
Staal; 7. Dem Nieveld; 8. P. en U.
Elhorst; 9. M. en B. v.d. Boogaard; 10.
J. Deutekom/H. Sander.

Schietwedstrijden
ZANDVOORT - Op 9 september
vinden de traditionele schietwed-
strijden plaats voor donateurs van de
Reserve Gemeente Politie Zandvoort.
Als eerste schutter zal de heer
Machielsen, als „eerste burger" de
spits er afschieten.
De wedstrijden zullen worden ge-
houden op de schietbaan van het
circuit in de Tarzanbocht.

Zandv.m. 6-D.S.S. 6 uitg.
D-Junioren.
Zandv.m. l-T. Y.B.B, l 10.45 u.
Zandv.m. 2-G. Wit 2 10.4 5 u.
D.S.K. 3-Zandv.m. 3 10.45 u.
Zandv.m. 4-Hoofdd. 5 10.45 u.
Zandv.m. 5-Hoofdd. 7 14.00 u.
E-Junioren.
Zandv.m. 2-De Brug l 9.45 u.
Zandv.m. 3-D C.O. 3 9.45 u.
Zandv.m. 4-Hoofdd. 7 9.45 u.
D.S.C.'74 6-Zandv.m 5 10.45 u.
F-Jumoren.
Alhance 1-Zandv.m. l 10.45 u.
Alhance 2-Zandv.m. 2 10.45 u.
Zondag 10 september
Velsen-Zandv.m. 14.30 u.
V.S. V. 2-Zandv.m. 2 12.00 u.
Zandv.m. 3-Hillegom 3 12.00 u.
Zandv.m. 4-Hillegom 4 12.00 u.
Zandv.m. 5-Hoofdd. 4 12.00 u.
V.V.B. 7-Zandv.m. 7 9.30 u.
E.H.S. 8-Zandv.m. 8 9.30 u.
A-Junioren:
T. Y.B.B. 1-Zandv.m. l 14.30 u.
Zandv.m. 2-D.I.O. 3 9.30 u.

TZB
T.Z.B. 1-Alliance l 14.30 u.
T.Z.B. 2-B.S.M. 3 12.00 u.
T.Z.B. 3-D.S.K.3 9.30 u.
T.Z.B. 4-Cronjé 3 9.30 u.
T.Z.B. 5-Cronjé 4 12.00 u.
Junioren:
Terrasv. 1-T.Z.B. A jun. 12.00 u.
T.ZB. Bjun.-D.S.C.'74 12.00 u.
K.HFC3-T.Z.B.Cjun. 12.00 u.
T.Y.B.B. 2-T.Z.B.Djun. 10.45u.
T.Z.B. E jun.-Alliance 10.45 u.

HANDBAL
Zondag 10 september
d.s. Zvm. I-Takt l 13.00 u.
G.V.0.1-Zvm. 2 14.30 u.
h.s. Zandv.m. 1-H.M.S. l 15.00 u.
m.p. K.I.C. 1-Zandv.m. l 11.00 u.
K.I.C. 2-Zandv.m. 2 12.00 u.
j.p. Zvm. 1-Blmkert l 14.10 u.
m. w. Zvm. 1-Blmkert l 12.00 u.
m.a. Zandv.m. 1-ADO 6 14.00 u.
Zandv.m. 2-ADO 7 15.00 u.

Driehuizen won sur/wedstrijd

ZANDVOORT - De winnaars van de windsurfwedstrijden, die
zaterdag en zondag bij en door Brandingsurfschool Klijn werden
georganiseerd, hebben hun fraaie prijzen niet cadeau gekregen.
Vooral zaterdag was er een stevige bries, die maar liefst vijftien
masten deed sneuvelen. Zondag was het beter en honderden kijkers
genoten langs de vloedlijn van het spectaculaire werk van de zestig
surfers.

7-0 uur.

In het internationale gezelschap
kwamen de Zandvoorters weer uit-
stekend voor de dag. Na vijf manches
kwam Johan Driehuizen (20) als beste
wedstrijdsurfer uil de bus. Hij liet
ervaren plankzeilers als Wouter Egas,
surïinstructeur Tim Klijn en Neder-

lands kampioen Onno Tellier achter
zich. Daarna finishten: 5. Jan Peter
Klijn; 6. Sacco Dijkema; 7. Wil
Berends; 8. Paul Haring; 9. Simon v.d.
Staaij; 10. J. Timmerman. Als beste
dame eindigde Ineke van Vessem(19),
die de Trophé dos dames in de wacht

sleepte.
In de groep recreatie-surfers bracht de
Zandvoortse Martine van Soolmgen
(18) de eerste plaats op haar naam,
gevolgd door Riek Toornent, die
tevens de jeugdprijs won. De verdere
klassering in de« groep was: 3. J.
Steffens; 4. Peter Holst; 5. Rob
Langereis; 6. E. v. Waaning; 7. Rob
Drost; 8. Arie Loos; 9. Arno Molenaar;
10. D. Bakkcnes. Als intermezzo in dit
bijzonder geslaagde surf-evcnement
was er zaterdagavond een uitgebreid
barbecue-feest met muzikalen mede-
Werking van het kwartet van Hans
Kcune.

Vliegeren om Ned.
j»

Kampioenschap j
ZANDVOORT- Edo van Tetterode, coördinator en wedstrijdleider
van Fly Away, verwacht komende zaterdag honderden vliegers
boven de Zandvoortse duinen. Dat zal dan zijn ter gelegenheid van
de eerste Nederlandse Kampioenschappen, die op die 3e september
op het BP-parkeerterrein aan de Brederodestraat worden gehouden.
's Morgens om 10.00 uur is er een tweede voorronde De eerste
selectie werd op 15 juli georganiseerd, waaruit de tien besten zich al
plaatsten voor de finale, die zaterdagmiddag om 14.00 uur
plaatsvindt.

Reeds in de voorronde, waarvan jong
en oud meteigenbouw-vliegers mogen
meedoen, zijn leuke prijzen te winnen,
zoals rondvluchten boven Amsterdam
met de NLM-City-hopper, terwijl de
andere vliegtuigmaatschappijen en de
industrie andere interessante pnjzen
schonken. De jury's staan onder
leiding van Louis Schuurman en Ted
v.d. Leden, die m de finale dertig
vliegers moeten beoordelen.

Van Tetterode deelde verder mede,
dat er tijdens het Fly-Away-festijn een
wereldrecordpoging zal worden ge-
daan door de onlangs in Zandvoort
opgerichte vlieggroep BV-Vijf,die met
een reuze-lioogvlieger het record van
Prof. dr. F. Hegel van de universiteit
van Berlijn-Spanau wil breken. Dit
record uit 1906 staat op 9.780
kilometer.
Bij voldoende deelname komt er
zaïterdag verder een try-out van een
vliegkamp, waarbij vechtjassen onder

de vhegerenthousiasten kunnen pro-
beren exkaars vliegerlijn door te
snijden. Bij dit unieke gebeuren zal
Wim Buchel als scheidsrechter/-
kamprechter optreden.

De Fly Away-organisatoren heb-
ben ook wat de toekomst betreft
niet stilgezeten. Edo van
Tetterode wist nu al te melden,
dat het vrijwel zeker is, dat
volgend jaar de Europese Kam-
pioenschappen Vliegeren in
Zandvoort worden gehouden en
dat het zelfs niet is uitgesloten,
dat korte tijd daarna de Wereld-
kampioenschappen hier worden
georganiseerd. Voor inlichtingen
en opgave voor de voorronde van
de Nationale Kampioenschap-
pen van komende zaterdag kan
men terecht bij de WV,
Schoolplein 1.

Sport
kort

POLIO-TOERNOOI
ZANDVOORT - Op de velden van
Zandvoortmeeuwen is zaterdag-
morgen weer het jaarlijkse Polio-toer-
nooi gehouden. Aan dit landelijk
evenement werd in Zandvoort deelge-
nomen door dertig D-juniorenteams
(10-12 jaar), die in totaal 60
wedstrijdjes speelden. Het jeugdig
talent van DCO, Geel Wit, RCH,
TYBB, HFC en Zandvoorlmeeuwen
speelde deze keer niet om het spel
maar om de knikkers. De uitslagen
waren niet belangrijk en bekers
werden er niet uitgereikt. Alleen de
opbrengst ten bate van het Polio-fonds
telde. De voetballertjes stortten ieder
twee kwartjes, leiders, scheidsrechters
en kijkers een gulden. Zo bracht men
het mooie bedrag van f 400,- bij
elkaar. Hulde!

BADMINTON
ZANDVOORT - Het badmmlonsei-
zoen 1978-1979 van Sporting Club
Zandvoort is jl. vrijdag onder grote
belangstelling weer van start gegaan.
De jeugd van 8 tot 12 jaar begint
morgenmiddag, vrijdag 8 september
van 17.00 tot 18.00 uur in Sporthal

Pellikaan. Aanmelden kan ter plaatse
gebeuren.
BIJ de groepen voor volwassenen
kunnen alleen nog enkele dames en
heren worden geplaatst op donderdag-
avond van 21.30 tot 23.00 uur in de
sporthal. Ook hiervoor aanmelden op
genoemde speeltijd.

VOLLEYBAL
ZANDVOORT - Volleybalveremging
Sporting-OSS hervat vanavond, don-
derdag 7 september weer de training
voor senioren (vanaf 16 jaar). Dames
en heren kunnen zich tussen 19.30 en
21.00 uur aanmelden m de Sporthal.
De mini-volleyballers en adspiranten
treden ook weer aan. De adspiranten
12/15 zijn al gestart en wel op vrijdag
van 18.00 tot 19.30 uur m de Van
Pagée-hal. De mini-volleyballers begin-
ncn op maandag 18 september m
portschool Buchel, meisjes van 8 tot
en met 12 jaar van 16.30 tot 17.30 uur
en jongens van dezelfde leeftijd van
17.30 tot 18.30 uur.

ATLETIEK
ZANDVOORT - In de algelopt-n week

werd de jaarlijkse atletiekbeoefening
van OSS op het Duintjesveld afgeslo-
ten met het afnemen van de
vaardigheidsproeven van de Kon. Ned.
Gymnastiek Verbond. Niet alleen
slaagden ruim 30 leden voor het
diploma, waarvoor de eisen vrij scherp
gesteld waren, bovendien werden
behoorlijke resultaten behaald. Bij de
deelnemers onder 12 jaar verkregen
Patncia Boom, Arienne de Vries en
Jan Dalman het hoogste diploma,
terwijl bij de oudere jeugd Maico
Storm een hoogtesprong maakte van
1.50 meter en de kastiebal 80 meter
ver wierp. Bij de heren wierp G.J. Moll
de speer 32 meter en M. Adegeest de
kogel 10.40 meter. ,

j
HANDBAL-WINST.
ZANDVOORT - Het Ie herenteam
van Zandvoortmeeuwen-handbal
heeft de eerste wedstrijd in dé
veldcompetitie, uit tegen Concordia 2
uit Haarlem, omgezet m een 10-12
overwinning. Met rust leidden de*
Zandvoorters al met 4-6. De dames
brachten het in 't Zand tegen
Geel-Zwart tot een verdienstelijk
gelijk spel: 9-9. Met rust hadden de
Zandvoortse handbalsters een 4-5
voorsprong, maar 3 minuten voor tijd
keken ze tegen een 9-8 achterstand
aan. Greet Vastenhouw m het doel
stak m grootse vorm. A.s. zondag
spelen beide teams thuis, de dames om
13.00 uur tegen Takt, de heren om
15.00 uur tegen HMS, beide op de
velden binnen het circuit.
ZAAL-VOETBAL
ZANDVOORT • Ter gelegenheid van
liet 30-jarig bestaan van de Reserve-
•politie wordt zaterdag 9 september
een zaalvoethaltoornooi in Sporthdl
Pellikaan georganiseerd. Hieraan
wordt deelgenomen door de Reserve-
-politie (twee teams), Gemeentepoli-
tie, Brandweer, Gnineente, Colpitt,
Duyslerghasl en Sportschool Buchel.
Het toernooi duurt van 8.30 tot pi.m.
17.00 uur. '

Van de politie
ZANDVOORT - Zaterdag 9 septem-
ber wordt ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan van de Rescrvc-
gemeentepolitie Zandvoort, in de
Sporthal Pellikaan te Zandvoort een,
jubileunv/aalvoctbaltoern 01 gehou-
den, waaraan 8 teams deelnemen, t. w*.'
Ri'serve-politie l en II, De Zandvoort^
se Politie Sport Vereniging, d?
Gemeente, de Brandweer, Sport-*
school Buchel, Duysterghast en de
Colpitt. K
Het toernooi begint om 08.30 uur en'
eindigt om plm. 17.00 uur. De toegang
is gratis. __
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voor mode van
NU en MORGEN
naar
YOUNG FASHION

SCHILDER
voor

BURGER SCHILDERWERK
Grote Krocht 20
Zandvoort.KEUR EN ZOON

SCHILDERWERKEN
Pai-adijsweg 2 - Zandvoort

Tel. 02507 - 56 02,
na 18.00 uur 02507 - 60 89

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51. b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

WAT EEN GEIN

Voor lage prijzen moet je bij de Kaashoek zijn.

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond

Afspraken

EÜ6n CatS gedipl. trimster

Ir. Friedhoffplein 10. Zandvoort, tel. 02507-2773.
Tegen een kleine vergoeding

kan uw hond gehaald worden.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Zandvoort Housing Service
Zeestraat 30.

Bemiddeling bij huur en verhuur van flats
en woningen,

vraagt

flats en woningen te huur
voor korte en langere termijn.

Int.: maandag, woensdag en donderdag
• van 9.30-12.30 uur.

Telefoon 02507-4696.

Hele kilo

Noord-Hollandse gatenkaas deze week 11.95
500 gram

boter uit't vat 4,95

10 lekkere verse eieren 2,15

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Wegens vakantie
gesloten

van 12 september t/m
2 oktober

HERENKAPSALON
PETER VAN POEKE

Haltestraat 14, telefoon 2462

TOT ZIENS BIJ

WINTERSTALLING BOTEN EN MOTOREN
Wïnterservicebeurt.
Het behoud van uw motor.

Mercury en
Johnson b.b.

HET ADRES VOOR:
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS
Jan Tademaweg 55 Haarlem tel. 023-320368

PAUL VAN BAAREN
*WATERSPORT*

KAASHOEK
TEL. 5000. H ALTESTRAAT 38.

Sauna Wim Buchel
Openingstijden:

dames maandagavond vanaf
19.00 uur;
Woensdagavond vanaf 19.00 u.;
Donderdagmorgen vanaf 9.00 u.;
Vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur;
Vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur;

Heren:

Maandagmiddag vanaf 13.15 u.;
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Donderdagavond vanaf 18.30 u.;
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Kosten saunabad per keer f 12,00
10-badenkaart f 100,-

Sportcenter Wim Buchel
A. J. van der Moolenstraat 47. tel. 5829 of 3965.

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

NIEUW IN ZANDVOORT:!:

TE KOOP:

VOLKSWAGEN

Telefoon 02507-7801.
Na 18.00 uur.

Let op!!!
Met ingang van

13 september zijn wij
fcvoensdagmiddag

gesloten.
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v. h. v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al u w
bloemwerken

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGING^ EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Groenten- en
bloemzaad.

t, Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER
voor uw tapijt!

Te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort

telefoon 02507-2327

WOONRUIMTE
te huur gevraagd

Tel. 02507-55 24

Grot» sortering

Antieke
en

Oude
bureaus

Anttik Boetiek

Zijstraat 63-65
telefoon 02977-24429

Aalsmeer

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Wilt u de a.s. feestdagen

doorbrengen in een verzorgd huis?

Kom dan nu kijken naar de vele mogelijkheden die er zijn bij
A.B.C, behang.

Desgewenst kunt u ook laten schilderen, behangen
en witten.

Natuurlijk bij

ZIJLSTRAAT96A - HAARLEM
TELEFOON 023-310321 - NAAST STADHUIS

RESTAURANT PATISSERIE

la rcïne
Kerkstraat 15, tel. 02507-2253

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij vers gebak gemaakt

WAARONDER:

Slagroomgebak
Mokkagebak
Appelgebak
Vruchtenpunten

• Chocolade punten
• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij' bij de koffie
of kan worden meegenomen.

OOK OP ZONDAG

EMM
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Ruilwoningen
Maand september 1978

1. Aangeboden - EENGEZINSWONING.
Hulsmanstraat (gem.woning).
Huurprijs f 117,85 p.m.

Gevraagd - EENGEZINSWONING
met 3 slaapkamers -l- douche.

2. AANGEBODEN - FLATWONING.
Van Lennepweg (even nr.)
Huurprijs f 176,85 p.m.

Gevraagd - EENGEZINSWONING
(hoge huur geen bezw.) of grotere flatwoning.
Van Lennepweg met 3 slaapkamers.

3. Aangeboden - FLATWONING,
Van Lennepweg (even nr.)
Huurprijs / 178,50 p. m.

Gevraagd - EENGEZINSWONING,
Zandvoort-Noord.

4. Aangeboden - FLATWONING.
Van Lennepweg (even nr.).
Huurprijs f 189,45 p.m.

Gevraagd - EENGEZINSWONING
met drie slaapkamers.

5. Aangeboden: FLATWONING,
Van Lennepweg (oneven nr.).
Huurprijs f 196,90 p.m.

Gevraagd - PARTERRE/BENEDENWONING
met 2 slaapkamers + douche.

6. Aangeboden - EENGEZINSWONING,
Celsiusstraat.

Huurprijs f 283,- p.m. tincl. cv).
Gevraagd -EENGEZINSWONING,

Kam. Onnesstraat/Voltastraat.

7. Aangeboden - FLATWONING,
Keesomstraat.
Huurprijs f 427,70 p.m.

Gevraagd: EENGEZINSWONING
met minimaal 2 slaapkamers.
Huur tot f 500,-p.m.

8. Aangeboden - FLATWONING.
Lorentzstraat.
Huurprijs f 468,10 p.m.

Gevraagd-WONING
met 3 grote of 4 slaapkamers.

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling.

Belangstellende huuders van EMM of
gemeentewoningen dienen voor eind

september schriftelijk te reageren onder
vermelding van de aan te bieden woning en

het lidmaatschapnummer.

HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.Keur-verf)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS \
Tevens openen wij binnen een maand onze

BOUWKATERIALENHANDEL

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TE L. 02507- 22 66

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 • Tel. 02507 - 43 65

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 10 sept. t/m 3 oktober

SLAGERIJ VREEBURG
Haltestraat 54 - Zandvoort

WlO l U UA1\ een saunabad goed voor uw conditie is

llfiOT II nflT- en Ontspannin9 9eeft ?

Wlo l U UA 11 een solarium zonnebankkuur goed voor uw huid is
UfICT II RAT. en vitamine D-vorming geeft ?
WlO l U UA l \ massage goed is voor het in conditie houden
iif|OT M p..-van uw spieren?
Wlo l U UA l. Sauna Bouwes geopend is van maandag tot en

met vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur; zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur en dat het altijd gemengd is ?

SAUNA BOUWES
Fenemaplein 2 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 38 71

Inifallalfe bureau
GROENE!! EIN B.V.

CHAIMTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

|TEL.02507 5845
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'Sporthallen moeten hele jaar open .

Ycademy for Asian Fighting Arts wil
neer trainingsaccommodatie
\NDVOORT - De „ Acadeny for Asian Fighting Arts" is de jongste
n de Zandvoortse sportverenigingen. De ambitieuze club van
vechtssporters bestaat pas drie jaar, maar is in die korte periode
gegroeid tot een volwaardig lid van de veelzijdige sportfamilie in
gemeente. De Asian fighters zouden met recht kunnen zeggen,

[t ze tegen de verdrukking in zijn gegroeiti, want ze hebben het niet
deau gekregen. Ze hebben het moeilijk gehad, met interne
jobleempjes, met de Budo Bond en met de gemeente, die ze nog
eds kortzichtigheid en gebrek aan medewerking verwijten. Maar

vechten door en ondanks te weinig
liuigs ace ommodaties jn ze dezer dagen met hun uitgebreid
nterprogramma gestart.

|l verhaal van secretaris Gerard
ots begint in 1974. „Toen trainde

aantal Zandvoorters bij Bluming
Amsterdam. Bij hen ontstond de

hocftc om hier te beginnen en na
ïig zoeken mochten ze gebruik
jiken van een zaaltje in de
tatha-kleuterschool. De groep groei-
jsnel met een aantal nieuwelingen en

gingen nu ook lesgeven. Er werd
lestachtig hard getraind en het
tloop was groot. Maar het aantal
Jrateka's bleef toenemen en er bleek
jjjhoefte aan een vereniging. Die kreeg

7 april 1975 koninklijke goedkeu-
fcg met als statutair doel: „de
imaniteit en het bewustzijn te

oten zowel op individueel als
daal gebied en op basis daarvan een
hintwoorde beoefening van de
jVechtssporten na te streven".
It eerste verenigingsjaar van de
tademy wordt gekenmerkt door
Jee ontwikkelingen: pogingen van
|t bestuur om erkend te worden door

gemeente Zandvoort en de Budo
{ind Nederland en het organiseren

een yoga-cursus. Dat laatste
[rliep eerst naar wens, maar met het
itrekken van een yogaleraar sloop
commercie naar binnen en door

l wetendheid en naïviteit van het
Jstuur zou de club financieel bijna te
onde zijn gegaan. Het yoga werd
bestoten en men ging verder.
adder but wisser", aldus Poots.

gelijktijdig werd het bestuur gecon-
onteerd met een tot weinig mede-
brking neigende gemeente en een
pzonder gecorrupeerde Budo Bond

derland. Na het eerste verenigings-
br kreeg de algemene leden-
irgadering een tot weinig optimisme
Dmmend jaarverslag voorge-
hoteld".

feerput
samenwerking met de gemeente

Jjkt in het tweede verenigingsjaar
aar weinig te zijn verbeterd en met

BBN is inmiddels een bikkelharde
blemiek gaande. Maar het ledental
f emt toe en het eerste weekendkamp
ordt georganiseerd. „Inmiddels was
! beerput van de BBN geopend en er
eken enorme financiële malversaties
zijn gepleegd. Ten aanzien van de

ireniging werd volledig bakzeil
•naald en binnen de bond kon de

rEEKEND
HENSTEN

)atum 9- 10 september 1978

;n
uisartsenpraküjk Bouman,Mol, Rid-
lerbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
telefoon 2633. Verdere inlichtingen
Dmtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon

2058; Drentli telefoon 3355;
Flieringa telefoon 2181; Zwerver
telefoon 2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zuster A.E. Bosch ma,
Linnaeusstraat 7 flat 4, telefoon 4277.
Apotheek: Zandvoortse apotheek,
H. B.A. Mulder, telefoon 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
iioorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
lend telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, telefoon 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem. Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Academy baanbrekend werk verrich-
ten door zitting te nemen in de
landelijke reorganisatie-commissie.
Daar werd besloten tot afscheiding
van de carate-sectie uit de BBN.

hadden van Van Pagée-hal weer
aangevraagd voor de maandagavond,
maar we kregen nu alleen de late uren
aangewezen. In verband met onze
jeugd en onze leden van buiten is dat
volslagen onaanvaardbaar. We hebben
nu moeten uitwijken naar de Gerten-
bach-MAVO. Daar trainen we nu op
de maandag- en vrijdagavond en verder
op woensdagavond in de St. Agatha-
kleuterschool. Iedere laatste zondag-
morgen van de maand is er training
door 6e dan Shihan Schulz in de Van
Pagée-hal en 's zondagsmorgens om de
twee weken is er conditie-training in
bos en duin vanaf 19.00 uur".

Het is na het verhaal van Gerard
Poots een duidelijke zaak: de
„Academy for Asian Fighting
Arts" is een jonge en spring-
levende sportorganisatie, die
bezig is met een poging de
bakens in het enigszins vast-
geroeste Zandvoortse sport-
wereldje te verzetten. „Wie met
ons meevoelt of geïnteresseerd is
in onze sport, kan verdere
informatie krijgen bij Peter
Koopman, Lorentzstraat 504,
tel. 3602, of bij mij, Celcius-
straat 77, tel. 4710".

Kortzichtig
Jazz in Kousepael

Met het voltooien van de Van Pagéehal
breidden zich ook de mogelijkheden
voor de Academy uit. Er melden zich
vele nieuVe leden en naast karate ging
men o.a. Chinese gevechtsvormen
beoefenen, waarvoor de bekende
Scnsei Schulz uit Amsterdam werd
aangetrokken. Veel aandacht wordt
besteed aan conditie- en kracht-
training en verder betoogd Poots, dat
men de gevechtssporten bij de
Zandvoortse Academy zowel in
wedstrijdverband als in recreatieve
vorm kan beoefenen.
„Ondanks de positieve ontwikke-
lingen staan we qua trainingsmogelijk-
heden nog aan het begin. Zolang we
niet over een eigen accommodatie
beschikken, blijven we zeer beperkt in
ons functioneren. We zijn nog steeds
afhankelijk van de Stichting Katholiek
Onderwijs en de Gemeente".
Wat die laatste ruimteverschaffer
betreft is de secretaris van de Fighters
verre van goed te spreken. „Een van de
hedendaagse problemen wordt ge-
vormd door de jeugd. Als dan na een
jarenlange ontwikkeling eindelijk een
peperdure zaal als de Van Pagée-hal
verrijst, roept het beheer toch
vraagtekens op. Wij zijn van mening,
dat er het hele jaar getraind moet
kunnen worden en dat de hallen niet
twee maanden gedurende de zomer-
vakantie gesloten moeten worden. Wij
zullen alles in het werk stellen om aan
deze kortzichtigheid, aan deze be-
lachelijke toestand een eind te maken.
Ons ideaal is een eigen accommodatie,
maar ook in dat opzicht heeft de
Gemeente bedroevend weinig interes-
se getoond voor onze initiatieven.
Diezelfde Gemeente doet echter voor
een andere sportvereniging -nota bene
nog jonger dan de Academy wel alle
moeite om een paar miljoene kostende
veldaccommodatie aan te leggen in het
binnencircuit".

Uitwijken
Bij de recente verdeling van de
zaalruimte voor het komende seizoen
hebben de Asian Fighters een nieuwe
teleurstelling moeten incasseren. „We

Promotie
ZANDVOORT - Tot adjudant van de
reservepolitie te Zandvoort werd
bevorderd de heer G. Schaap. De heer
J. Kerkman werd bevorderd tot
brigadier van de reservepolitie. Deze
bevorderingen werden bekend-
gemaakt tijdens het slotdiner van de
Airbornemars in Arnhem. Proficiat!

ZANDVOORT - Pim Bakker, initia-
tiefnemer van de wekelijkse zondag-
middag-jazz-concerten in de Zand-
voortse Kousepael in de Haltestraat,
heeft Harry Verbeke uitgenodigd,
voor zondagmiddag 10 september.
Harry Verbeke, één van Nederlands
beste tenorsaxofonisten zal alsgastso-
list optreden bij het kwartet Hans
Keune. Velen hebben Harry Verbeke
nog zien en horen schitteren in de

Nieuwe schipper

"dr. S. L. Louwes"
ZANDVOORT - Jan van der Ploeg
(52) die al jaren reserve-schipper was
van reddingsboot dr. S.L. Louwes,
heeft de opengevallen plaats van
Schipper Koper ingenomen. De heer
van der Ploeg is reeds tien jaar bij het
werk van de K.N. & Z.R.M, betrokken
en is werkzaam bij de afdeling
Publieke Werken der Gemeente
Zandvoort. Door drukke werkzaam-
heden was het voor de heer C. Luttik
niet langer mogelijk zijn functie als
wippercommandant te handhaven. Hij
heeft verzocht om zich uit deze
functie terug te trekken. Zijn plaats
zal worden ingenomen door de heer H.
Sol, die werkzaam is bij de Gemeente-
lijke Brandweer van Amsterdam. De
heer Luttik blijft wel deel uitmaken
van de bemanning van de reddings-
boot. Voor het laatste kwartaal heeft
de Reddingsmaatschappij de volgende
aktiviteiten vastgesteld.
1. Zaterdag 30 september 1978:

oefening met het wippertoestel,
vertrek vanaf het boothuis om 9.00
uur.
2. Zaterdag 7 oktober 1978: oefening
met de Dr. S.L. Louwes. Vertrek vanaf
het boothuis om 9.00 uur.
3. Zaterdag 21 oktober 1978:
oefening met Dr. S.L. Louwes.
Vertrek vanaf het boothuis om 9.00
uur.
4. Zaterdag 18 november 1978:
Oefening met de Dr. S.L. Louwes.
Vertrek vanaf het boothuis om 9.00
uur.
5. Zaterdag 9 december 1978:
oefening met het wippertoestel.
Vertrek vanaf het boothuis om 9.00
uur.
6. Maandag 15 januari 1979: bijeen-
komst in het boothuis. Aanvang 20.00
uur.

Hoe het was
Hel is zo'n 30 jaar geleden dat de
Natuurwacht Zuid-Kennemerland
werd opricht. Eén van de oprichters
was de heer Deutekom, oud-direkteui
van Publieke Werken. Toen al zag hij
dat natuurbescherming noodzakelijk
was en zette zich ervoor in. Voor een
vergadering kregen de leden altijd een
uitnodiging over de post om op een
bepaalde dag 's avonds op zijn
p.w.-kantoor aanwezig te zijn. Keurig
werd door hem de garderobe in de kast
gehangen en na het bestellen van
koffie de voorkomende problemen
besproken. In Zandvoort en de regio
werden de lagere scholen ingeschakeld
en enigszins wegwijs gemaakt. De
leerlingen van de twee hoogste klassen
kregen eens per jaar een puzzel-
natuurboekje met vragen die zij dan
moesten beantwoorden. De heer
Deutekom zorgde voor prijzen voor de
winnaars. Helaas moest hij door ziekte
z'n werkzaamheden en activiteiten
vroegtijdig beëindigen. In 1968 hield
de Natuurwacht in samen werking met
publieke werken een actie Zandvoort
schoon. De toenmalige directeur Vogt
stelde personeel en auto's ter be-
schikking. Met de scholen en de vele
vrijwilligers werden op 3 zaterdag-
ochtenden 27 auto's mee grofvuil
afgevoerd. Het probleem van het
kappen en herbeplanten van bomen
langs de Kostverlorenstraat resul-
teerde in een zg. bomuntocht onder
leiding van oud-burgemeester Nawijn

met na afloop een babbeltje en kopje
koffie in hotel Keur. De heren Kuyper
sr. en Piet resp. van Zandvoorts
Nieuwsblad en Zandvoortse Koerant
hebben zich al die jaren en nog een
groot voorstander getoond voor het
behoud van de natuur in en om
Zandvoort.

Hoe het is.
Nu mag men na het indienen van een
bezwaarschrift op uitnodiging voor
een hoorzittingscommissie ver-
schijnen en om de beurt een nadere
toelichting geven. Dit was enige weken
het geval over een te bouwen huis
langs de zoom vaan het Kostverlorcn-
park. Wetten werden gehanteerd,
behalve de natuurwet.
Hoe het wordt.
Het bouwrijp maken van ongerepte
natuur langs de Jhr. Quailes van
Uffordlaan voor luxe woningbouw
gaat onverminderd door. De rustieke
vijver met een 20-tal witte eenden
(waar zijn ze gebleven?) is al
verdwenen. Nu zijn er 2 kunstvijvers
metspoorbielsen (een geschenk van de
gemeente?) in de gazons van het
bejaardencentrum H.I.K. voor in de
plaats gekomen. Als men zo doorgaat
zal er niet veel natuurgebied over-
blijven en verstedelijkt Zandvoort. En
wat blijft er voor de kinderen nog
over? Het onnatuurlijke helse kabaal
van het circuit verjaagt de vogels. Waai
geen vogels meer zijn kunnen insekten
een ware plaag veroorzaken. Om deze
te bestrijden zijn chemische middelen
nodig die weer schadelijk zijn voor hei
duin en voor de mens. Ook kan het
lawaai nadelig zijn voor het gehoor,
dat alleen bestemd is om een
medemens te verstaan en geluiden in
de natuur waar te nemen. De Kamer
van Koophandel in Haarlem gaat
Zandvoort doorlichten. Het enige dat
Zandvoort nodig heeft is zon, veel zon
en vooral rust. De badgast komt

Haarlemse Jazz Club, waar hij optrad
met de Diamond Five, het orkest waar
hij al meer dan vijfentwintig jaar deel
van uitmaakt. Dit orkest kreeg vooral
grote bekendheid in de zestiger jaren,

. toen dat orkest nog dagelijks optrad in
de Amsterdamse Scheherazade.
Vanaf zondagmiddag 15.00 uur dus,
in de Kousepael met medewerking van
Rudi Contini gitaar, Bert Nieborg, bas,
Rob Pointl, slagwerk en natuurlijk
Hans Keune.

Burgerlijke stand

ZANDVOORT
GEBOREN:
Robert z.v. G.P. van der Velde en
M.C.M. Stam; Denise d.v. A. Schuiten
en E.M. Dropvat.

GEBOREN buiten de gemeente:
Jennifer, d.v. H.J. Bloem en L..V.M.
Kolkman; Peter, z.v. S. de Boer en
W.A.M. Visser; Martha Victoria, d.v.
F.F. Soria Antezana en J.A. van
Hoeve; Kim Karina, d.v. A.P. d'Hont
en J.E. de Nijs.

ONDERTROUWD:
H. Jansen en N.R. Kinderdijk.

GEHUWD:
H. van der Veen en E.R. Martinez.

OVERLEDEN:
Cornelisde Leeuw,48jr.,geh.m.J.M.
Castien; Jan Hollenberg, 68 jr., gen. m.
A. H. Stommel.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Marie Hanel, 79 jr., geh. gew. m. H.
van Wechem; Wilhelmina M. Bengen,
81 jr. (Schuitengat 11).

Muziekavond
ZANDVOORT - Ook deze winter
wordt door de Stichting Jeugd en
Muziek in Haarlem weer een aantal
muziekavonden georganiseerd. Omdat
Zandvoort niet zo ver van Haarlem
ligt, en er wellicht ook jongeren zijn
die hier naar toe willen gaan, volgt hier
het programma; voor zaterdag 9
september a.s.
Concertino- C.M. von Weber; Sonate
opus 120 nr. 2 - J. Brahms; sonate - F.
Poulenc; pauze; Première Rhapsodic -
C. Debussy; Giber Folia • R. Malipiero;
Phantasuestycke opus 73 R. Schumann

De uitvoerendenzijn de pianiste Joke
van Kregten en de klarinettiste Helty
Kleipool. Joke van Kregten studeerde
aan het Utrechts Conservatorium bij
Gerard van Blerk voor haar solodiplo-
ma. Daarna deed zij aantekening
begeleiden in Arnhem bij Elisabeth
van Malde. Nu volgt zij privé-Iessen bij
Piet Vincent en geeft zij les in
Barneveld en Leusden. Hetty Kleipool
studeerde in Utrecht bij Jos D'hondt
en Bas de Jong voor onderwijsakte B
en solodiploma. Zij is werkzaam in het
Radio Kamer Orkest en geeft bijvak

*aai het Utrechts Conservatorium. Als
gebruikelijk vindt de kamermuziek-
-avond plaats in de Muziekzaal van
Jeugd en Muziek in Cultureel Centrum
De Egelantier, Gasthuisvest 47, Haar-
lem. De aanvang is om 20.15 uur en de
toegang is gratis.

om te recreëren (herstellen en anders
niet.
N.B. Wat gebeurt er nu eindeljk eens
met dat stuk land en die betonnen
palen bij de Tol, waar de bewoners van
de Zandvoortselaan al jaren tegen
aankijken? En wat met de op vele
plaatsen verzakte trottoirs van de laan
en van het voetpad om het Huis in de
Duinen? En met de rommel bij de
bomen?

J.L.G. Niessen
Zandv.laan 60.

VERMIST:

BOUVIER
üristerd naar de mam

BOBO.
T89"i bwoning

terug t* bezorgen.

Telefoon 02507-4836,
Keesomstraat 9,

Zandvoort.

Mode voor iedereen

in Beach-In
ZANDVOORT - Al vijf jaar lang zit
Ans Kaales nu in haar „Beach in" aan
de Passage, bij het Dolfinarium. Twee
maanden geleden werd de zaak
uitgebreid, en zo te zien, was deze
ruimte wel noodzakelijk.
Beach-In, of Ans Kaales, het is maar
net hoe je het bekijkt, heeft deze
zomer grote bekendheid gekregen,
omdat zij prothesebadpakken en
bikini's ging verkopen. „Eigenlijk wist
ik niet zoveel van de problemen waar
deze categorie vrouwen mee kampt.

Door de importeur werd ik op deze
vorm van badpakkenmode attent
gemaakt, en na enkele bekendheid,
was de toeloop zo groot, dat ik er
eigenlijk van geschrokken ben. Deze
vrouwen kennen zoveel problemen, je
kunt soms wel spreken van een
geestelijke nood waarin zij verkeren.
Daarom ben ik ook van plan deze
winter in samenwerking met de
importeur, en enkele medische centra,
mijzelf in de problemen van deze
klanten in te werken, zodat ik ook

psychologisch deze verkoop kan
verantwoorden."

GROTE MATEN
In eigen atelier ontwerpt Ans Kaales
speciaal voor grote maten. Bijzondere
gezellige kleding, tegen zeer aanvaard-
bare prijzen. Momenteel heeft zij het
bijzonder druk met de aanstaande
wintermode. Bijzonder gezellige ge-
ruite rokken, waar zij bijpassende
effen jumpers en truien heeft gekocht.
Nu moeten er in een aparte tint
bijpassende vesten gemaakt worden.
Aan de stoffen en modellen te zien,
wordt het een bijzonder smaakvolle
wintermode, die dames tot en met
maat 50 bij Beach-In kunnen kopen.
Mevrouw Kaales is met haar personeel,
Paula en mevrouw Teeuwen, vast van
plan zeker drie middagen per week
deze winter de zaak open te houden.
Vast staat al dat men iedere zondag
geopend zal zijn van 11.00 tot 17.00
uur, terwijl men woensdag- en
zaterdagmiddag ook in de zaak terecht
kan.

Voor aanstaande moeders, die mis-
schien de speciale zwemlessen in „De
Duinpan" zullen volgen, is het
wellicht goed te weten, dat in
Beach-In" deze zo „blijde-mode" niet
vergeten is.

LANGS DE VLOEDLIJN

Na gedane arbeid
is 't goed rusten.

Steeds weer adverteren,
niemand wilde assisteren.
En nu aan het eind van het seizoen,
wil vast wel iemand dit gaan doen.
Iemand die zelfstandig en betrouwbaar is,
en tevens 2 ochtenden van

9.00 tot 12.30 uur beschikbaar is.

Mevrouw van Amerongen
Lijsterstraat 12, Zandvoort, tel. 02507-3866.

gemeente
zandvoort

BEKENDMAKING
De burgemeester van Zandvoort maakt, ter vol-
doening aan artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat het door de gemeente-
raad in zijn vergadering van 29 augustus 1978
vastgestelde bestemmingsplan „Kostverlorenpark
deel UIA" van maandag 11 september 1978 af ge-
durende een maand tur gemeentesecretarie (bureau
Volkshuisvesting en Ruimtelijkke Ordening) voor
een ieder ter inzage ligt.
Zij di9 zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad hebben gewend, alsmede zij die bezwaren
hebben tegen de in het ontwerp en de voor-
schriften aangebrachte wijzigingen kunnen ge-
durende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaren tegen de
vaststelling van dit bestemmingsplan indienen.

ZANDVOORT, 31 augustus 1978.
De burgemeester voornoemd.
H. MACHIELSEN

V
Dames opgelet!

Vanaf maandag 11 sept.
start de nieuwe
NAAICURSUS.

Aanm. Ria Giesberg,
Dr. Gerkestraat 25,
telefoon 02507-5316.

Café-Kestaurant De Kousenpael

Haltestraat 25, Zandvoort.

Elke zaterdag en zondag levende muziek.
Ideale gelegenheid voor uw parties,

recepties, trouwdag en zakelijke bijeenkomsten.

Twee kubieke meter droog

OPENHAARDHOUT
thuisgebracht, vanaf f 160,-.
ook afgehaald, per kub. of net.

BV Haarlems Hardhout
Rijksweg 339-343 - Santpoort
Prinsessekade 53 - Haarlem

Tel.023-31 41 07-32 11 65-37 5381

Ik zoek een lieve vrouw
die voor mij en mijn twee kinderen wil zorgen

een huwelijk is mogelijk.

Brieven onder nummer Z317.

TE KOOP:
Gloednieuwe

zithoek
met 1 jaar garantie.

Telefoon 02507-5732.
na 19.00 uur.

FA KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307
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ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

HOUTEN

1-PERS. LEDIKANT
90x190
119,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht23,

Zandvoort,
telefoon 7751

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.

Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

GEVRAAGD:
hulp in de

huishouding
voor 1 ochtend in de
week. Tel. 5531.

ETAGE
te huur

met keuken, douche
en toilet.

Brieven onder nr. 2316.

Rinke zelfstandige
huishoudelijke
hulp gevraagd.

Mevr. Schram
Van Ostadestraat 26.

Zandvoort, tel. 02507-5626

JONG ECHTPAAR
zoekt

WOONRUIAATE
Eventueel etage.

Aanbiedingen gaarne
tel. 02507 -42 73.

l

Bruin blijven?
Op onze zonnebank.

Rustig adres
10x1 uur f65,-.
Telefoon 5330.

Leuke sortering
grenen

MEDICIJNKASTJES
vanaf
89,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751

DISCO MEUBEL
50 br.. 96 hoog,

38 diep
89,-

HET KASTENHUIS
Grote Kracht23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Drogistenj-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Surfplanken
half jaar oud/ 975,-

Zeilschool
DEWESTEINDER
Tel. 02977-27593

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAM *
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5 tel. 3796.

Dak-
dekker

Telefoon

025077353

men
Friskies

KNABBELBROKKfN
* IN BOUILLON MET VLEES
* IN BOUILLON MET LEVER

GROOT PAK 400 gram

GEEN

MAAR:

GREEN GOLD PAK
450 gram

Sla nu wat
in en bewaar
ze in uw
vrieskast
want deze
prijs komt
nooit meer
terug!

géén
m

, FLORENTIA
IPANTALONKOUSJES £^J*stoif»a

\%

.r^.
r-?^v

'ïfeS£is

40 denier,
dus lekker warm.
Keuze uit
5 kleuren
camel, misty,
zwart, vienna
en dream-grey
PAK MEE:

WV
*w

- -.u. nKlJOen
D"-|«on/D;gros
Fredv.d. Werf f

J. de Boer

;•\

varf,keeno.a.-.

rrZO

LEEUWEZEGEL
TAFELMARGARINE

ook om in te
bakken en te
braden.

PAKJE
250 gram

Mfro

Simon/S-0
V & o/V,

A'bert Heijn
4 = 6

Centra

öeGr
Spar

A & o

Vivo

'iscount
'endet

uyter

GE EN M A AR: l ^»WwfflBaô,È

• - : • . - pLA§iie .'--i
BOTERHAM-

ZAKuLU afsluitstrip

doos 5O stuks

PLASTIC *

PEDAAIEHMER-
ZAKKÏN

•:'>•••'..;'. ' r 'rf*f\''- • ' •

doos ZO stuks

l ELKE DAG:

,,KOMO"GEKEURDE

VUILNISBAK-
ZAKKEN

pak 2O Stuks

JU ELKE DAG:

AANREGHT
SPONSDOEKJES l CEISTOE LUIERS l KEUKEN ROLLEN

j;ï'-met textiel vezels versterkt ^1 mergroot absorbtie vermogen II Tissue kwaliteit, vrolijke dessin;

pak 2 stuks l pak 3O stuks • pak 2 stuks

t i ELKE DAG: l i- ELKE DAG: l H ELKE DAG:

l

Haal het bij supermarkt!
van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK- NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185
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Eenheid WD-fractie ver te zoeken

Secretaris Blauw:» Verstand
prevaleren boven emoties"
ZANDVOORT - „Het wordt tijd dat de V.V.D. in Zandvoort het
verstand laat prevaleren boven de emoties", dat is in het kort de
mening van zowel partijsecretaris Blauw, als die van de
secretaris-organisatie van het dagelijks bestuur van de V.V.D., de
heer J. den Ouden.
Deze mening werd geuit, naar aanleiding van de vraag, hoe het
hoofdbestuur van de V.V.D. dacht te reageren op het schrijven van
het bestuur van de V.V.D. afdeling Zandvoort/Bentveld, waarin
werd verzocht uitsluitend de heren Gielen, Jongsma, Joustra en
mevrouw Mr. De Jong als enige vertegenwoordigers van de V.V.D in
de gemeenteraad van Zandvoort aan te wijzen.
Een verzoek dat door het hoofdbestuur vooralsnog nog niet zal
worden ingewilligd.

Opnieuw zijn gisteren. deze beide
hoofdbestuursleden naar Zandvoort
gekomen, om weer een gesprek te
Üebben met verschillende leden van de
V.V.D. te weten, de heren Attema,
Joustra en een vertegenwoordiger van
het afdelingsbestuur.
„Lukt het niet om met deze drie
heren tot een gezamenlijk gesprek te
komen dan zullen wij met ieder een
apart gesprek hebben. Klaarheid moet
er nu komen", aldus de heer Blauw, in
een telefoongesprek dinsdagmiddag.
.Hoewel de heer Blauw de ontwikke-
ling van de affaire van de Zandvoortse

. V.V.D. zeer betreurt, ziet hij voorlo-
pig nog geen grote verschillen. Men is
het eens over de V.V.D., en de
gemeente politiek. Het is dus geen
politiek verschil, is er ook geen
verschil van politieke inzichten, dus
liggen de moeilijkheden op het
emotionele vlak. Wel dan moet men
nu eindelijk zijn verstand laten
prevaleren boven de emoties", aldus
de partijsecretaris.

Verdeeld
Ondertussen heeft de V.V.D. in
Zandvoort al enkele emotionele
vergaderingen achter de rug.
Vrijdagavond werd opnieuw een
gezamenlijke fractie- en bestuursver-

gadering gehouden. Een spoedverga-
dering, omdat de V.V.D.'er Keur
dinsdagavond op het laatste moment
zijn. raadszetel ter beschikking had
gesteld, aangezien hij geen eenheid in
de fractie zag.
Nummer zeven op de lijst van de
V.V.D., de arts J.G. Anderson, wilde
alleen in de gemeenteraad zitting
nemen, wanneer de fractie als eenheid
zou optreden. De fractie bleef echter
verdeeld in twee partijen. Aan de ene
kant de heer Attema en mevrouw
Hugenholz, aan de andere zijde de
overige fractieleden.

Voor het meewerken aan die eenheid,
stelde, het tweetal Attema/Hugenholz
enkele voorwaarden aan de overige
fractieleden, die hiermede niet ak-
koord konden gaan.
Volgens een zegsman van het partijbc-
stuur wensen deze twee fractieleden

verontschuldigingen van de overigen,
hij noemde het: „Het op de blote
knieën moeten gaan van Joustra,
Gielen en Jongsma, waar deze drie
heren toevallig niets voor voelen".
Geen eenheid-dus.exit Anderson.
Volgende op de lijst: de heer
Methorst. Deze kan zijn zetel niet
bezetten wegens de hervatting van zijn
werkzaamheden na zijn ziekte, die
aanvankelijk op een vroegtijdige
pensionering duidde.

In de minne
Volgens kandidaat: mevrouw Mr.
H.W. de Jong. Ook zij verklaarde zich
bereid om met alle huidige fractiele-
den samen als eenheid te opereren.
Ja, maar die eenheid is er nog steeds
niet, wanneer Attema en mevrouw
Hugenholz op hetzelfde standpunt

blijven staan.

Volgende stap: brief naar het
hoofdbestuur, gezonden door het
partijbestuur, met het verkapte ver-
zoek het duo Attema/Hugenholz
buitenspel te zetten.

Voorlopig voelt het hoofdbe-
stuur hier niets voor. Voorlopig
zal er nog gepraat worden, zullen
pogingen in het werk gesteld
worden de zaak in der minne te
schikken.

Er heeft de laatste dagen een
frisse wind door Zandvoort
gewaaid, misschien dat deze ook
alle fractieleden van de V.V.D
heeft bereikt.

Sloop van het huidige pand
reden tot grote bezorgdheid

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
De R zit alweer in de maend. 'k
Voel 't nou al in me botte.

ZANDVOORT • Met grote bezorgd-
heid wordt door de! naaste buurman
van La Mer, de heer H.C.B. Straeter,
de plannen gadegeslagen, die zullen
leiden tot de sloop van het pand, en de
nieuwbouw van een appartementen-
gebouw.
De bezorgdheid van de heer Straeter is
begrijpelijk wanneer men kennis
neemt van de rapporten die uitge-
bracht zijn door een deskundige, nl.
een architekt H.B.O.-B.N.A.,dieerop
wijst dat ondeskundige sloop van het
buurhuis voor de heer Straeter,
catastrofale gevolgen kan hebben.

Buurman van "La Mer"

wil eerst zekerheid

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander

metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten

tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-8091-3086.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opatija
Hobbemakade 64-65, Amste'rdtm,

telefoon 020-719495.
Het eerste en enige echte autentielce

Joegosfavisch Restaurant in Nederland.
Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grilt.

„Nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat
er ondeskundig gesloopt zal worden,
maar er zijn een paar punten, waar ik
toch wel graag zekerheid over zou
willen hebben, vóórdat een bouwver-
gunning wordt afgegeven", zegt hij.
„Ten eerste wordt gesproken van een
appartementengebouw met een hoog-
te van'het gebouw tot 15.50 m. max.
18.50 m. boven straatpeil. Het
hoogste punt van mijn woning is 12.50
meter, dat is al wat wij 'noemen de
„torenkamer", zet daar nog eens'6
meter bovenop, en ik zal verplicht zijn
in mijn keuken en achterkamer dag en
nacht kunstlicht te moeten gebruiken.

Bovendien zal dit gebouw zoveel zon
wegnemen, ook voor de buurhuizen,
dat wij nimmer meer zon in de tuin
zullen zien.

De sloop
De grootste bezwaren van de heer
Straeter gelden echter de sloop van het
huidige gebouw. In het rapport dat hij
van zijn architect ontving wordt er op
gewezen dat de fundering van het
buurhuis vlak langs die van pand nr. 19

'loopt en dat, wanneer deze geheel zal
worden gesloopt, de fundering van het
huis van de heer Straeter alle steun
verliest. De resultaten laten zich dan
raden.
Bovendien ligt de zijgevel op het
zuidwesten, dus de regenkant. Deze is
niet waterdicht, en behoefde dit ook
niet te zijn, maar dit houdt wel in dat,
wanneer het buurhuis wordt gesloopt,
de regen bij de heer Straeter met
stromen naar binnen zal komen.

Gemeente
Met -deze bezwaren heeft de heer
Straeter zich al in juni tot de gemeente
gewend, hierbij heeft hij tevens de
nadruk gelegd op de eventuele schade
die kan optreden, bij het pand
Stationsplein 21, en gevraagd geen
bouwvergunning te verlenen.
Het antwoord van de gemeente was
dat voor het slopen van het gebouw
geen vergunning vereist is. Wel kan
men de afdeling bouw- en woning-
toezicht aanwijzigingen geven ter

voorkoming of opheffing van gevaar-
schade voor andere bouwwerken. Dit
houdt echter niet in dat schade
uitgesloten is. „Indien echter wel
schade wordt aangericht, is dit een
civiele aangelegenheid tussen de
eigenaren, waarmee de gemeente geen
bemoeienis heeft", aldus het college in
zijn schrijven.
Dat is nu juist het struikelblok voor de
heer Straeter. „Ik ben niet tegen de
bouw van een appartementengebouw,
maar ik waak wel graag over mijn
bezit. Er zijn vele wegen om deze zaak,
dat wil zeggen de sloop en de
nieuwbouw op te houden, maar dat is
niet mijn opzet.
Voor het ingediende bouwplan is een
wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk. Het ligt in de bedoeling
om via de procedure ex.art. 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening een
verklaring van geen bezwaar te vragen
aan Gedeputeerde Staten. Dan wordt
het bouwplan gedurende 14 dagen ter
visie gelegd, en kan 'ik bezwaar
indienen bij de Gemeente.

Kijk dat 'wil ik allemaal niet doen,
maar men moet mij er niet toe
dwingen. Vanaf juni probeer ik nu een
zekerheidstelling te krijgen, hetzij via
de Gemeente, hetzij via de eigenaren
van het buurpand. Wil men mij niet
tegemoetkomen, en dan spreek ik nog •
niet eens van de bouwoverlast, en het
wegnemen van mijn privacy in mijn
tuin, dan moet men wel rekening
houden met mijn verzoek. Ik hoop
niet dat het nodig is, maar ik zou>
natuurlijk ter bescherming van mijn
belangen, vele wegen kunnen vinden,
die de sloop en nieuwbouw zouden
kunnen vertragen.

Onbegrijpelijk
ZANDVOORT - Het misterieus-
verdwijnen van pagina 5 uit onze
editie van vorige week, was ook voor
de redactie een onbegrijpelijke zaak.
Hoe zeer wij het werk van onze
collega's ook kunnen waarderen, in
Zandvoort werd deze pagina nu niet
direct op prijs gesteld.
Na lang zoeken hebben wij onze
pagina ongeschonden teruggevon-
dcn. Het zou te vervoeren om uit te
leggen waar de fout nu precies
gelegen heeft, wij bieden, namens
deze afdeling, de verontschuldi-
gingenaan.
Wij hebben alsnog deze week deze
pagina meegenomen, omdat, zoals is
gebleken, dit nieuws node gemist
kon worden.

PUIKE

""' DIRKSONhet bil \
supermarkt

De heer Straeter wijst op de scheiding tussen zijn woning en het te
slopen pand. Regenoverlast bij sloop lijkt een duidelijk zaak.

Meisjes
uren zoek

ZANDVOORT - Zeker tien
politiemensen en zesentwintig
leden van de reserve- gemeente-
politie hebben in Zandvoort
vorige week woensdag een speur-
actie ingezet naar twee meisjes.
Een 10-jarige en haarvricndinnetje
van 11 jaar bleken zich in het
duingebied te hebben schuil-
gehoudcn. De meisjes waren er
vandoor gegaan met de hond Joris
die volgens één van hen naar het
asiel zou worden gebracht. Om
dat te voorkomen hadden zij
dekens, brood en de hond
meegenomen om ergens te bivak-
keren. Pas in de avonduren kwam
er bij de politie een melding
binnen dat een bewoner van
Bentveld de meisjes in het
duinterrein achter de Wcster-
du in weg had aangetroffen. Ze
hadden aldaar hun tent opge-
slagen.

Het bewuste hek ruim 2 meter hoog, met daarop nog prikkeldraad.

Bnchenwald in
Beeckmanstraat

ZANDVOORT - „Het is com-
pleet een concentratiekamp. Wij
noemen het „Klein Buchen-
wald", zeggen de bewoners van
de Burgemeester ' Beeckman-
straat over het hek dat de
woningbouwvereniging E.M.M,
heeft laten plaatsen achter de
loods die gelegen is tussen de
Helmerstraat en de Beeckman-
straat.

Duidelijk teleurgesteld zijn ook de
jongens die hier een ideaal klein
speeiplaatsje hadden. „Wij hebben
hier altijd gevoetbald, daarvoor was er
speciaal glas in die deuren gezet, zodat
ze niet konden breken. Dat was ons
doel, nu hebben wij niks meer", is de
klacht.
Ook de ouders vinden het een
onbegrijpelijke zaak, dat het hek werd
geplaatst zonder kennisgeving vooraf.
„Was er een lager hek geplaatst ter
bescherming van die deuren, dan
hadden wij dat wel begrepen, maar
zonder bericht, hup ineens dat
monsterlijke hek. Men had toch wel
overleg kunnen plegen", aldus e'én der
ouders dip er op wijst dat deze
schooljeugd toch ook wel recht heeft
op enige ruimte voor een partijtje
voetbal. ,,Die jongens zijn te groot om
op de teerbaan te spelen,dat willen ze
ook niet, want dan lopen ze die
kleintjes omver. Ze hebben hier altijd
ideaal kunnen spelen, in de vacanties
autobanen gebouwd etc.".
Bovendien worden er ook beschuldi-
gingen geuit aan het adres van enkele
bewoners uit de Helmerstraat. „Die
zullen er wel meer van weten" zegt
men.
In de Helmerstraat weet men van
niets. Ook daar verbazing over het
hoge hek, beveiligd met prikkeldraad.
„Een kostbare geschiedenis", is de
mening. Hier wordt de mogelijkheid
geopperd dat weer andere bewoners
misschien geklaagd hebben over het
reacen van de schooljeugd met
crosfietsen. „Was wel gevaarlijk, je
durfde soms je tuinhek niet meer in of
uit, maar klagen bij de woningbouw-
vereniging? Wij niet, het zijn kinderen
dat gaat wel weer over dan gebruiken
wij de voordeur wel", een oudere
bewoonster.
De voctbalminnendc jongetjes, zijn
verbijsterd. „Om die crosfietsen?
Goh, nou, dat doen wij al niet meer.
Daarvoor hadden wij ons voetbal niet
opgegeven" is de reactie.
Oplossing.
De oplossing gegeven door de heer
Visser, directeur van deWoningbouw-
vereniging Ë.E.M, is echter totaal

anders.
Niet de crosfietsen, niet het voetbal,
geen klachten van bewoners, neen.
Ten eerste was er meer ruimte nodig
voor het opslaan van palen en
dergelijke, ten tweede, was de deur
herhaaldelijk beschadigd door het
enthousiaste voetbal. Om inbraak te
voorkomen, immers een loshangende
deur vraagt om moeilijkheden op dit
punt, en om het gebrek aan
opslagruimte op te lossen, heeft men
het hek geplaatst.
Verbaasd was men ook bij de E.M.M,
te horen dat het geplaatste hek
aanleiding tot wrevel had gegeven
onder de bewoners. „Waarom infor-
meert men niet bij ons, waarom dat
hek werd geplaatst" is de verbaasde
reactie.

De bewoners daarentegen kunnen
stellen, „Waarom niet even gewaar-
schuwd, dat het hek kwam? " Veel
boze gezichten en wrevel hadden dan
voorkomen kunnen worden.

Ja, wat betaalt u eigenlijk
elke dag?

GESNEDEN VERS VERPAKT

WIT BRUIN

Haal
het bij

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van'uw
FLAT of WONING

Burg. Engefbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531.

Hypotheken -Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
Groepsvervoer tot 8 personen

.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-26C
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Gesloten wegens
verbouwing

Intern gaan wij onze zaak reorganiseren en moderniseren.
Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Helaas zijn wij daarom gesloten van

. tot 12 okt.
Daarna kunnen wij u met de

meest moderne apparatuur
op oogmeetkundig gebied weer ten dienste zijn.

icien Lootman
Haltestraat 5 - Zandvoort - Telefoon 02507-2174.

HONDEN-
KAPSALOIM

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v.Ostadestraat26

(bij de Koninginneweg),
tal. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

Door annulering is er een volgende geweldige aanbieding:

12-daagse Rijn cruise
met het M.P.S. Ursula naar Bazel en terug
voor
Wacht niet doch reserveer nu bij:

350,-

REISBUREAU
KERKMAN

Gr,ote.K:fochf 20, Zandvoort
< ./-. telefoon 02507-2560

WINTERSTALLING BOTEN EN MOTOREN Y>
Winterservicebeurt.
Het behoud van uw motor.

Mercury en
Johnson b.b.

HET ADRES VOOR: i m» <• i?
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS
Jan Tademaweg 55 Haarlem tel. 023-320368

PAULVAN BAAREN
*WATERSPORT*

metaalliiiit

voor handige mensen
(tot 45 jaar)

Heiwerk.
Belangrijke konstruktiedelen
van een vliegtuig zoals vleugels,
romp en vloeren worden
opgebouwd uit verschillende
lagen plaatdelen. Om die
verbindingen zo sterk mogelijk
te maken en het oppervlak glad
te houden worden de delen
vaak gelijmd en niet geklonken.
En dat is de taak van de afdeling
metaallijm. Op speciale mallen'
worden de benodigde plaat-
delen gelegd. Vervolgens wordt
door het boren van centreer-
gaatjes precies aangegeven
waar welk deel gelijmd moet
worden. Dan gaat alles weer uit
elkaar en worden de delen stuk
voor stuk, na een grondige

. chemische

van een lijmfilm voorzien en
weer op mallen geplaatst.
Daarna wordt het geheel afge-
dekt en in de autoclaaf onder
hoge druk en temperatuur
samengelijmd. Voor dit
nauwkeurige werk zoeken wij
enkele handige medewerkers,
die goed met techniek "uit de
voeten kunnen" en bereid zijn
een interne opleiding te volgen.

Interne opleiding.
De opleiding duurt maximaal
drie maanden. Het theoretische
gedeelte kent onderwerpen als
algemene vliegtuigkennis,
veiligheidsvoorschriften,
tekening lezen, meten,
materiaal- en gereedschaps-
kennis. In het praktische
gedeelte krijgt men zoveel
mogelijk met de produktie zelf
te maken - in dit geval dus met

de afdeling metaallijm. Al
meteen tijdens de opleiding
krijgt men volledig uitbetaald.

Sollicitatie.
Wij willen graag m kontakt
komen met LTS-ers (metaal of
hout en kunststoffen). Ook
MAVO-ers die graag technisch
werk doen komen in aanmer-
king - eigenlijk iedereen die
handig is in techniek, akkuraat
kan werken en niet ouder is dan
45 jaar.
Prettig is het verder te weten,
dat Fokker personeelsvervoer
heeft op Amsterdam, Haarlem
en omliggende gemeentes.
Belangstellenden kunnen de
antwoordbon invullen en zonder
postzegel opsturen aan Fokker-
VFW, Personeelszaken,
Antwoordnummer 1496,
1117 ZJ Schiphol-Oost. U kunt ook
opbellen: 020-5443820.

••••••••••••••••••••••••••••••t

Ik heb interesse in "metaal-
lijm vliegtuigdelen" en ik
verzoek u mij een sollicita-
tieformulier toe te zenden.

straat en nr.:
woonplaats:

•••••*••••••••••••••••••••••c

Rabobank
Zand voort

10jaar
tot uw dienst

Het kantoor van de Rabobank te Zandvoort bestaat nu 10 jaar.
Wij kunnen konstateren dat het door u in ons gestelde vertrouwen niet
gering is geweest. Het beste bewijs daarvoor is het bereiken van
ruim 21 miljoen gulden op het balanstotaal.
Daarvoor probeert de Rabobank iets terug te doen. Door, waar nodig,
de service en het dienstenpakket steeds weer aan te passen aan de
b' 'i >erten van onzs HiPvfrr

10 jaar Rabobank Zandvoort moet natuurlijk gevierd worden.
Feestakties voor jong en oud van 11 tot 22 september.

Kleurwedstrijd.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Op het Rabobankkantoor zijn nog
kleurplaten te krijgen. Doe mee en win
een van de 20 prachtige prijzen.
In ieder geval krijg je bij inlevering
een speciaal voor de Rabobank
gemaakte puzzel.

Grote raadwedstrijd.
Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.
Gebruik het wedstrijdformulier uit de
krant van 7 september of haal er een
bij de Rabobank. Daarop zijn
5 cartoons afgebeeld, die een spreek-
woord uitbeelden. Als je ze alle
5 weet, noteer ze dan en lever het
formulier samen met de antwoorden
op de 4 vragen in, en je hebt kans op
een fantastische prijs.
Eerste prijs: een fiets. Verder zijn er te
winnen een cassette-recorder, radio,
voetbal, platen- en boekenbonnen.
Ook al val je niet in de prijzen,

je hebt altijd een aardige attentie
verdiend.

De ouderen onder u kunnen een
speciaal voor de Rabobank
vervaardigde prent van 'Oud-
Zandvoort' verkrijgen.

Op alle kleuter- en peuterscholen
wordt een aardige attentie .
uitgedeeld.

En tenslotte krijgen baby'tjes, die in
de feestweek geboren worden, en die
behoren tot het werkgebied van de
bank, een spaarbankboekje met maar
liefst ƒ 100,-. (S.v.p. geboortebewijs
overleggen).
U ziet, voor elk wat wils.
(Alle akties gelden in de periode van
1 1 tot 22 september).

Rabobank
geld en goede raad

aggg»̂

bloemen en planten
brengen sfeer in huis.

wij hebben ze volop voor u.

erica GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

TE KOOP AANGEBODEN:

EEN ZWARTE WANDKASTvoor mode van

NU en MORGEN

naar

YOUNG FASHION

met chroom, plaats voor T. V. en bar.
f800,-

Tel. 02507-63 34 of 020 - 47 19 63,
tussen 17.00 en 19.00 uur.

Grote Krocht 20

Zandvoort.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Wie z'n minuten pakt, kan z'n uren
vrijmaken.

Kojak

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

Levert uitsluitend klokken, horloges en wekkers,
die op de minuut af gelijk blijven lopen.

Absoluut betrouwbare uurwerken, waar u altijd van
op aan kunt.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't /s een belevenisl

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

KOOIJMANS

FORDOTO

FORDGRANADA benz. en diesel

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),

Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop eji service.
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Massale taptoe besloot viering
»

'Zandvoort 150 jaar Badplaats'
ZANDVOORT - Onder welhaast
abominabele weersomstandigheden,
er viel 5en dreinerigo, constante
motregen, afgewisseld door een frisse
plensbui en koude wind, werden
donderdagavond 31 augustus de
festiviteiten rond de viering „Zand-
vqort 150 jaar Badplaats" besloten.

Dit gebeurde met een massale taptoe
van een vijftal muziekkorpsen uit de
regio. In verschillende delen van
Zandvoort startte deze muziek ster-
tocht, zodat elke wijk van muziek
werd voorzien. Hieraan namen deel de
fanfare „Eensgezind-Excelsior" uit
Heemstede, de showband „Bato" uit
Haarlem, de drumband „Damiate"
eveneens uit Haarlem, de muziek-
vereniging „Soli" uit Santpoort/
Driehuis en de drumband Vogelen-
sang" uit Vogelenzang. Na een halfuur
durende mars voegden deze muziek-
corpsen zich samen op de Grote
Krocht, waar de massale taptoe plaats
vond, waaraan totaal een kleine
driehonderd muzikanten deelnamen.
De Zandvoortse kapel „De Kwalle-
trappers" onder leiding van Bertus
Balledux had hierin afwachting van de
komst der corpsen, het publiek op hun
eigen wijze beziggehouden. Gezien de
weersomstandigheden was de op-
komst van het publiek zeer redelijk te
noemen. Het gebeuren werd door
VVV-directeur, de heer Hilbers,
enthousiast van een uitstekend com-
nientaar voorzien, ook al waren er dan
kleine vergissingen in de aankondi-
gingen van de te spelen nummers.
Jammer, dat gezien de beschikbare
ruimte, niet van een gezamenlijk

optreden kon worden gesproken. Nu
gaf ieder orkest een aparte show, die
ongeveer tien minuten in beslag nam;
terwijl aan „Soli" de eer te beurt viel,
deze muzikale demonstratie te mogen
afsluiten met een taptoe, die besloten

werd met het spelen van het
„Wilhelmus".
Verschillende autoriteiten woonden
deze slotviering bij, en zij zullen
ongetwijfeld genoten hebben van het
sterk afwisselend karakter van deze

show. Zowel qua optreden als kledij
was cr verschil genoeg. Een daverend
slot van een over hot algemeen
genomen, zeer geslaagde feestviering,
die geduurd heeft van april t/m
augustus 1978.

Een beeld van de sluiting van de viering „Zandvoort 150 jaar Badplaats" Een fleurige maar natte toestand
op de Grote Krocht donderdagavond.

ZOVen Jong Zandvoort in 't nauw

Operetteverenigingen
zoeken nieuwe leden

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operettevereniging (Z.O.V.),
opgericht op 9 mei 1948, viert dit jaar haar dertigjarig bestaan. In
verband hiermee, tevens als (late bijdrage in de viering „Zandvoort
150 jaar Badplaats", gaat de vereniging op 27,28 en 29 oktober een
grootse Robert Stolz avond organiseren in het verenigingsgebouw
„De Krocht". Elke avond zal met een bal worden besloten. Op de
Avonden zullen de meest geliefde gedeelten uit vele operettes van de
beroemde componist fén gehore worden gebracht. ^ ~

dat is voor de toekomst een hoopvol
geluid. Belast met de algehele leiding,
terwijl mevr. Van Vastenouw de
muzikale leiding blijft verzorgen, is
men gisteren begonnen met de eerste
repetities voor de sprookjesoperette
„Victoren de Gouden Bloem".

Daarnaast zal in het voorjaar 1979 de
operette „Die goldene Meisterin"
worden opgevoerd. Door de nog altijd
heersende zalennood in Zandvoort
moet deze uitvoering gegeven worden
in de Stadsschouwburg te Haarlem.
Met de repetities voor beide uitvoe-
ringen is men reeds gestart. Er bestaat
nu meer dan ooit dringend behoefte
aan nieuwe leden, vooral jongere
mensen. Om tenoren is men het meest
verlegen.

Muziek-lezen
Het is absoluut niet noodzakelijk dat
men muziek van het blad kan lezen,
dat wordt wel geleerd. Hoe groter het
aantal koorleden, hoe meer steun men
aan elkaar heeft. Zou men echter wel
muziek kunnen lezen, dan is dat een
groot voordeel.
Geïnteresseerden worden door het
bestuur graag verwacht op één der
repetitie-avonden, die elke donder-
dagavond in het Gemeenschapshuis
aan het Schoolplein worden gehou-
den. De aanvang is acht uur. Men hoeft
niet direct lid te worden. Men kan
eerst komen luisteren en de gezellige
sfeer van de repetitieavonden mee
maken. Telefonische inlichtingen wor-
den graag verstrekt via tel.nr. 4085.
De mogelijkheid bestaat tevens om
donateur te worden tegen een donatie
van f 12,- per jaar. Men heeft dan vrije
toegang tot drie uitvoeringen in twee
jaar. Tenslotte kan nog vermeld
worden dat men van plan is een eigen
bajletgroep te formeren. Voor alle
inlichtingen kunt u zich wenden tot de
secretaresse mevrouw W. Boerrigter,
Balgzand 19 te Haarlem, tel.
023-335279.

Kinderoperette
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Kinderoperëttevereniging is een
der oudste, zo niet de oudste
Vereniging in de gemeente.
Talloze succesvolle periodes met

"ldinker,de uitvoeringen heeft

men al achter de rug. Nu lijkt de Repetities
klad er een beetje in te komen.
Doorgaan met een steeds terug-
lopend aantal leden is bijna
onmogelijk geworden.
Men repeteert nu met ongeveer 30
kinderen, en daarmee kan geen
verantwoorde uitvoering meer gege-
ven worden. De regiseuse, mevr. Van
der Mije, had reeds vorig jaar te
kennen gegeven haar werk te willen
neerleggen, omdat deze taak op de
lange duur te zwaar voor haar werd.

Nieuwe kracht
Haar werk zal nu worden overge-
nomen door Jaap Bruinzeel, een
bekwame en enthousiaste kracht, die
zijn sporen op operettegebied ruim-
schoots heeft verdiend. Jaren achter-
een was hij een actief lid van de
Haarlemse operettevereniging
„Diogé". Hij heeft zijn lidmaatschap
bij deze vereniging opgezegd, om zich
geheel te kunnen wijden aan de
wederopbouw van de Zandvoortse
kinderoperettevereniging.
Gelukkig ziet hij „het wel zitten" en

De repetities vinden plaats op
woensdagavond in het Gemeenschaps-
huis, aanvang 18.30 uur.
De uitvoering van deze nieuwe
operette zal plaatsvinden in april
1979. Men treft nu al voorbereidingen
om naast de grote uitvoering in april,
ook een uitvoering te brengen voor de
Zandvoortse scholen. ,
Ondanks het kleine ledental, gaat men
met de voorzitter Jan van der Mije, die
deze functie blijft waarnemen, en-
thousiast van start. Uitbreiding van
het ledenaantal is echter dringend
noodzakelijk. Daarvoor doet de
vereniging een dringend beroep op alle
ouders in Zandvoort.
Stuur uw kind eens naar de
repetitieavond op een woensdag.
Waarschijnlijk vinden ze het erg
boeiend, en komen ze genoeg
vriendjes en vriendinnetjes tegen om
een enthousiast lid te worden".
Het zou jammer zijn, wanneer deze
oudste culturele vereniging van Zand-
voort zou moeten stoppen wegens
gebrek aan leden!

Prins Carnaval
Plotseling was daar donder-
dagavond, temidden van de mu-
ziekcorpsen die hun taptoe hielden,
een grote open vrachtauto, met
Prins Carnaval en zijn raad van Elf.
Ook de Kwallentrappers hadden
zich een plaatsje gevonden op de
auto.
De Prins begon uitgebreid aan een
„plechtigheid". De burgemeesteren
de voorzitter van het comité
„Zandvoort 150 jaar Badplaats"
moesten ook op de vrachtauto
klimmen. Na een uitgebreide speech
van de prins overhandigde hij aan
hen een fraai kalligrafisch geschrift. ]
Het was een oorkonde die in brons
zal worden gegoten, en waarvan het
de bedoeling is, dat deze plaquette
als blijvend aandenken aa ndeze
150-jarige feestviering in de muur
van het raadhuis zal worden
gemetseld.
Uiteraard toonde de burgemeester
zich over deze aanbieding van het
originele geschenk van de carnavals-
vereniging zeer verheugd.
Beter ware het geweest wanneer
Prins Carnaval zich had gerealiseerd,
dat door deze „plechtigheid" de
taptoe werd verstoord, en dat
enkele muziekcorpsen in de stro-
mende regen moesten wachten
totdat de overhandiging was af-
gelopen.
Bovendien reikte Prins Carnaval
later in hotel Bouwes aan het gehele
comité en de kalligraaf Jaap
Kooyman een herinnering aan de
carnavalsvereniging uit, zodat ook
deze plechtigheid daarbij zeker geen
slecht figuur geslagen had. Een oud
bijbelwoord zegt immers: „Alles
heeft zijn uur, en ieder ding onder
de hemel zijn tijd. Zo is er een tijd
om te spreken, en een tijd om te
zwijgen".

C.K.Sr.

LANGS DE VLOEDLIJN

ZANDVOORT • Bezint u op het
oude. Opdat gij het onthoude.
En kracht moge winnen. Om 't
nieuwe te beginnea

Feest bij de Rabobank
ZANDVOORT • Dat het feest is bij de laatste tien jaar, maar hij wil toch ook
Rabobank is duidelijk merkbaar, wel even kwijt dat de vorm van
wanneer men het kantoor aan de dienstverlening op zijn filiaal toch ook
Grote Krocht binnen komt. Behalve wel iets te maken heeft met de groei.
de bloemen op de bureau's is daar ook „De benadering van de persoon staat
de feesttent opgesteld,' waar iedere bij ons steeds gericht op de voorgrond,
bezoeker van de Rabobank een terwijl ook het advies dat wij geven
kado'tje krijgt aangeboden. gericht is op de cliënt", aldus
Voor de dames bloemen, voor de
heren een flesje drank (een borrel) en
voor degene die de bon inlevert die
vorige week in onze krant verscheen
een fraaie prent van Jaap Kooyman.
Bovendien wordt aan iedere baby die
geboren wordt in de periode van
11/22 september, een spaarbankboek-
je met honderd gulden uitgereikt.
Er zijn kleurplaten op de kleuterscho-
len, en lagere scholen uitgereikt, er is
een raadwedstrijd voor oudere kinde-
ren met fraaie prijzen, kortom aan
iedere leeftijdsgroep is gedacht. Dit
allemaal omdat de Rabobank Zand-
voort in tien jaar tijd „groot gegroeid
is".
Begon men in 1968 met drie a vier
rekeninghouders, en twee man perso-
neel, tegenwoordig is de kantoor-
bezetting acht man en bedraagt het
aantal rekeninghouders zo'n 30
procent van de Zandvoortse bevol-
kin g.
Voor beheerder W.Nanninga, de
werker van het eerste uur, tesamen
met zijn assistente Marjon Bückcrt,
die het ook tien jaar volhield, zeker
een reden om dit jubileum vreugdevol
te vieren. „Nu hebben wij de tijd
meegchad, dat is zeker", aldus de heer
Nanninga, terwijl hij wijst op de

Nanninga.
Was het vroeger nog wel moeilijk om
aan personeel te komen, momenteel
heeft men een hecht team van
medewerkers, waarvan de meesten een .
speciale opleiding kregen voordat zij
aan de balie gingen werken.
Als het zo doorgaat, zal het kantoor
van de Rabobank te klein zijn voor het
vieren van het 25-jarig jubileum in
1993.

Met oog en oor
de badplaats door

De "Wurf"
De Zandvoortse

Folklorevereniging „De Wurf" zal
op zaterdag 16 september een
grote openluchtuitvoe ing geven
nabij de Grote Markt in Haarlem
(tuusen de Grote Kerk en de
Vleeshal) ter gelegnheid van de
viering „Haarlem 1900". In de
prachtige oud-Zandvoortse kos-
tuums zullen op een speciaal
podium volksdansen worden uit-
gevoerd, terwijl verder een aantal
historische scènes een blik zullen
werpen op het vroegere Zand-
voortse volksleven. Onder andere
ook hoe de vroegere Zandvoortse
vislopers de vis en garnaien
werden verkocht aan de rijke
villa-bewoners van Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal. Deze
show van (vaak zeer zeldzame)
historische klederdrachten zal
plaatsvinden van 2 tot 3 uur.
Leider van de volksdansgroep is
de heer Bob Gasner, die ook de
presentatie van de klederdrachten
verzorgt. „De Wurf" wil op deze
wijze graag medewerken aan dit
loffelijke Haarlemse initiatief, dat
van het feestcomité te Haarlem is
uitgegaan.

Grote belangstelling
Voor de crematie van de politie-
reservist Kees de Leeuw, die
vrijdagmorgen jl. plaats had,
nadat hij op 48-jarige leeftijd op
geheel onverwachte wijze na een
tweede hartaanval plotseling over-
leden was, bestond een enorm
grote belangstelling. Ongeveer
500 personen woonden de plech-
tigheid bij. Een deputatie van de
reservepolitie in vol tenue, acht
man sterk, had de erewacht naast
de lijkbaar betrokken. Het werd
een ontroerend gebeuren, dat zeer
veel indruk maakte en dat stellig
de nabestaanden tot grote troost
en sterkte zal zijn geweest.

Verlichting verbeterd
De verlichting van het Cultureel
Centrum die naar wij enkele
weken geleden berichtten, nog
wel iets te wensen overliet, is
aanzienlijk verbeterd. „Je hoeft er
maar in de krant over te kikken"
zei ons de beheerder van het
Centrum, Klaas Koper, „of wij
maken het voor elkaar". En zo is
het ook. Aan de voorgevel is in
fraaie zwarte letters op een bord
„Cultureel Centrum" aange-
bracht, verlicht door een drietal
spots, dat een bijzonder mooi
effect oplevert door een drietal
spots, dat een bijzonder mooi
effect oplevert ook in de avond-
uren en duidelijk zichtbaar is. Bij
de ingang zijn twee zeer mooie
oude buitenlantaars aan de gevel
bevestigd. Het is in alle opzichten
af en een woord van dank voor
deze grote verbetering is hier
zeker op z'n plaats, ook aan het
adres van Ir. Wagenaar, die het
ontwerp ervoor maakte.

Leden gevraagd
We waren jl. maandag in het
Gemeenschapshuis waar de Zand-
voortse muziekkapel, onder lei-
ding van de waarnemend dirigent
Bertus Balledux haar wekelijkse
repetitie-avond had. We moesten
helaas vaststellen, dat het leden-
aantal dringend uitbreiding be-
hoeft. Zijn er nu geen mensen
meer in ons dorp, dit' hun
krachten aan onze zo populaire
kapel, (tegenwoordig brassband)
willen wijden? Vooral onder de
jongeren? U behoeft geen muzi-
kale kennis te hebben, die wordt u
wel bijgebracht en een instrument
staat ook nog tot uw beschikking.
Het is prettig en leerzaam werken
bij de „Toetervereniging Blaas en
pieplust" zoals deze vereniging in
de volksmond wel eens spotten-
derwijs wordt genoemd. En onze
kapel moet blijven voortbestaan,
want Zandvoort zonder muziek-
kapel is als een boterham zonder
boter.

Airborne-mars
Ons korps reservepolitie, dat
zaterdag j.l. deelnam aan de
jaarlijkse Airbornemars in Ooster-
beek onder leiding van brigadier
Schaap, is t>r niet in geslaagd, de
eerste prijs weer te bemachtigen,
zoals vorig jaar. Die ging dit jaar
naar Nijmegen en Zandvoort
kreeg de tweede prijs. Toch nog
een zeer behoorlijk resultaat,
waarop men terecht trots mag zijn
en waarmee wij het korps van
harte geluk wensen.

Nieuwe dansgroep
Letty Kinderdijk, die o.m. als
begaafd amateurtoneclspeeltor
veel successen oogstte bij de
Zandvoortse toneelvereniging
„Wim Hildering" zal voorlopig
niet meer op de planken verschij-
nen. Zij heeft er geen tijd meer
voor want zij heeft de dansgroep
„Chaverim" opgericht, die zich
toelegt op het instuderen van
dansen uit verre landen. Onder
haar leiding zal iedere woensdag-
avond worden gerepeteerd van 7
tot 8 uur 's avonds voor de jeugd
van 12 t/m 16 jaar en van kwart
over acht tot kwart over negen
voor ouderen in het Gemeen-
schapshuis. Men is er j.l; woensdag
mee begonnen. Behalve tijdens de
repetitieavond kunt u ook infor-
matics inwinnen bij Hankey de
Vogel, Dr.Gerkestraat 2 tussen 7
en 8 uur 's avonds, ook
telefonisch onder no. 6367. Gaat
u er eens kennis maken. Er heerst
een bijzonder prettige sfeer en
onder de deskundige leiding van
Letty Kinderdijk is het instuderen
van deze exotische dansen een
bijzonder aantrekkelijke gebeur-
tenis. Het ligt daarbij in de
bedoeling om in de toekomst ook
tot openbare uitvoeringen te
komen.

Klaas Looman vertrekt
Een bekend

Zandvoorts zakenman, n.l. de
heer Klaas Looman, de bekende
opticieën uit de Haltes'"""'t no 5
gaat zaterdag 9 septc r met
zijn werkzaamheden stoppen. Hij
heeft een huis gekocht in
Ootmarsum, waarheen hij met z'n
vrouw op 15 september a.s.
vertrekt. Ver van het gewoel van
onze Zandvoortse toeristenplaats
heeft hij thans de rust gezocht in
dit stille dorp, dat zo omstreeks
3500 inwoners telt. En hij heeft
die rust na een bewogen leven ook
waarlijk wel verdiend. In 1948
begon hij als opticieën in een
kleine winkel in de Van Ostade-
straat, daarna enkele jaren boven-
aan de Haltestraat en vervolgens
in de huidige fraaie zaak aan de
Haltestraat no.5, waar hij nu al 25
jaar gevestigd is en die hij in de
loop der jaren door enkele
inwendige verbouwingen tot een
der meest moderne winkels in
Zandvoort maakte." Het spijt ons
en met ons zeker zeer velen, dat
de heer Looman thans Zandvoort
gaat verlaten, want hij was niet
alleen een bekwaam vakman,
maar ook een bijzonder prettig
mens in de omgang. Naast
vakmanschap stond service bij
hem bovenaan. Wie kende Klaas

1 Looman niet? Bovendien was hij
jaren lang een actief lid van de
georganiseerde Zandvoortse Mid-
denstand. Op geen vergadering
ontbrak hij. Daarnaast had hij als
hobby badminton en tafeltennis,
en niet te vergeten Spanje, waar
het woord „bungalow" op hem
een magische aantrekkingskracht
had. Jammer, dat hij weg gaat uit
onze contreien, maar wij gunnen
het hem van harte en wensen hem
het allerbeste en nog vele rustige
en vredige jaren te zamen met z'n
vrouw. Van 15 september af zal
de zaak door zijn zoon, die op het
gebied van optiek ook al geen
onbekende is, worden voortgezet.
Ook hem wensen wij veel succes.
Tenslotte komt hij in een
opgemaakt bedje.

Recordbezoek
De historische tentoonstelling
„Zandvoort 150 jaar badplaats",
die gedurende de maand augustus
j.l. in het Cultureel Centrum
gehouden werd, heeft een groot
succesopgeleverd. Niet minder
dan 3100 personen, om precies te
zijn 3117 belangstellenden,
bezochten deze fraaie expositie.
Er was zelfs een dag bij, dat er
meer dan duizend werden geteld.
De expositie was in hoofdzaak
gewijd aan foto-materiaal uit de
VToegere jaren en bevatte belang-
wekkende en waardevolle beelden
uit deze jaren. De Ant.Bakels b.v.,
die hiervoor zorgde, heeft een
bijzondere bijdrage geleverd aan
dit gebeuren. Hulde en dank!

Geslaagd

Onze plaatsgenoot Martin Menks,
wonende Vondellaan 17 en 22
jaar oud, is vorige week geslaagd
voor liet candidaats-examen tand-

' heelkunde aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam. Wij fclici-
teren hem van harte.

Er is moed
voor nodig
nn amateur
;e zijn

ZANDVOORT - „Er is moed
voor nodig om een amateur te
zijn", op deze uitspraak van de
Amerikaan Robert Stevens,
baseerde wethouder Aukema
vrijdagavond in het Cultureel
Centrum zijn openingswoord.
Een openingswoord dat werd
gesproken bij de tentoonstelling
van tien amateur-schilders, allen
Zandvoorters, die hun werken
exposeren t/m 24 september.
Deze tentoonstelling is voor het
publiek toegankelijk iedere
woensdag t/m zondagmiddag
van twee tot vijf uur.
Er was veel belangstelling voor de
werken van deze amateurs, achtereen-
volgens Jacob van Duyn, Martin
Faber, Diok van der Mije, Hans Noltee,
Nel Sandbergen-Kerkman, Volkert
Schaap, Frits Slagveld Marieke ter
Kuile, Joop van der Valk en Thonis
van der Weel.
Het is een merkwaardige en unieke
expositie, die vaak verrassend aan-
doet", aldus de wethouder in zijn
openingswoord. Het werk is plezierig
om naar te kijken en voor de
Zandvoortse amateurs, die aan deze
hobby hun vrije tijd besteden, is het
opmerkelijk goed.

Grote variatie
Misschien wel om de grote vairatie die
de tentoonstelling biedt, en waarbij
elke exposant zijn onderwerp weer op
een geheel andere wijze benadert, is
het tentoongestelde zeer interessant
en verrassend. In totaal vijfenveertig
werken sieren de muren van het
Cultureel Centrum. Er is werk bij dat
de naam Kunst (met een grote K)
zeker verdient, daarnaast zijn er ook
inzendingen die de toets van de kritiek
maar nauwelijks of in 't geheel niet
kunnen doorstaan. Misschien voor de
schilder zelf „wel aardig", maar toch
niet geschikt om te worden ten-
toongesteld.
Ongeveer de helft van het ge-
exposeerde is niet te koop, hetgeen er
ook al weer op wijst, dat men louter
als hobby tot deze kunstuiting
gekomen is. Dit is niet alleen
bewonderings-maar ook benijdens-
waardig.

Uitschieters
Zonder één der anderen maar iets te
kort te willen doen, moet gezegd
worden dat er toch enkele „uit-
schieters" zijn. In de eerste plaats het
kleurrijke olieverfdoek van Dick van
der Mije „Bloemen" bijzonder knap
geschilderd, ten tweede het olieverf-
schilderij van Martin Faber „Co
Keur", (een sprekende gelijkenis) en
ten derde de crayon tekening van Nel
Sandbergen-Kerkman, „Kinderen".
Bij dit laatste werk kan men spreken
van een uitgesproken talent.
Persoonlijk was het voor mij een
openbaring te leren dat er zoveel
talent schuilt onder de Zand-
voorters.

K.Sr.

Fotokring
ZANDVOORT - De Fotokring Zand-
voort start op 12 september weer met
de clubavonden voor de leden. Deze
clubavonden - vanaf september tot
mei daaropvolgend - zijn eens per 14
dagen (dinsdagavond).
In het voorjaar omstreeks Pasen houdt
de club een jaarlijkse foto-expositie.
De clubavonden houden in het
organiseren van werkavonden, lezin-
gen, cursussen, demonstraties, wed-
strijden, alsmede het aanknopen en
onderhouden van betrekkingen met
andere verenigingen op fotografisch
gebied. De clubavonden worden
gehouden in het Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat te Zandvoort.
De Fotokring wil gaarne nieuwe leden
of belangstellenden verwelkomen op
de eerste clubavond dinsdag 12
september a.s. Inlichtingen kunt u
inwinnen onder de volgende telefoon-
n u m m e r s 023-244398 of
023-241498.

Prinses Beatrixfonds
ZANDVOORT - Van het Prinses
Beatrixfcns ontvingen wij onder-
staand bericht:
In de week van 18 t/m 24 september
houdt het Princes Beatrix Fonds haar
jaarlijkse inzamelingsactie. Dat Fonds,
dat zorg draagt voor poliopatiënten,
spastici en vele andere groepen van
licahamelijkc gehandicapten, klopt
ook dit jaar bij de Nederlandse
bevolking aan om een bijdrage.
Een bijdrage, om haar taak ten
opzichte van gehandicapten te kunnen
uitvoeren is als extra hulp nood-
zakelijk. Om velen beter te kunnen
laten functioneren in onze maatschap-
pij, om ze letterlijk op weg te helpen,
om ze ook eens een vakantie te
gunnen, om hun huis beter aan te
passen enz. enz.
Vijf miljoen gulden per jaar is daar
voor r.odig! Laat uw kans niet voorbij
gaan om onze gehandicapten te
helpen. Teken voyaal in op de lijst of
op Giro 969, Princes Beatrix Fons,
's-Gravenhage.
Gaarne opgave van colk'ctanten bij
Mevr. G. Machielsen, Frans Zwaan-
straat nr. 74, telefoon 6488.
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NIEUW IN Z A N D V O O R T l ! l

BP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.Keur-verf)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten . -
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS !
Tevens openen wij binnen een maand onze

BOUWKATERIALENHANDEL

HOUT-en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1

2042 GC ZANDVOORT

TEL. 02507-2266

CHAIMTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65. i

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Geld lenen.
En steeds weer opnemen
wat u hebt afgelost.

Het ABN Plan-krediet is een ideale manier van lenen voor
mensen die steeds wat geld achter de hand willen hebben.
Voor bepaalde aankopen, voor een tegenvallende rekening,
voor verbetering van het huis, of om alvast de vakantie te betalen.

Het is een doorlopend krediet. Dat wil zeggen dat u steeds
weer kunt opnemen wat u hebt afgelost. U spreekt eenmaal
een bedrag af met de bank (tot maximaal f25.000,-).

Daarna kunt u naar behoefte geld opnemen. U betaalt
alleen rente over het opgenomen bedrag. (Die rente is
overigens fiscaal aftrekbaar.) Per maand betaalt u een vast
bedrag. Dat bestaat uit rente én aflossing. Wat u hebt
afgelost kunt u later weer opnemen: doorlopend krediet.

Hebt u al een Plan-krediet, dan kunt u overwegen de limiet
te laten verhogen.

Voor mensen met een eigen huis kennen wij nog een
speciale kredietvorm: de ABN Plarrpoteek. Dit is eveneens
een doorlopend krediet (tot max. f50.000,-) maar
gebaseerd op de overwaarde van het huis.

Laat u eens informeren over geld lenen bij de ABN.
De mensen van het ABN-kantoor bij u in de buurt
weten er alles van.

Wij helpen.
Ik ben geïnteresseerd in doorlopend krediet.
Stuurt u mij de folder D ABN Plan-krediet

D ABN Planpoteek

Dhr./Mw.:

Straat:

Postcode:.

Tel:

.Plaats:.

Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen.

Zo ia, bij ABN-kantoor:

I n ongefrankeerde envelop zenden aan ABN Bank,
Afd. l D 50, Antwoordnummer 1555,1000 PA Amsterdam.

ABN Bank
en steeds weer opnemen n-0/ uftt u hchi iifftiost

Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341

D 173

Velours V-hals
sweaters
voor dames en heren

In zwart - bruin - marine - mosgroen - grijs
camel - beige - brique.
MatenS-M-L-XL

Bij:

KROON
MODE

Haltestraat 55 - Zandvoort.
Dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur.

1 Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertèst
Luxaflex zonwering
Off. lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen
29, tei. 2596, Zandvoort

l
l
l
l

Ploegstoffen

ZAAK: HALTESTRA AT 27
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

TIMMER's
Modernste Shell Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT, Dr. C. A. GerkestraatSO,

Tel. 32 87.
BOULEVARD BARNAART,

Tel. 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en

schadereparaties - Lid Bovag.

Wij houden open
huis

in hartje Zandvoort...
J M Body Fashion international opent vrijdag

15 September haar filiaal.
Wij zijn een speciaalzaak in lingerie, foundation
en badmode, met de bekende merken: Bleyle,
Warner, Vasserette, Dé We, Escora, Aubade,

Art Fashion en Janini Robin.
Vrijdag en zaterdag a.s. houden wij open huis, u

_ bent hartelijk welkom.

BODY FASHiON
international

galerij kerkstraat 22,
Zandvoort,
tel.: (02507) 4985

geopend:
maendeg vin 13.00-ta 00 uur.
dln«d«o t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
ziterdig 9.00-17.00 uur.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Ik zoek een lieve vrouw
die voor mij en mijn twee kinderen wil zorgen

een huwelijk is mogelijk.

Brieven onder nummer Z317.

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORTl
Dr. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80 f

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

• FIAT
• LANCIA
• AUTQBIANCHI

Met BOVAG-garantie.

NIEUW en GEBRUIKT

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-13.00 uur 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur

TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
'eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws.

T (KINDER) WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort,
tel. 02507-6580

heeft weer een leuke najaarskollektie
- o.a. truien van Louis London,
div. sweaters, ribbroeken en jacks.

Wij zijn geopend van 11.30 tot 18.00 uur.
Zondags van 13.00 tot 18.00 uur.

Dat is safe,
GARANTIE

l serieuze selectie/solide service j

Autobedrijf

VERSTEEGE
Pakveldstraat2l, Zandvoort,
Telefoon 02507-2345.

4S-occasions in vele merken.

Wlo l U UA11 een saunabad goed voor uw conditie is

Mf IQT 11 R AT- e" Ontspannin9 9?eft ?

VVlo l U UMI. een solarium zonnebankkuur goed voor uw huid is

IAIIOT 11 n AT en vitarnine D-vorrning geeft ?
Wlo l U UA 11 massage goed is voor het in conditie houden

iMfiCT ii n«T'vanuwsP'eren ?
Vslol U UAI! Sauna Bouwes geopend is van maandag tot en

met vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur; zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur en dat het altijd gemengd is ?

SAUNA BOUWES
Fenemaplein 2 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 38 71

InifallaÜe bureau
OPOENlllEHN B.V.

KAMERLING ONNESSTRAAT 38
.ZANDVOORT

TEL.02507 5845 *

VERHUIZEN?
Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren door een ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

de wit verhuizingen

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd.,

Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404
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Diep bedroefd, maar dankbaar dat hem verder
verdriet en lijden bespaard is gebleven, geven
wij kennis van het overlijden van mijn man en

onze zorgzame vader

: Dirk Brand
• < op de leeftijd van 65 jaar.
j|

•'! Zandvoort: M. Brand-Janse
Bram

^andvoort: RitaenGerrit
Amstelveen: HenkenAns

Zandvoort, 9 september 1978
Koningstraat 95

Hij stelde zijn lichaam ter beschikking van
de wetenschap.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
x

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g. 023 -33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Getroffen door de overweldigende bewijzen van deel-
neming en medeleven, alsook voor de vele mooie bloem-
stukken, brieven en kaarten welke wij van u mochten
ontvangen, bij het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broer, zwager,

oom en neef

Cornelis Koper
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
A. Koper-Keesman

Zandvoort, september 1978
Piet Leffertsstraat 23

•A
W 9'gemeente

zandvoort

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat met ingang van 18 september
1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie, bureau Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter

'inzage ligt een bouwplan tot het oprichten
van een woning aan de Fazantenstraat.
Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen dit
bouwplan indienen.

Zandvoort, 7 september 1978.
De burgemeester voornoemd,
H. MACHIELSEN.

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond

Afspraken

Ellen CatS gedipl. trimster

Ir. Friedhoff plein 10, Zandvoort. tel. 02507-2773.
Tegen een kleine vergoeding

kan uw hond gehaald worden.

Piano en
blokfluit

lessen door gedipl.
leerkrachten

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

Te koop wegens
omstandigheden
een nieuwe
elektrische

naaimachine
3x gebruikt

e o. nr. Z319.

TE HUUR

Ruime
kamer

met gebruik van
douche voor ca. 6 mnd.

Telefoon 02507-3166

interieurbouw
Favaugeplein 31

Showroom, Passage 14

Zandvoort telefoon 02507-4556

Dagelijks geopend van
13.30 tot 15.30 uur;
woensdag de gehele dag
gesloten; zaterdags de
gehele dag geopend.
Elke dag volgens afspraak,
ook 's avonds.

zeer elegante

allmilmö

Drogisterij - Reform..
MOERENBURG

'Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Gevestigd

Instituut voor fysiotherapie

M. C. Koper en K. Bruin
18 september 1978

Passage 7, 2042 KS Zandvoort, tel. 02507-3402,
b.g.g. 02507-6675 of 7492 (tussen 18.00 en 19.00
uur)

Praktijkovername
van de heer J. A. B. vanPagée, Brederodestraat 35,
Zandvoort.

MANEGE RUCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark

Zandvoort - Tel. 02507 - 28 85
CLUBLESSEN: di., wo., do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen f 150,-.
JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00 uur,
10 lessen f 125,-
Voor BEGINNERS en GEVORDERDEN:

Strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit ca. 1 '/a uur f 22,50.

Eigen parkeerterrein.
Origineel ingerichte saloon.

Prachtig terras + kinderboerderij.
Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.

Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

JAÜO
kranen

in chroom, mat-
nikkel, antiek-
bruin en goud.
Met prachtige
bijpassende
accessoires.

SCHILDERSHAL
C. J. PAAP

Verkoop van

Verf - Glas
Behang

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-2206

Uitsluitend bij ons
verkrijgbaar.

Totale bouwkundige
en technische
verzorging.

VANAF VRIJDAG 8 SEPTEMBER KUNT U UW VOORDEEL HALEN.

Verbouwings-Opruiming bijTerstal.
Om nog comfortabeler

uw interieur samen te stellen gaatTerstal
zijn expositieruimte vergroten.

Eerste klas meubels uit Duitsland,
Italië, Zwitserland en Nederland worden
nu met hoge kortingen verkocht.
Ook lampen etc.

*.

terstal
interieurarchitektuur

wagenweg 1 l hoek houtplein haarlem 023-312172

DE SEDE -WK-GELDERLAND -ARSPECT-ARTIFORT- LEOLUX - FLOTTOTO-<6WISH DESIGN • COR -ARFLEX
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erdwijnt uit Zandvoort
V appartementengebouw

ZANDVOORT - Aan het Sta-
tionsplein gaat een historisch
gebouw verdwijnen. Een nieuw
bestemmingsplan ligt gereed, en
wanneer alles naar wens ver-
loopt, zal het gebouw „Trianon"
tot de grond toe worden
gesloopt.
Het gebouw heette jarenlang
„Trianon", en daarin waren
diverse etablissementen ge-
vestigd. Het heeft in de loop der
jaren tal van eigenaren gehad, en
welhaast iedere Zandvoorter,
heeft er wel eens een prettige
avond beleefd, hetzij in Café
Mordhorst, hetzij bij Chris
Steenken, in „Caramella", of bij
„La Mer".

Thorbeckeplein .
In het begin van de twintiger jaren
kocht de aannemer Cees K ^ur dit voor
de sloop bestemde gebouw. Het stond
op het Thorbeckeplein in Amsterdam
twee huizen voorbij de Heerengracht.
Keur vond het een prachtig gebouw,
en sloopte het voorzichtig, om het
steen voor steen in Zandvoort aan het
Stationsplein te herbouwen.
Daar verrees dus gebouw „Trianon",
onder dezelfde naam waarin het in
Amsterdam bekendheid had ver-
worven.
De sloop en bouw deed Cees Keur Sr.
in nauwe samenwerking met de oude
heer Leen Keur, die een glas- en

"verfhandel had aan de Paradijsweg op
'de hoek van de Hogeweg.
De zoon van Cees Keur, Cees junior
(die jarenlang Hotel Keur in de
Zeestraat runde), vertelt hierover:
„Ik weet het natuurlijk niet zeker,
maar ik denk dat het een combinatie
van de twee broers is geweest. Als ik
mij goed herinner was het Leen die er
een cafébedrijf in begonnen is, maar
na verloop van enkele jaren is hij er
toch weer uitgegaan". Het bedrijf
werd overgenomen in het begin van de
dertiger jaren (ongeveer 1931) door de
Amsterdammer Mordhorst.
Café Mordhorst werd een begrip.
Goed voor een goed glas pils en een
borrel, en er heerste een goede sfeer.
Mordhorst Sr. overleed op vrij vroege

-leeftijd en het was diens zoon die het
café handhaafde tot 1940.

,Spergebied.
Uiteraard viel ook het Stationsplein
onder het spergebied, in de jaren
'40-'45. In tegenstelling tot vele
andere fraaie gebouwen die onder de
Duitse slopershamer vielen, bleef
„Tiranon" gespaard. Men zegt dat het
niet gesloopt werd omdat het niet te

- -dicht bij de zee stond. Het werd
gebruikt als stalling voor de paarden
van de Wehrmacht. Ook werden er
veel goederen in opgeslagen.

Steenken
Het was Chris STeenken die het onder
zijn oude naam „Hotel Trianon"
omstreeks 1947 voortzette. Hij maak-
te er een gezellig uitgaanscentrum van
waar onder andere de dochter van
Steenken, Wicky Stan, triomfen
oogstte.
De populariteit keerde terug, en het
was er in de na-oorlogse jaren goed
vertoeven. Onder leiding van Steenken
werd ook het gedeelte hotel uitge-
breid. Veel repatrianten die uit het
voormalige Nederlands Indië terug-
keerden, hebben hier de eerste
maanden in Nederland doorgebracht.

Caramella
- Het belangrijkste hoofdstuk in de
. geschiedenis van „Trianon" is ,,Cara-
- mella" geweest. Toen Chris STeenken

op latere leeftijd zocht naar een
"opvolger, vond hij die in André Neefs,

die er het bekende „Caramella" in
l vestigde.
.; „Caramella" werd een begrip in de
l' uitgaande wereld van Zandvoort. Vele
•"verhalen worden er nu nog over
. .verteld, over de artiesten die er
•\-optraden, velen hiervan zijn later
":!beroemd geworden, zoals Rita Reijs,

'-• (Adv. Ingez. Med.)

leenturn
Grote Krocht 29 Zandvoort

Tel. 02507-6957

RONDVLUCHTEN
perNLMCifyHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.00 uur.
• • 45 j" per persoon

f. 35," kind. tot 12 jr.
Reserveringen/ inlichtingen:

tel. O20-495O7O
of 020-492781

NLMCityHopper
Friendlyandontime.

voor André Neefs, die een geweldige
„baas" was, volgens Hannie.
Heel Zandvoort kwam in die jaren
naar Caramella. Er werden trouw-
recepties gegeven, feestjes gevierd. De
stoelenjongens van het strand waren
vaste bezoekers, maar ook de
„upper-ten" uit wijde omgeving.
„Je had hele gekke bezoekers, zoals
„ Haring-Arie". Die man kwam ieder
weekend uit Amsterdam, en moest
altijd bewijzen hoe sterk hij was.
Daartegenover stond een ademloos
luisterend publiek, dat doodstil op de
trap zat, wanneer bijvoorbeeld Rita
Reys zong, „Dan kon je een speld
horen vallen, je hoorde allemaal bij
elkaar, die sfeer was er onder het
personeel, maar ook onder het
publiek, ja een grandioze tijd was dat"
zegt deze vrouw, sprekend over het
begin van de zestiger jaren.
In augustus 1970 werd op uitbundige
wijze het vijftienjarige jubileum
gevierd. Er waren radio-uitzendingen,
„live" opgenomen door de VARA en
de TROS. Er waren grammo-
foonplaten uitgegeven, die veel aftrek
vonden, er waren grote artiesten
uitgenodigd, kortom een feest dat

klonk als een klok.

La Mer
In 1971, toch nog onverwacht,
besloot André Neefs er mee te
stoppen. Hij verkocht de zaak aan het
duo Cootje Kerkhoven en Pim Bakker,
die als eersten een vergunning kregen
voor een nachtclub. De bar-cabaret-
dancing Caramella, heette in het
vervolg „La Mer". Omstreeks 1975
werd La Mer opnieuw verkocht. jDe
heer C. Kuyper Sr. vertelt hierover:
„Het was jammer dat na een luttel
aantal jaren deze zaak ermee stopte,
want te zamen met het bioscoop-
theater „Monopole", als Caramella en
later La Mer, was het een goed
uitgaanscentrum in Zandvoort. Het is
er nu een dooie boel geworden. Wij
zitten nog steeds zonder goed theater
voor uitvoeringen, en wanneer het
gebouw gesloopt wordt en er komt
een appartementengebouw, dan lijkt
het mij dat het Stationsplein er niet
aantrekkelijker op wordt. Ik had het
graag als uitgaanscentrum gehand-
haafd gezien. Maar ja, „Sic transit
gloria mundi", dat wil zeggen, „zo
vergaat de heerlijkheid der wereld".

IZOEK 1959*

HOTEL „TRIANON" Annex

CARAMELLA99

BAR - CABARET - DANCING

ZANDVOORT
STATIONSPLEIN 17 - TEL. 2772(02507).

PROGRAMMA MAAND AUGUSTUS:

Het zo trotse gebouw Trianon uit de twintiger jaren. Nu alleen nog geschikt voor de sloop

Johnny Kraaykamp, Bueno de Mcs-
quita, Km Jacobs, de band van José
Marcello, Ted de Braak, de bekende
Amerikaanse negerzanger Abner Ke-
non, Thérèse Steinmetz, Greetje
Kauffeld, Tonny Nolten, Marcel
Thielemans, vele, vele namen. Er zijn
lange, lange lijsten met namen van de
artiesten die er hun aarzelende
schreden hebben gezet op weg naar de
roem, maar ook artiesten, die toen
reeds beroemd waren.

Nostalgie
Vreemd, wanneer men in een
willekeurige bar of café in Zandvoort
informeert naar „Caramella", dan
weet iedereen direct een verhaal, dan
blijkt ook dat veel Zandvoorters hier
talloze herinneringen' aan bewaren.

Neefs
André Neefs zegt zeil' ook mei enige
nostalgie aan die tijd terun to denken.

Het Zandvoort van toen, was niet het
Zandvoort van Nu. Er waren talloze
politiebepalingen waar rekening mee
gehouden moest worden, maar
toch....?
„Het was een geweldige tijd", mijmert
Neefs, terwijl hij genoeg verhalen
heeft om een boek te vullen.
Over de opening: „Ik was behoorlijk
zenuwachtig bij de opening, het orkest
bestond uit een violist en een pianist.
Ik had mijn vleugel van stal gehaald,
netjes gedemonteerd, schoongemaakt,
gespoten en in elkaar gezet. De
première brak aan, de violist kraste
met z'n strijkstok over de snaren en de
eerste tonen rolden uit de vleugel. De
pianist hield plotseling op, keek
verstoord naar zijn voeten die
gewoonlijk boven twee pedalen
behoren te zitten, maar ze waren er
niet, want ik was vergeten ze te
monteren. Een toestand! " Hij grin-
nikt nog.

m

Over die beginperiode kan ook
Hannie, een der vroegere werk-
neemsters veel vertellen.
„In Caramella was gewoon een heel
aparte sfeer. We werkten allemaal
keihard, maar ook voor elkaar. Ton
van Vliet was daar een tijd saxofonist.
Wanneer het publiek naar huis was,
waren wij allemaal bekaf. Het
gebeurde vaak, dat hij dan zijn
saxofoon pakte en begon te spelen.
Het hele personeel zat dan doodstil,
uitgezakt in de luie stoelen te
luisteren". Ook de tijd dat Hans
Boskamp barkeeper was, staat haar
nog levendig voor de geest. „Die man
kweekte altijd een heel vrolijke sfeer
rond zijn bar, het was daar altijd
lachen, écht lachen, gewoon vrolijk.
Geweldig was dat".
Het gehele personeel, inclusief, „klei-
ne Jantje", de portier Hans, Lange Ad,
en vele anderen, hebben daar altijd
hard gewerkt, voor de club, maar ook

Cursus voor
a.s. ouders

ZANDVOORT - De kruisvereniging'
Zandvoort houdt van 3 oktober af een
serie bijeenkomsten voor aanstaande
ouders. De bijeenkomsten worden
gehouden in het Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen l in
Zandvoort. Leidster van deze cursus is
zuster Versteeg, districts-verpleegster
kinderhygiëne. Aan deze cursus
verlenen de diëtiste van de provinciale
KL' uisvereniging en mevrouw Ouds-
hoorn (verloskundige) hun mede-
werking. Voor inlichtingen en aan-
meldingen kan men bellen op
werkdagen tussen 14.00 en 15.00 uur
het telefoonnummer 6364. Of schrif-
lelijk aanmelden bij het Gezondheids-
centrum. Allemaal voor 23 september.

Als gast:
De wereldberoemde
Radio- en T.V.-star

RITA REYS
op 2-5-8-9-21-22-
26—29 en 30 augustus.

.*
De bekende T.V.-star

, , BUE3TO DE
MESQUITA

op 13—14—16—18—20—
23 aug.

*
Internationally famoui7 trom Radio-T.V.

Grammof.-FUm

I

MONICA
WITKOWNA

15—17—19—29 en 30 aug.

De populaire radio- «n
Televisie-par odist

JOHNNY
KRAAIKAMP

van 8 t/m 30 augustus.

De fameuze Amerikaanse
negerzanger.

bekend van Radio. T.V.
en Grammofoon

LITTLE ABNER
(Abner Kenon)

van 5 t/m 28 augustus^

Het bekende Radio
SHOW ORKEST
TED BROOKS

Dir. ANDR* NEEFS.

C. Keur Sr., hier op een foto uit
1955. Hij was de man die
Trianon sloopte en opbouwde in
de twintiger jaren.

Portefeuilles
in college
zijn verdeeld
ZANDVOORT - De verdeling
van de portefeuilles binnen het
college van burgemeester en
wethouders in Zandvoort is als
volgt. Burgemeester H. Machiel-
sen heeft ruimtelijke ordening,
economische zaken en algemene
zaken. Wethouder LM. Aukema
financiën, onderwijs, jeugd- en
jongerenwerk, personeel en cul-
tuur. Wethouder K.C. v.d. Mije
gaat over woonverdeling, volks-
gezondheid, bedrijven en maat-
schappelijk welzijn. En wethou-
der J. Termes beheert publieke
werken, grond- en woningbe-
drijf, bouw- en woningtoezicht,
milieu en sport.

Plaatsvervangend burgemeester
is in volgorde: de heer Van der
Mije, Aukema en Termes. De
spreekuren van burgemeester en
wethouders zijn als volgt. Burge-
meester Machielsen, alleen vol-
gens afspraak. Wethouder Ter-
mes, maandagochtend van 11.00
tot 12.00 uur. Wethouder Auke-
ma maandagavond van 18.30 tot
19.30 uur. En wethouder V.d.
Mije op de laatste woensdag van
.de maand, van 14.00 tot 17.00
uur,"

WATERSTANDEN

Herinneringen uit de gouden tijd van Carameila.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: donderdag 14 sept. 1.41-14.28
uur; vrijdag 15 september 2.48-15.15
uurp zaterdag 16 september
3.33-16.00 uur; zondag 17 september
4.19-16.44 uur; maandag 18 septem-
ber 5.01-17.26 uur; dinsdag 19
september 5.41-18.04 uur; woensdag
20 september 6.24-18.45 uur; d on der-
dag 21 september 7.04-19.25 uur.
Springtij 19 september.

De Wurf aanwezig op
Haarlemse 1900-soiree
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van de feestelijke viering van
Haarlem-1900, gaf de Zandvoortse folklorevereniging „De Wurf"
afgelopen zaterdagavond haar spontane medewerking aan een soiree
in de Haarlemse Wintertuin.

(Adv. Ingez. Med.)

André Neefs, de charmante gastheer van Caramella. Nog denkt hij
met nostalgie aan die tijd.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Het optreden van „De Wurf" was tot
op het laatste moment geheim
gehouden en daarom was het publiek
in de uitverkochte zaal wel bijzonder
verrast, toen om tien uur een grote
groep volksdansers in fraaie oud-Zand-
voortse kostuums in de zaal versche-

Koffie voor
Oud-
Zandvoorters
ZANDVOORT - Gezien het
grote succes van de ochtend in
mei, wa arbij Oud Zandvoor-
ters een kopje koffie dronken in
het strandpaviljoen van me-
vrouw van Dam, willen de
organisatoren graag deze nog
eens herhalen voor diegenen, die
nog een kopje koffie lusten, of in
mei verstek moesten laten gaan.
Donderdagmorgen 21 september
is de datum waarop een ieder
weer in Strandpaviljoen Nr.7
wordt verwacht.
Mocht men problemen kennen
rond het vervoer naar- en van het
paviljoen dan kan men zich

- melden bij:
Mevrouw Bep Faber, (in de
HEMA), en mevrouw Reemeijer
uit de Zuiderstraat.
Graag opgeven vóór woensdag-
morgen 20 september 12.00 uur,
aangezien er nog heel wat
georganiseerd moet worden,
voordat een ieder opgehaald, of
weggebracht kan worden.

nen. Dit gebeurde onder harmonica-
muziek: „We gaan naar Zandvoort aan
de zee....".
Het publiek was laaiend enthousiast
over het optreden van de dansgroep.
Ook de omroeper, de nachtwaker, en
de vislopers, mevrouw Keur-Paap en
mevrouw K. Hartkamp-Bluys, com-
pleet met vismanden met echte
garnalen, kregen een warm applaus.
Het gehele optreden werd uitstekend
gepresenteerd door de leider van de
volksdansgroep, de heer Bob Gansner.
Aan het einde van het optreden kreeg
de voorzitter van „De Wurf" de heer
F. A. Steen lovende woorden van de
heer A. Kramer, hoofdredacteur van
de Koerier-kombinatie die in samen-
werking met de Damiatepersde Soiree
had georganiseerd. Bovendien schonk
hij „De Wurf een enveloppe met
inhoud. Terwijl alle medewerkendei
een fraaie gravure van een Haarlems
stadsgezicht kregen aangeboden.
Later op de avond volgde de antieke
kledingshow anno 1900 en ook
hieraan werd door De Wurf met een
drietal paren deelgenomen. Het waren
de heer en mevrouw B. Gansner, de

heer en mevrouw W. Vleeshouwers en
een paar gevormd door de heer R.
Hoogervorst en mevrouw R. Paap.
Een derde prijs kregen de anno 1900
Geklede echtliede B. Gansner en Paap.
Zij droegen de zelf vervaardigde
kleding uit het Wurf-toneelstuk „Toen
Zandvoort badplaats werd". Zij
mochten een geldprijs en een fraaie
bloemenhulde in ontvangst nemen. De
bekende Haagse Band „The Decibels
luisterde deze soiree op met voortref-
felijke jazz in oude stijl. Het was een
nostalgisch gebeuren van de eerste
orde.

Kinderfilms
ZANDVOORT - Op zaterdag 16
september a.s. zijn er weer kinderfilm-
voorstellingen in het Cultureel Cen-
trum aan het Gasthuisplein 9b te
Zandvoort. Als start van een nieuw
seizoen zal de film „De avonturen van
Black Beauty" gedraaid worden, een
complete hoofdfilm met alle spelers
van de beroemde Black Beauty serie.
Het verhaal vertelt, dat de kinderen bij
een steengroeve spelen, waar oude
opgravingen worden verricht. Zij
vinden daar een oude helm, die later
door een assistent van de professor,
die de opgravingen leidt, gestolen
wordt.

Er zijn drie voorstellingen:
om 11.00 uur, om
14.00 uur en om 16.1)0 uur. De entree
bedraagt f 2,50.

Zandvoorters aangehouden
HEEMSTEDE • De Heemsteedse politie heeft vrijwel onmiddellijk
nadat woensdagmorgen een grote spiegelruit was ingegooid van
garage Barnhóorn aan de Zandvoortselaan drie Zandvoortse broers
kunnen aanhouden, die niet alleen deze vernieling bekenden maar
ook tal van andere. Zo werden autoruiten ingegooid van een vijftal
auto's die in Heemstede langs de Leidsevaartweg stonden. In
Haarlem pleegde het drietal soortgelijke vernielingen. De broers, die
ingesloten zijn in het politiebureau te Heemstede, worden verder
verdacht van een inbraak in Zandvoort.
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Afscheid van
een sportman

ZANDVOORT - Het afge-
lopen sport-weekencï werd
duidelijk overschaduwd
door het volslagen onver-
wachte en onvoorstelbare
overlijden van Arend Vol-
kers, lid van zaterdagmid-
dag-voetbalclub Zandvoort
'75 en van zaalvoetbal-
hoofdklasser Nihot.
Arend Volkers was een
bescheiden maar • veel-
belovend sportman, die zijn
voetbal-carrière bij Zand-
voortmeeuwen begon en via
het jeugdteam van Haarlem
bij Zandvoort '75 terecht
kwam. Op 23-jarige leeftijd
was hij daar al een ware
steunpilaar, niet alleen als
getalenteerd speler van het
eerste elftal, ook als trainer
van de junioren, redacteur
van het clubblad en bij de
medische verzorging.
„Wat dit heengaan voor ons
betekent, kunnen wij met
geen mogelijkheid beschrij-
ven", aldus zijn bestuur.
„Ongeloof en opstandigheid
wisselen elkaar in hoog
tempo af". Ook bij de
zaalvoetballers van Nihot
was een grote verslagenheid
bij het afscheid van een
gewaardeerd sportvriend,
die uitblonk door zijn
onberispelijke persoonlijk-
heid zowel binnen als buiten
het speelveld.
Arend Volkers was in de
laatste fase van zijn studie
aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding.
Hij hospiteerde aan een van
de Zandvoortse basisscholen
en was verder actief bij de-
atletiek-trainingvan OSS.
„Het was een fijne, spontane
en sportieve makker", aldus
Zandvoort'75 secretaris An-
dries van Marie. Dinsdag-
morgen hebben 'hij en 'vele " *"
andere sportvrienden Arend
ter aarde besteld. „Moge het
geloofsvertrouwen waaruit
hij leefde ons allen in de
komende tijd tot sterkte
dienen om dit verlies te-
kunnen dragen".
Zandvoort verloor een op-
en-top sportman. Arend
Volkers - rust in vrede.

F.B.

Sport
kort

POLITIEVOETBAL
ZANDVOORT - In het kader van de
festiviteiten rond het 30-jarig bestaan
van de Zandvoortse Reserve Politie
werd zaterdag een zaalvoetbaltoer-
nooi gehouden in Sporthal Pellikaan.
Hieraan werd deelgenomen door 8
plaatselijke teams, onderverdeeld in
twee poules. Het werd een geslaagd en
geanimeerd evenement, dat zo moge-
lijk jaarlijks zal worden herhaald. Tot
de finale-poule wisten door te
dringen: Zandvoortse Politie Sport
Vereniging, Sportschool Buchel,
Duysterghast en Colpitt. Ondanks een
1-0 nederlaag tegen ZPSV wist Colpitt
de toernooizege te behalen; 2. ZPSV;
3. Sportschool Buchel; 4. Duyster-
ghast. In de verliezerspoule werden de
prijzen als volgt verdeeld: 5. Gemeen-
te; 6. Brandweer; 7. Reserve Politie I;
a Reserve Politie 2.

ZRB ZWEMT WEER
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddings Brigade start vanavond, 14
september, om 19.00 uur met hel
winterseizoen „zwemmend redden".
Opgeleid wordt voor brevetten en
diploma's. De ZRB heeft drie
leeftijdsgroepen: 8-12 jaar,
19.00-19.40 uur; 13-16 jaar,
19.40-20.20 uur; 16 jaar en ouder,
20.20-21.00 uur. Nieuwe leden zijn
van harte welkom, zo meldt het
bestuur.

SCHUTTERS
ZANDVOORT - „Je kunt ook niet
overal goed in zijn", zal burgemeester
Machielsen gedacht hebben, toen hij
tijdens schietwedstrijden voor dona-
teurs van de jubilerende reservo-poüti'1

op de voorlaatste plaats eindigde.
Korpschef Van Maris deed het boter
door in het eindklassument als eerstt1

te eindigen. De uitslagen waren:
Pistool: 1. H. Blokland; 2. J. van
Maris; 3. G. de Ridder. Geweer: l.
Houward; 2. O. Rooselaar; 3. J.
Attema. Totaal-score: 1. J, van Maris
86 p.; 2. Houward 85 p.; 3. G. de
Ridder 78 p.

Verlies voor heren-team

Handbalsters weer

gelijk: 6-6 tegen Takt
ZANDVOORT - Voor de top van Zandvoortmeeuwen-Handbal was
het afgelopen competitie weekend aanmerkelijk minder gunstig dan
de voorgaande openingswedstrijd. De dames haalden hun tweede
gelijke spel binnen, nu met 6-6 tegen Takt, maar de heren leden
tegen het Utrechtse HMS een forse 12-18 nederlaag. Toch vertoonde
het spel van be i de, sterk verjongde teams veel positieve punten en
een goede eindklassering in de veldcompetitie 1978-1979 ligt dan
ook zeker in de lijn der verwachting.

De dames, met de junioren Truus
Draaijer en Erna Duker in de
gelederen, toonden veel ijver, maar
mede door de lastige wind werden er
veel fouten gemaakt. Zandvoort-
meeuwen was over alle linies iets
sterker, maar vooral bij verre schoten
van de tegenpartij klopte de tactiek
nog niet, met gevolg dat de thuisclub
maar niet tot een voorsprong kwam.
Na de eerste speelhelft leidden de
dames van Takt met 3-4, maar de
ploeg van coach Gerda van Duijn
kwam terug, ook nog toen men 2
minuten voor tijd tegen een 5-6
achterstand aankeek. Helaas mistte

Zandvoortmeeuwen drie penalties
gedurende de wedstrijd, anders had er
zeker een overwinning ingezeten. De
doelpunten kwamen uit de hand van
Sandra van Duijn, Erna Duker en
Truus Draaier.
Het heren-team moest aantreden
zonder Dick Berkhout en Willem
Pijper, maar bleek versterkt met de
junioren Wim Brugman en Djurre
Boukes. De nieuwe combinatie bleek
nog niet voldoende te zijn ingespeeld
om het de snelle HMS-ploeg erg
moeilijk "te ynaken. Verdedigend
werden er teveel fouten gemaakt en de
vaak knappe aanvallen werden onvol-

doende afgewerkt. Door twee straf-
worpen kwam Zandvoortmeeuwen al
spoedig op een 0-2 achterstand, maar
in de eerste speelhelft kon het team
van coach Jaap Brugman het tempo
van de Utrechters nog aardig bijbenen.

Via 2-4 werd de ruststand van 4-7
bereikt. Na de doelwisseling permi-
teerde de thuisclub zich de weelde om
diverse break-outs en enkele strafwor-
pen te missen. HMS daarentegen ging
op volle toeren draaien en speelde de
geelhemden naar een stevige 12-18
nederlaag. Opstelling Zandvoort-
meeuwen: Piet Drommel, Joost
Berkhout, Roei Hoogendoorn, Piet
van Kleef, Geert Dijkstra, Leon
Pleging, Eric de Weers, Wim Brugman,
Joop en Djurre Boukes. Het program-
ma voor aanstaande zondag vermeldt
voor beide Zandvoortmeeuwenteams
een uitwedstrijd, de dames tegen Hugo
Girls, de heren tegen Halfweg.

Takt bedreigt de Meeuwen-defensie.

Sport uitslagen
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 10 september:
Velsen-Zandvoortm. 0-2
V.S.V. 2-Zandvoortm. 2 4-2
Zandvoortm. 3-Hillegom 3 1-0
Zandvoortm. 4-Hillegom 4 2-1
V.V.B.7-Zandvoortm.7 2-1
E.H.S. 8-Zandvoortm. 8 2-2
A-jun.: TYBB 1-Zandv.m. l 3-5
Zandvoortm. 2-D.I.0.3 5-1
Zaterdag 9 september:
B-Jun.: Haarlem 1-Zandv.m. l 1-1
Halfweg 2-Zandvoortm. 2 2-0
TYBB 5-Zandvoortm. 3 2-4
C-jun.: Zandv.m. l-V. Nisp. l 5-2
Hoofddorp 3-Zandv.m. 2 2-1
Zandvoo'rtm. 3-Geel Wit 4 8-0
Zandvoortm. 4-Schalkwijk 4 8-1
De Brug 1-Zandvoortm. 5 6-4
D-Jun.: Zandv.m. 1-TYBB l 1-2
Zandv.m. 2-Geel Wit 2 3-1
D.S.K. 3-Zandvoortm. 3 0-8
Zandvoortm. 4-Hoofddorp 5 1-4
Zandvoortm. 5-Hoofddorp 7 3-0
E-Jun.: Zandv.m. 2-De Brug l 10-0

-Zandvoortm. 3-D.C.0.3 - • _ , 5-1
Zandvoortm. 4-Hoofddorp 7 1-0
D.S.C.'74 6-Zandvoortm. 5 0-6

F-Jun.: Alliance 1-Zandv.m. l 2-6
Alliance 2-Zandv.m. 2 3-0

TZB
TZB l-Alliance l 0-3
TZB 2-BSM3 1-2
TZB 3-DSK 3 0-7
TZB 4-Cronjé 3 t.n.o.
TZB 5-Cronjé 4 3-1
Junioren:
TZBB-DSC'741 0-7
Kon. HFC 3-TZB C 8-1
TYBB2-TZBD 4-2
TZB E-Alliance l 0-9
Terrasvogels 1-TZB A 4-1

HANDBAL
Zaterdag 9 september
m.a. Zvm. 1-ADO 6 ' 17-6
Zvm. 2-ADO 7 6-4

Zondag 10 september
d.s. Zvm. I-Takt l
G.V.0.1-Zvm. 2
h.s. Zvm. 1-H.M.S. l
Zvm. 2-Zvm. 3
m.p. KIC 1-Zvm. l
KIC 2-Zvm. 2
j. p. Zvm. 1-Blinkert l
m. w. Zvm. 1-Blinkert l

HOCKEY
6-6 Zondag 10 september:
0-8 Dames

12-18 ZHC l-Forescate l
12-14 Fit2-ZHC2

1-9 Scheibeek 3-ZHC 3
1-4 Heren

13-3 ZHC I-Haarlem
8-1 ZHC2-Fitl

VVV 3-ZHC 3
ZHC4-Myra5
Herly Vet.-ZHV Vet.

3-0
1-2
2-0

3-4
1-0
7-2
7-0
3-3

Zandvoortmeeuwen
winst op Velsen (0-2)
ZANDVOORT - Ook de tweede wedstrijd in het prille seizoen
1978-1979 heeft Zandvoortmeeuwen in winst kunnen omzetten.
Uit tegen Velsen wist de geel-blauwe combinatie van trainer
Bruynzeel een verdiende 0-2 zege te behalen, een resultaat,
waardoor de Zandvoorters nu mede aan de kop van de ranglijst gaan.

TZB-Alliance 0-3
ZANDVOORT- Het zag er in de eerste
helft van de wedstrijd TZB—Alliance
niet naar uit, dat de Zandvoortse
formatie voor de tweede maal naar een
nederlaag gespeeld zou worden. Met
de straffe wind in de rug kwam
Alliance toen niet verder dan een
onzeker offensief, dat door TZB
beheerst werd opgevangen. Een
doelpunt-van de thuisclub werd op
onduidelijke gronden door de arbiter
afgekeurd. De rust kwam bij de stand
0-0.

Hoopvol startten de TZB'ers in de
tweede helft, maar ze moesten hun
jeugdig enthousiasme in de 12e
minuut bekopen. Alliance wist bij een '
counter de uit positie gespeelde
verdediging te verrassen en te scoren:
0-1.
TZB ging fel in de aanval, gedirigeerd
door een hardwerkende aanvoerder
Ab Bol. Dit resulteerde o.a. in een
hard schot op doel, dat door de
linkervleugel verdediger met de hand
werd weggeslagen. Iedereen ver-
wachtte een strafschop, maar de
scheidsrechter gebaarde: doorspelen.
Toen een minuut later Just Spee door
de TZB-defensie sneed en een
fabelachtig mooi doelpunt scoorde,
klapte de Zandvoortse formatie in
elkaar.

Wel werd nog gepoogd de 0-2 stand
een beter aanzien te geven, maar in
hun ijver drongen de Zandvoorters te
ver op, waardoor ze Alliance de kans
gaven via een snelle uitval de stand op
0-3 te brengen. Dit werd ook de
eindstand.
Ondanks de twee" geleden nederlagen
maakte de jonge en enthousiaste
TZB-formatie getraind door Jan van .
Denzen, de indruk, dat zij nog een
aardig partijtje zal gaan meeblazen in
deze competitie. A.s. zondag treedt
TZB weer op eigen terrein aan. Om
14.30 uur komt de FC Molenwijk op
bezoek aan de Kennemerweg.

De gasten mochten in de eerste helft
met de straffe wind in de rug gaan
opereren. Velsen nam de aftrap en was
in de beginfase wat gevaarlijker. Dat
kwam slechts tot uitdrukking in een
hoekschop en de Meeuwen kwamen
geleidelijk wat beter in hun spel. In de
15e minuut mocht Albert Visser een
hoekschop nemen. Hij plaatste de bal
op het hoofd van Teun Vastenhouw,
die op zijn beurt Kees Bruin in staat
stelde vallend en koppend te scoren:
0-1.
Kort daarop kwam de snelle Bert
Bouwman tot een afgemeten voorzet,
waaruit Bruin tegen de paal knalde.
Zandvoortmeeuwen bleef aanvallend
de toom aangeven. Een schot van
Albert Visser werd met moeite gestopt

en een kopbal van Kees Bruin ging
rakelings naast.
Aan de andere kant leek een snelle
uitval van de Velsenaren de gelijk-
maker te zullen brengen, maar De
Rover zag uit ideale positie zijn
kopstoot net naast de paal gaan.
Richard Kerkman en Albert Visser
hadden pech met hun schoten en een
doorbraak van John v.d.Zeys werd net
gestuit. Het leverde wel een vrije trap
op, waaruit Aaldert Stobbelaar de bal
op maat aan Albert Visser gaf, die laag
en hard inschoot: 0-2 na 40.minuten.
In de tweede helft waren de eerste
initiatieven voor Velsen. Een harde
kogel op 'het Meeuwen-doel leverde •
door uitstekend ingrijpen van Engel
Koper geen doelpunt op. De Zand-

voortse elf kwamen tot goed tegenspel
met verrassende aanvallen. Voorzat-
ten en hoekschoppen kregen echter
niet de juiste afwerking. De uitvallen
van Velsen liepen vaak stuk in het
buitenspelval en Zandvoortmeeuwen
kwam weer in het offensief. Goede
acties van v.d.Zeys, Bouwman en
Bruin werden echter door pech
achtervolgd.
In de slotfase kwam Velsen nog tot
enkele knappe aanvallen, maar een
betrouwbaar werkende Éd Steffers
stond een treffer in de weg. Het bleef
0-2 in een aan beide kanten sportief
gespeelde ontmoeting.

COMPETITIESTAND: ;|
Zandvoortmeeuwen 2-4, Storm-
vogels 2-4, TYBB 2-3, WSV-30

-2-3, Beverwijk 2-2rJKFC 2-2,
Zaandijk 2-2, Nieuw Vennep
2-2, WB 2-1, QSC 2-0, HBC 2-0.

Schrijf avond Lions succesvol in beker strijd
ZANDVOORT - Maandag, ISseptem-
ber houdt de werkgroep Zandvoort
van Amnesty International weer de
maandelijkse schrijfavond. Met dit
„samen schrijven" onder leiding van
A.L Leden helpt u een politieke
gevangene, die -zonder geweld te
hebben gebruikt of gepropageerd-
gevangen zit wegens overtuiging,
huidskleur ras of godsdienst. Vooreen
raamblljet of inlichtingen kunt u
terecht bij B.H. Berrier, de Favauge-
plein59,tel.2169.

ZANDVOORT - Het afgelopen weekend is voor de heren- en
dames-basketballers van The Lions succesvol verlopen. Beide eerste
teams hebben zich weten te plaatsen voor de volgende ronde in de
strijd om de beker. De thuiswedstrijden werden vrijdag in de
Kennemer Sporthal in Haarlem gespeeld en daar legde vooral het
herenteam al een stevige basis voor een positieve score.

Hockey-dames klopten Forescate

Het was duidelijk, dat de mannelijke
Lions, in dezelfde opstelling als het
vori" jaar, in de korte voorbereidings-
periode te weinig wedstrijdruimte
hadden kunnen vergaren om de
tegenstander, Sjoerd Muiselaar Stars
uit Heerh ugo waard, met groot verschil
te verslaan. De stars brachten wel geen
grootse ploeg op de been, maar door
inzet en samenhang toonden ze zich
toch een lastige opponent.
De Leeuwen konden met een
voorsprong van 5 punten gaan rusten
en na de wisseling leek men de formule
te hebben gevonden om de tegenpartij
definitef te vloeren. In de 8ste minuut
bij de stand 51-33 liep Pim Schön
echter tegen zijn vijfde fout aan, wat
betekende, dat Lions teveel kracht
onder de borden verloor. Er kwamen
weinig schietkansen meer, waardoor
men het duel op 65-54 moest
afsluiten.

Zaterdag daaropvolgend slaagden de
Lions er,in de fraaie sportaccommodatie
van Heerhugowaard, in de eerste helft
van het tweede treffen in op 39-42 te
komen , vooral dankzij de zeer actieve
Dick Visser.
In de tweede speelhelft kwam Lions
bijzonder moeilijk tot scoren. Het
team van de Stars kwam langszij en
wist tegen het einde zelfs tot 10
punten uit te lopen. Er restte nog
slechts een marge van één punt in het
voordeel van Lions. De Zandvoorters
hielden het hoofd echter koel. Frans
Stiphout scoorde 3 punten en ^de
tegenstander wist de achterstand van
11 punten niet meer te overbruggen.
Eindstand 69-63.
De Lions-dames zorgden voor een
verrassing. Vrijdag in Haarlem leek het
er op, dat zij door een verlies met 3
punten (45-48) tegen Rush kansloos
waren voor de volgende ronde. Maar

de volgende dag namen de speelsters
van Maarten Paap in Uden (NB) goed
revanche door een duidelijke zege op
de jonge Brabantse ploeg. De Lions
wisten de eindstand overtuigend op
30-46 te bepalen.

Alcoholcontrole l
ZANDVOORT - De politie van
Zandvoort heeft vorige week vrijdag
tussen vier uur's middags en zeven uur
's avonds een alcoholcontrole ge-
houden in de gemeente, waarbij
tweeëntachtig automobilisten werden
gecontroleerd. Twee bestuurders heb-
ben een blaastest afgelegd, met een
negatief resultaat. De politie heeft
tijdens deze controle ook eventuele
gebreken aan de voertuigen onder-
zocht Zo had één auto drie gladde
banden. De uitlaat van één auto was
defect. Zes automobilisten hadden
geen autopapieren bij zich. Eén
bestuurder had het kentekenbewijs
deel III van zijn auto verloren en
vijf bestuurders hadden de autogordel
niet om.

(Adv. Inge/.. Mcd.)

Neem geen risico
Koop NU uw OPEIMHAARDBLOKKEN en
profiteer van tijdelijke zomerkorting! •
Uitstekende kwaliteit schone, droge Beuken-, Eiken- en Berkenblokken - verpakt in nieuwe •
plastic zakken met een opgestapelde inhoud van ruim 50 liter.

prijs p/zak

ZANDVOORT - De dames van de Zandvoortse Hockey-club kunnen alvast terugzien op een goede
competitestart. Vorige week in de moeilijke uitwedstrijd tegen het Bussumse Kameleon kwamen ze tot
een nuttig 0-0 gelijkspel en deze z ondag wisten ze op eigen terrein een verdiende 3-0 zege te behalen op
Forescate uit Voorschoten. De treffers van de ZHC-dames kwamen al voor rust tot stand en wel via de
sticks van Ineke Lach, Karin Meijer en Marga Clement. Vooral in die eerste speelhelft werd er hard
gewerkt en de combinaties liepen vlot. Ook na de thee kreeg ZHC nog enkele goede kansen, maar het
bleef 3-0.

De Zandvoortse heren-hockeyers, die in hun eerste competitie-duel tegen Bennebroek een 2-2 gelijkspel
uit het vuur sleepten, kregen nu op eigen terrein een 3-4 nederlaag te slikken tegen Haarlem. Het was een
spectaculaire wedstrijd met een snel wisselend score-verloop, waarin ZHC vaak tot verdienstelijke acties
kwam. Voor a.s. zondag staat voor de dames de uitwedstrijd tegen Leiden op het programma. De heren
spelen om 14.30 uur thuis tegen Alliance.

l

l

l

l

l

l

l

'KOSTER EIKENHOUT BV

mi^m

l

l

(hetzelfde als vorig seizoen)
tijdelijke zomerkorting 15%

nu.

...10.-
...1.50

8,50

Bij 20 zakken gratis
thuisbezorgd!
Oude prijs 20 x 10 200, -
15% zomer korting 30 -

nu.

Los gestort voor uw deur. vanaf 3 kubieke meter (is 45 zakken) p. m1

Dat is zelfs 33% goedkoper!

Cruquiusdijk 79, Qruquius- Vijfhuizen.
telefoon 02508-1457 (bij Qruquiusgemaal).

Bewaar onze lege plastic
zakken, wij geven er een
kwartje voor terug.

l

l
170, |

il
100,-
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sfeenijke wereld van
geloogd massief eiken

Met de meubelen van de Meubelfabriek Oisterwijk schept u
moeiteloos sfeer. Dat komt door de warme tekening van ons
geloogd Europese eiken. Door de rust die onze meubelen uitstralen.
Want zij worden nog altijd gebouwd volgens de oude tradities van
het meubelmakersvak
Onderscheidend in vormgeving en oerdegelijk van konstruktie.
Vandaar die ongelooflijk lange garantie van 12 jaar op
het hout en de konstruktie.
En om u de zekerheid te geven, dat u met het originele
massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk
te doen hebt, voorzien wij elk meubel nu van ons
eigen brandmerk
Kom maar eens kijken. Wij hebben 10 eigen toonzalen
verspreid over het hele land.

WCI.XK

Meubelfabriek Oisterwijk
On/e meubelen /i|n u i t s l u i t e n d te koop in on/c eigen winkels Amsterdam, l.cidsekade 98-99,tel.020-233917 Bcrkcl (ZH), Noordcindsexveg 116,tel.01891-4670

Beverwijk, l ' j r a l l e lwen 100. tel 02510-2692} Ede,(irotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Hccrcnvccn, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Hcldcnersiraat 3-5, lel 05400-14370 Oisterwijk, Mcusdcnscbaan 65, lel. 04242-9012 Utrecht, Hollamlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (I-), Remald - i r aa t 9. tel 0-M06-13925 Zuidlaren, De Mllly.straat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m xa 9-18 uur en alle koopavonden.

Centrale verwarming
Julianalaan 33 - OVERVEEN - Tel. 25 43 55

Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week
Aanmelden deze week

Systeem Groote
Avondlessen
Aanvang 18sept

NEDERL * ENGELS
BEDRIJFSCORRESP.AV° °LK AANV. 20 SEPT.

IIML. en INSCHR.: mat/m do. 11.00-15.00en
19.00-20.00, vr. 11.00-15.00 uur.

Volgens verklaring van het Ministerie O&W van
29-5-'76, genieten Pont diploma's maatschappelijk

erkenning.

prosp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
(einde Tempeliersstraat)
Haarlem, tel. 321895

Gevraagd:

beschaafde,
enthousiaste dame

die free-lance op commerciële basis 2 avonden
per week les willen geven in huidverzorging en
make-up aan ca. 8 dames. Gratis vakopleiding,

dus ervaring is niet noodzakelijk.
Leeftijd boven 21 jaar.

Verdiensten: f 100,- tot f 150,- per week.
Inlichtingen:

Evohition Cosmetics BV • Utrecht
Telefoon 030-944086,
's avonds 030-713698.

Klein internationaal georiënteerd zaken-
kantoor te Heemstede zoekt voor spoedige in-
diensttreding een

ENERGIEKE
MEDEWERK(ST)ER

voor in hoofdzaak administratieve werkzaam-
heden. Type-vaardigheid en redelijke kennis
der moderne talen vereist.
Sollicitatie gaarne onder nr. H 536 aan bur.
van dit blad. U kunt ook gedurende kantoor-
uren tel. contact opnemen onder nr. 28 98 80.

Renault 20.
Voorbreid van 't moderne grote-

juto-ri|den. Van binnen vorstelijk ruim,
,an buiten kompakt en gedistin-
geerd. Het summum aan com
Con biedt de 20 TS - 2 litres
Met stuur bekrach-
t.g.ng.elek-

de ramen en
eiektromag-
netische portier- *>
vergrendeling Ook
everbaar met

au!omaiis(.hetrdnimis!.ie Renauii 20 TL
en GTL 1647 cc. 90 DIN pk. 164 km/u

Renautt20TS-
2 litres 199S cc.

JIODINpk.170
km/u.

Gratis hart
'bi| ons't kieur-

ri|ke Renault-
„- ,,̂ , boek boordevo
informatie over autoreden

en alle Re- \\
naultmodeiien \ 'RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24

{b.g.g. 33 60) - Off. Renault-dealer.

Elka werkdag van
hall negen tot half éfin '
en van halt twee lot
hall zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21 00 uur
en zalerdag's van
10.00-12 00 uur.
U Den! welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen -villa's • herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scni Jös b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50*

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set

Alléén
Schagelstraat27

Haarlem,
tel. 023-3270 19.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOQRN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

WONINGRUIL
Ik heb een groot woon-
huis in Haarlerh>(5 ka-
mers + extra keuken
en 2 hallen) en wil rui-
len voor kleinere wo-
ning (huiskamer 4- 2
slaapkamers). Liefst In
Zandvoort.

Br. onder nr.Z 318.

en

Oade
bureaus
Antiek Boetfeft
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65.

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Oranjestraat 62,
hoek Kloosterstraat.

Kabinebouw De Vos
Dennenlaan 77, Zwanenburg

constructie werkers/
lassers

'en een

aankomende kracht
voor afbouw kabines
Telefoon 02907-4227.

Serveersters
Onderdeel van Fokker's
bedrijfsrestaurant is een speciaal
gastenrestaurant waar veel buitenlandse
gasten ontvangen worden. Het ligt voor de
hand, dat aan dit „visitekaartje" van de
onderneming veel belang gehecht wordt.
In dit restaurant is plaats voor twee
serveersters.

Zij hebben een ruime restaurantervaring
en weten aan het uitserveren een gastvrij

en vriendelijk karakter te geven.
Enige kennis van de Engelse taal zal hen
daarbij goed van pas komen.

Bent u geïnteresseerd en woont u niet
verder dan 50 km van Schiphol, bel dan
020-5443820 of schrijf aan Fokker-VFW,
Personeelszaken, Postbus 7600,
Schiphol-Oost onder nummer
088/78/RP.

KNAUS
EIFELLAND

WOLF
De aantrekkelijkste kollektie

CARAVANS
ft inruil-financiering
* accessoires * alle reparaties
* verhuur

ROODENBERG BV -1JMUIDEN
Tel. 02550-144 41

Industriestr. 50 (hoek Haringkade)

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en (uniormode.
Hoofdstraat 178. Hillegom.
lel. 02520.15119 Donder

dag koopavond

Dames.
dit is nu eens een leuke
part-time baan voor huis-
vrouwen. Schoonheids-
adyiseuse bij:
ORIFLAME.Voor een gra-
tis opleiding wordt gezorgd.
Geen colportage. Bent u
boven de 25 jaar, plm. 10
uur per week beschikbaar,
in bezit van auto en tele-
foon, bel dan voor in-
lichtingen:
02977-22581 of 02289-1279

Leuke bijverdienste
Ogilvie Marktonderzoek BV
vraagt

DAMES en HEREN
voor het houden van vraaggesprekken.
Schrijf of bel naar:

Sarphatikade 8 - 1017 WV Amsterdam -
Tei. 020 - 23 54 00 of 24 53 15.
Ook tijdens het weekend.

RUIT STUK?
Bel:

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507 - 5602
na 18.00 uur 02507-6089

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
- Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12.2andvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
.Off. Renault Dealer.

occasions
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'eslaagd vliegerfeest
n Ned. Kampioenschap

'..v

Een overzicht van de vliegerwedstrijd, zoals deze zaterdag onder ideale weersomstandigheden plaats
vond.

1ANDVOORT • Alle ingrediënten voor een geslaagd vliegerfeest
varen zaterdag bij het Eerste Nederlandse Kampioenschap
kanwezig. De wind blies op de juiste sterkte uit het westen, de zon
|iet het evenmin afweten en er was met name bij de finale een

edelijk aantal kijkers. Dat allemaal op het voor dit doel bijzonder
beschikte parkeerterrein Zuid aan de Brederodestraat, dat met
plaggen van luchtvaartmaatschappijen, een heuse windzak en een
tarttoren was omgetoverd in een echt vliegveld.
let aantal deelnemers viel enigszins tegen. Vijfendertig vliegers,

vaak van verrassende constructie en kwaliteit, klommen in de twee
voorrondes tot hoog boven de duinen. Organisator Edo van
Tetterode had ook iets meer verwacht, maar hij vond het voldoende
voor dit eerste kampioenschap. „Vooral veel jongeren zijn misschien
fgeschrikt door de officiële titel, maar het is zo, dat iedereen er aan

Imee kan doen".

INederland kreeg voor de eerste maal
leen Nationaal Kampioen Vliegeren.
«Die kwam pas uit de bus na vele uren
iactiviteitvan Fly Away-organisatoren,
i juryleden en deelnemers.
l In'de eerste voorronde wist Ger van
j Hengel uit Amsterdam zijn bouwsel
j een uur lang het meest stabiel in de
] lucht te houden. Op de andere
(ereplaatsen kwamen: 2. "Piet Zitter-
jstijn, Rijswijk; 3. Tonny van Dissel-
I dorp, Amsterdam; 4. Dick Bosboom,

Delft; 5. Henk Stevens, Haarlem.
Bij de tweede voorselectie kreeg B.
Stevens, Overveen de prijs van

j juryleden Schuurman, v.d. Leeden, De
Vlieger en De Roode. Hij werd gevolgd

j door J. van Callinge, Den Haag, diens
plaatsgenoot de Spanjaard Munoz, J.
Verburg en Annemiek Determan,
beiden uit Zandvoort.
Pechprijzen waren er ook en wel voor
de bouwers van die vliegers, die
voortijdig en triest ter aarde stortten,
zoals van Zandvoorter Ton Determan
en de winnaar van De Zilveren Vlieg in
juli jl., Pieter Takens uit Bloemendaal.
Het TUV-team, Froukje van Tettero-
de en Amsterdammer Berkman legden
beslag op de prijzen voor de meest
ludieke producties.
Het toppunt van ludiciteit werd de
geannonceerde wereldrecordpoging
hoogvliegen door het BV vijf-team.
Het bleek een groep in smetteloos
smoking gestoken heren, wiens achter

blauwe zonnebrillen verborgen ge-
laatstrekken sterke overeenkomst
vertoonden met die van het VUT-ge-
zelschap dat op l april de watertoren
voor instorten behoedde.
Het werd een leuk lokkertje, het
aanvoeren van een minuscuul vlie-
gertje in een enorme kist, het oplaten
van een ballon, het geheel omspoeld
met carnavaleske grollen. Of het
vliegding de 9,78 km. van Professor
Hegel uit 1907 heeft overtroffen, wist
het Fly Away-comité nog niet te
melden.

Maar toen was het weer tijd voor
het serieuze werk. Tot de finale

waren 23 vliegeniers toegelaten
en wat daar tegen de fraaie
wolkenluchten kwam te staan,
was van grote klasse. De jury had
het moeilijk, maar na een uur
observeren was men eruit. De
vlieger van B. Stevens was de
beste en de Overvener werd
unaniem tot Kampioen van
Nederland uitgeroepen. Zijn
mededingers, die de titel net niet
haalden, waren Ger van Hengel,
Dick Bosboom, Ton Determan
en Tonny van Disseldorp. Op de
zesde tot en met de tiende plaats
eindigden J. Verburg, Annemiek
Determan, Stefan Cooper, R.
van Kuik, Rob van Dusseldorp.
Het prijzenpakket bevatte o.a.
rondvluchten per City-Hopper,
vliegerboeken en medailles.

Na het succes van het Neder-
landse Kampioenschap zette
Edo van Tetterode zich nu aan
de organisatie van het Europese
en mogelijk ook het Wereld-
kampioenschap Vliegeren, die
het volgend seizoen in Zand-
voort zullen worden gehouden.

Ray Kaart in Jazzconcert
ZANDVOORT - Nu vele jazzlief-
hebbers de/Za ndvoortseJKousenpael,
waar Pi m Bakker, wekelijks op de
zondagmiddag jazzconcerten organi-
seert, weten te vinden en waar
afgelopen zondagmiddag tenorist Har-
ry Verbeke ware triomfen oogstte,
wordt hier voor de komende zondag-
middag 17 september weer een
bijzondere gast verwacht, namelijk de
Dutch Swing College trompettist Ray
Kaart.
Ray Kaart voor de Haarlemmers
beslist geen onbekende, de insiders
noemen hem terecht „de beste

trompettist van Europa", is naast zijn
concerten met het Swing College vaak
te beluisteren op de verschillende
jam-sessions in de omgeving. Omdat
Ray, Day-tje voor de intimi, met zijn
trompet is vergroeid en bepaald het
trompetspelen niet kan laten als er
ergens weer wat te swingen valt.

Ray die deze middag wordt begeleid
door het kwartet van pianist Hans
Keune, met aan de gitaar Rudi
Contini, Bert Nieborg bas en drummer
Rob Pointl, begint zijn concert om
drie uur in de Kousenpael.

Sportprogramma
VOETBAL
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 17 september:
Stormvogels-Zandv.m.
DSS 2-Zandv.m. 2
VVB 3-Zandv.m. 3
Waterloo 3-Zandv.m. 4
Waterloo 5-Zandv.m. 5
DCO 6-Zandv.m. 6
EHS7-Zandv.m.7
Kennemers 8-Zandv.m. 8
Zandv.m. 9-DCO 9
Zandv.m. 10-DIO9

A-Junioren:
Zandv.m. 1-DCO l
Zandv.m. 2-Concordia 4

Zaterdag 16 september:
Corja-Zandv.m.

B-Junioren:
Zandv.m. I-Beverwijk l
Zandv.m. 2-Haarlem 3
HBC 5-Zandv.m. 3

C-Junioren:
Kon.HFCl-Zandv.m.l
NAS 2-Zandv.m. 2
Schoten 2-Zandv.m. 3
Zandv.m.4-RCH5
RCH 6-Zandv.m. 5
TYBB7-Zandv.m.6

D-Junioren:
Zandv.m. 1-Stormvogels l
Zandv.m. 3-DSC'74 3
Hoofdd. 4-Zandv.m.-4
Hoofdd. 6-Zandv.m. 5

E-Junioren:
Zandv.m. 1-RCH l
CBS 1-Zandv.m. 2
Hoofdd. 4-Zandv.m. 3
Hoofdd. 6-Zandv.m. 4

F-Junioren:
•7-.nrH.ni 1-PCH1

Zandv.m. 2-RCH 2 12.00 u.
Zandv.m. 3-Geel Wit 2 11.00 u.

14.30 u. TZB
12.00 u. Zaterdag 16 september
12.00 u. Junioren:
9.30 u. TZBB-Nasl 14.00 u.

12.00 u. TZBC-GeelWit2 14.00 u.
14.30 u. TZB D-Hoofdd. 2 11.00 u.
12.00u. TZBE-DSK1 ll.OOu.

uitg.
9.30 u. Zondag 17 september:
9.30 u. TZBl-FCMolenwijk 14.30 u.

ADO'208-TZB2 9.30 u.
DeBrug3-TZB3 12.00 u.

9.30 u. HYS2-TZB4 12.00 u.
12.00 u. TZB5-BSM6 12.00 u.

A-Junioren:
14.30 u. RCH1-TZB1 9.30 u.

HANDBAL
14.00 u. Zondag 17 september:
14.00 u. d.s.:HugoGirlsl-Zvm. l 13.00 u.
12.00 u. Zvm. 2-Wijk aan Zee 2 12.00 u.

h.s.: Halfweg 1-Zvm. l 14.00 u.
.a.: Zvm. 1-IJmond l 13.30 u.

14.00 u. rn.a.: BSM 2-Zvm. l 10.50 u.
12.00 u. BSM 3-Zvm. 2 10.00 u.
14.00u. m.p.: ADO 2-Zvm. l 14.00u.
14.00u. AD03-Zvm. 2 14.00u.
15.15 u. j.p.: Full Speed 1-Zvm. l 16.10 u.
14.00 u. m.w.: Nieuw Vennep 1-Zvm. 112.00 u.

J. w.: Blinkert 1-Zvm. l 10.30 u.

ll.OOu. HOCKEY
12.00 u. Zondag 17 september:
ll.OOu. Dames:
10.00 u. Lciden-ZHCl 13.00 u.

ZHC 2-Strawberries 2 11.00 u.
ZHC3-RoodWit4 12.30 u.

ll.OOu. Heren:
10.00 u. ZHC 1-Alliance l 14.30 u.
10.00 u. Randwijk4-ZHC2 14.30 u.
10.00 u. ZHC3-RoodWit2 12.30 u.

RoodWit3-ZHC4 12.30 u.
ZHC 5-Quivive 4 ll.OOu.

12.00ii. ZHC Vet.-Bloemendaal Vet. 14.30 u.

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
derbos. Arts: G.J.J. Mol, tel. 5091 en
5600. Verdere inlichtingen omtrent

• de weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 2058;
Drenth, tel. 3355; Flieringa, tel. 2181;
Zwerver, tel. 2499.
Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. T. Dijk, Lorentz-
straat 435, tel. 2382.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437, b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-243340. week-
eind van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thor-
beckestr. 17, tel. 5847. Bij af-
wezigheid van de gewenste arts,
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem, tel.
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7641.
Politie: tel. 3043.
Brandweer: tel. 2000.
Taxi: tel. 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, tel. 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem, tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
verlening, geeft advies, hulp en

ZANDVOORT - Op 15 en 16
september wordt in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg een
film vertoond van Ferreri. De
voorstelling beginnen om 21.00 uur.
Bijna een maand geleden werd een
nieuwe paus gekozen maar dat
heeft niets te maken met de keus van
„De Audiëntie" van de Italiaanse
cineast Marco Ferreri, een film die
reeds lang op het programma van
Film-inn stond. Claudia Cardinale,
Michel Piccoli en Vittorio Gassman
vervullen de voornaamste rollen in de
film die Ferreri het spel van de macht
noemt. „Er is in mij film," zegt de
maker, „geen heimwee naar een paus
Johannes of het concilie. Misschien
had Johannes de kerk een andere
allure gegeven, meer sympathisanten
gewonnen, maar de oecumenische weg
is niet die van de radicale verandering;
de kerk van Johannes is dezelfde als
van zijn voorgangers en opvolgers."
„De Audiëntie" is een analyse van de
macht die bezig is te ontbinden, maar
die nog gevaarlijk is. Ferreri gelooft
niet dat het christendom de functie
van wereldhervormer waar heeft
gemaakt. De kerk is volgens hem te
snel van een herderlijke gebeurtenis,
een boodschap, veranderd in een
machtsinstituut. Voor hem is de kerk
onverbrekelijk verbonden met be-
grippen van macht en regeren. En die
macht en lust tot het uitoefenen van
gezag wordt onveranderlijk gesteund
door botterikken en imbecielen, zegt-
Ferceri. Zij klampen zich als drenke-
lingen vast aan de gevestigde orde en
de heersende moraal en laten zich niet
verdwijven. Stupiditeit is hardnekkig,
meent Ferreri en hij doet er
indringend verslag van.

Nieuwe cursussen
ZANDVOORT - De Stichting voor
Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting
te Zandvoort heeft haar programma
voor de laatste maanden van dit jaar
bekend gemaakt. Dit luidt als volgt:
Koken. De cursus wordt gegeven in
Hotel Interlaken aan de van Speyk-
straat no. 20, (Chinees-Indische
keuken) 8 lessen op maandagavond
onder leiding van mevrouw Veld-
kamp, aanvangend 25 september.
Naaien. Twaalf lessen op maandag en
dinsdagavond, dinsdagochtend,
woensdagochtend en avond, donder-
dagmiddag en stond onder leiding
van Mevrouw Ovaa en mevrouw
Deesker. Aanvangend 25-26 27 en 28
september.
Bloemschikken: cursus met adviezen
over verzorging van kamerplanten.
Acht lessen op dinsdagavond onder
leiding van de heer Zwart, aanvangend
10 oktober.
Handwerktechnieken: acht lessen op
maandagmiddag onder leiding van
mevrouw Terstegen. O.a.: macramé,
filetdoorstoppen, rondweven, haken,
in span ramen, wandkleden maken.
Aanvang 16 oktober.
Huidverzorging: vijf lessen op vrijdag-
avond onder leiding van mevrouw
Beversluis. Het onder leiding zelf doen
van o.a. harsen, wimpers, verven,
epileren, make-up en het aanbrengen
van maskers op diverse huidtypes.
Aanvang 22 september.
Mensendieck/Gymnastiek: acht lessen
op dinsdagmiddag onder leiding van
Mevrouw Smeets. (klachten voor-
komen door beter spiergebruik)
Aanvang 10 oktober.
Alle lessen worden gegeven in gebouw
Tolweg 10, behalve de kooklessen.
Alle inlichtingen worden verstrekt aan
het kantoor, Tolweg 10, telefoon
2683.

informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via Postbus 100,
Zandvoort.

KERK
DIENSTEN
HER V. KERK, Kerkplein, 10.30 uur:
ds. C. Mataheru. Mederwe rking: Wim
Lekkerkerker, trompet, opening van
het wintcrwerk. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jeugdkapel bezoek aan de kerkdienst.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall, gemeente-
zondag.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.00 uur: geen dienst,
wegens contactdag op „De Spaarn-
berg".
Rooms Katholieke Kerk. Parochie-
kerk St. Agatha, Grote Krocht:
zaterdag 16 september, 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang; zondag 8.45 uur: Stille Eucha-
ristieviering; 10.45 uur: Eucharistie-
viering met medewerking van het St.
Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis). Nieuw
Apostolische Kerk. Tot nadere aan-
kondiging zondag 9.30 uur en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemee-
nschapsbond: Op maandag 18 scp-
tembpr nog geen bijeenkomst in huize
„Pnië'l", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag
9.45 uur: dienstin gebouw Voorstraat
lOOteKntwijV

Vrouwen
van Nu
ZANDVOORT - Door de Vrouwen
van Nu worden er in de maand
september de volgende activiteiten
ondernomen:
Vrijdag 15 september: vertoning dia's
over China en Thailand. Mw. ten Hage
toont dia's over China. Argus Travel
verzorgt een film over Thailand. Een
interessante avond voor iedereen.
Denkt u, er om, uw'pas in te leveren.
Aanvang 19.30 uur in het Gemeen-
schapshuis.
Maandag 18 september: eerste bridge-
middag v. gev. o.l.v. mw. Stor.
Aanvang 13.30 uur in Zomerlust.
Maandag 18 september: klaverjas-
avond o.l.v. dr. Komlossy en dhr. Stor
voor leden en donateurs. Aanvang
20.00 uur in Zomerlust .
Dinsdag 19 september: excursie
Biesbosch. Koffie drinken in rest.
Schep in Hoevelaken. Een zeer goede
lunch inde „Stal" teGeertruidenberg.
Boottocht en Safari. Kosten f 30,-.
Vertrek bus t.o. Gempenschapshuis
om 7.45 uur. Thuiskomst ongeveer
18.30 uur. Helaas volgeboekt.
Donderdag 21 september: eerste
bridgeles-avond in Zomerlust o.l.v.
mw. Faber en mw. Cats. Aanvang
20.00 uur.
Maandag 25 september: bezoek aan de
Koning van Zweden. Er wordt weer
een show verzorgd die getoond wordt
door eigen leden. U herinnert zich vast
nog wel van de vorige keer hoe gezellig
het was. Incl. koffie en drankjes,
kleine lunch, f 12,50. Vertrek bus om1

9.15 uur, t.o. Gemeenschapshuis.
Thuiskomst plm. 17.00 uur.
Dinsdag 26 september: groente- en
fruitmiddag! Dit wordt een gezonde
leerzame gezellige middag. Deze
middag wordt speciaal voor de
„Vrouwen van Nu" door het produkt-
schap voor groente en fruit verzorgd.
Er wordt een voedingspraatje gehou-
den, u kunt een groentehapje proeven
en er is een verloting van fruit.
Daarnaast zijn er folders voorhanden.
De middag duurt ca. 2 uur, (aanvang
14.00 uur in het Gemeenschapshuis).
Dinsdag 3 oktober: een avond met Ru
Kaebisch. Hij verzorgt voor ons een
leuk programma met cabaret en
voordracht. Dit wordt een leuke
plezierige avond die u beslist niet mag
missen! Weer speciaal alléén voor de
„Vrouwen van Nu" georganiseerd.
Donateurs zijn ook welkom! Aan-
vang 20.00 uur in het Cultureel
Centrum.

Procedure voorbereiding voor
Bestemming Groot Bentveld
ZANDVOORT - Burgemeester
Machielseniseen beminnelijk mens. Dat
moet zonder meer worden vastgesteld,
wanneer hij, geheel tegen de gebruiken
in, het publiek dat aanwezig is bij een
openbare commissievergadering, de
gelegenheid geeft tot het stellen van
enige vragen. Dit gebeurde dinsdag-
avond bij de vergadering van de
commissie van advies en bijstand voor
ruimtelijke ordening en algemene
zaken.

Op de agenda stonden slechts twee
agendapunten. Het tweede punt, een
appartementengebouw op het
Stationsplein, had de belangstelling
van enkele aanwezigen. Er was door de
architect een nieuw ontwerpplan
ingediend, waarbij de hoogte van het
gebouw was vastgesteld op 16.80 M.

en een diepte van 12 M. Dit plan heeft-
de instemming van hot college, mits"
men het parkeerprobleem dat zou
kunnen ontstaan, oplost.
Bovendien werd gevraagd de verbouw-'
plannen van de Bouw- en Aannemings- -
bedrijf J.M. Bakker BV te Nieuw
Vennep voor het gebouw „Groot.
Bentveld" ter kennisneming aan te
nemen.

Ook leden van de Stichting „Groot
Bentveld" waren aanwezig, en stelden.'
de voorzitter van de commissie de"
vraag of het bestemmingsplan voor het
terrein van „Groot Bentveld" al ter
inzage was gelegd. Het antwoord was
hierop dat men dit binnen afzienbare,
tijd kan venvachten, de procedure
hiervoor is in voorbereiding.

Nieuws
Nieuw Unicum
De S.C. Nieuw Unicum gaat samen
met het eSKaWé van Nieuw Unicum in
het seizoen 1978-1979 een ABO
cursus organiseren. De kosten zullen
plm. f 50,- bedragen. De cursus
bestaat uit 40 lesuren verdeeld over 12
a 13 avonden, (l avond per week) en
wordt afgesloten met een examen. De
vakken sportgezondheidsleer, leiding
geven en gesprekstechniek zijn de
belangrijkste onderdelen. A.B.O. is
een voorbereidende opleiding. Men
kan na het behalen van het diploma
een opleiding volgen voor b.v.
recreatie-leider, jeugdspelleider, trai-
ner enz. Voor al deze opleidingen is
een A.B.O. cursus verplicht. Betaling
en/of reductie kan nader overeen
gekomen worden. U kunt zich
opgeven bij: eSKaWé-buro- Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan 165, Zand-
voort, tel. 02507-5441, toestel 256.
Mogelijk ten overvloede willen wij er
nog eens op wijzen dat er in Nieuw
Unicum ook in het seizoen 1978/1979
weer gelegenheid is tot het volgen van
de cursussen rolstoeldansen, yoga en
aangepaste typelessen. Mocht u als

gehandicapte in Zandvoort of omge-
ving hiervoor belangstelling hebben,'
dan bent u van harte wel kom.
Bij voldoende belangstelling zaï
eveneens rolstoelvoelbal en volleybal
worden georganiseerd. Zowel voot
aanmelding voor bovengenoemde ac-
ti viteiten als voor suggesties voor méér
aangepaste activiteiten kunt u contact
opnemen met: eSKaWé-buro-Nieuw
Unicum, Zandvoortselaan 165, Zand-
voort, tel. 02507-5541, toestel 256 of
toestel 135.

Nachtuil
ZANDVOORT - In het jongerencen~

trum „De Nachtuil" in de Linnaeus-;
straat draait op vrijdag 15 september']
de bekende bioscoopfilm „The Exor-
cist", met in de hoofrol: Linda Blair/,
Aanvang 19.30 uur (de Nachtuil is;
vanaf 19.15 uur geopend). Entree'
f 3,50 voor niet-leden; f 2,50 voor'
leden. De volgende film is op 6/
oktober a.s. '

Boekenkasten
170x80x24 cm (hxbxd)
in grenen - eiken - wit

en zwart
89.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23.

Zandvoort. telefoon 7751

MIEI llAflIInilEUVV!!!

Schu'rfdeurkasten
2x1x0.50 m (hxbxd)
in grenen en eiken

198,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 23,
Zandvoort, telefoon 7751.

Aangeboden voor jonge
vrouw

zit/slaapkamer
met cv, keuken en douche
gebruik voor permanent,

event. tijdelijk.
Telefoon 02507-4801.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

TE HUUR:
Voor één persoon

gemeubileerde
kamer

met cv, keuken, douche,
bad

Oosterparkstraat 56,
telefoon 02X7-5566.

Gevraagd:

Betrouwbare
ervaren HULP
Ca. 4 uur per week

a f 10.- per uur.
Telefoon 3191,

Boul. P. Loot 81.

Bruin blijven?
Oponzezoimebank.

Rustig adres
10x1 uur f 65,-.
Telefoon 5330.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

Leuke sortering
grenen

MEDICIJNKASTJES
vanaf

89.-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 23,
Zandvoort,

telefoon 7751

TE KOOP:
STAPELBAD- 2 pers.

OPKLAPBED (m. matras).
1pers.OPKlAPBED,
1 pen. LEDIKANT,

•lektr.VLOERWRIJVER,
houten KEUKENTRAP,

t.e.a.b.
Mansstraat 28, Z'voort,

telefoon 02507-7684

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A.RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 • 43 65

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 • 36 12 - 25 18.

TE KOOP:
notehouten

dressoir
2.60 lang, gebogen vorm

(Biedermeier) met
zilverlade en uittrekblad

Brederodestraat 92a
na 19. 00 uur.

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

Dames opgelet!
Vanaf maandag 11 sept.

start de nieuwe
NAA1CURSUS.

Aanm. Ftia Giesberg,
' Dr. Gerkestraat25,

tel. 02507 -55 16.

ARANKA
MODES/MINI CLUB

Kinderpullovers
v.a. maat 86/1 9,-
Kerkstraat 19,

Parterre
Zandvoort

— -

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Te koop wegens vertrek
RONDE TAFEL 1.20 m

metZINLEGBLADENen
4 BEIGE SKAI

EETKAMER STOELEN,
KOELKAST en
GASFORNUIS

Brederodestraat 92a,
na 19.00 uur.

Huishoudelijke
hulp gevraagd
voor 1 ochtend per

week.
v. Ostadestraat23,

Zandvoort.

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-'EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v.DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Woningruil
Zandvoort

Aangeb. een EENGEZ.-
WONING,2gr.en3kl.

kamers, douche, keuken
en tuin.

Gevr. GROTERE WONING
Mag oud zijn

Br. o. nr. 2320.

TE KOOP
z.g.a.n.

KEUKEN ;
w'rt, stalen aanrecht '/

2.20 lang, met dubbele •
spoelbak en kranen, onder-

en bovenkasten enz.
De Favaugeplein 59,

telefoon 2169.

Kattebak
vulling

40 LBS 14,00
20 LBS 8 00
10 LBS 450
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28

IFROMAGERIE

.' ' • :-kAAÖ-tó l̂:IW:^
WIJNSPECIALISTEN 0

Kerkstraat 6A - Zandvoort; •' '5;;; •:.••
,-. .Ter 02507-61,41:» ̂  •;> ;̂ :;: .̂

-^ _^ Zet eens een

JTjfll-̂  AMARILLYS
^Ülî SSiflEbi J neer. Leuk in de kamer.
••ÉH^̂ , BLOEMENHUIS

lpl||p J.BLUYS
^^^ r̂ -̂ ^ l̂ Haltcstraal 65 - Zandvoort

^i^^^\^^r J Gedurende het winterseizoen
î HB^̂ ^ j woensdagmiddag gesloten.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1978 PAGIN,

HOTEL BOUWES V
Uageli|ks diner dansani [behalve o» nid.inddql mpt
muziek van een fijn orkesl Komplppt 3 qanqen menu
al vanaf l 25 Elke /onrtaq mannec; Unieke
accommodatie voor kongressen, feosten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs e>ot vergeten)
In het Panorama restaurant m Bouwes Palace kun:
u op 70 rn hooqte voortreffelijk eten rn genieten van
een magnifiek uitlicht Ook voor yroepen recepties
e d tot ca 250 personen
2 en 3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf Ook
te koop fvraag de katalogus of bel
da receptie Bouwes Palace 02507-
2144 voor alle inlichtingen en/of af-
spraak voor bezichtiging).
Hoge voordelige financiering
mogelijk.
Spektakulair dolfirama maast de
Bowling) Dagelijks shows om 10 30.
12 00. 14 00 en 16 00 uur Avondshows
op dinsdag vrijdag pn zaterdag om
21 OOuur

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507 2144

' golden ^
tulip hotels
- holland <

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DtNEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJESTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan I9b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„GImlêfc Het Witte Hals',»•

^A_^ s
"'""SÖgïÊis

Zeeweg3, Overveen, Tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong
Unieke gelegenheid voor
- gezellig ouderwets rustig tafelen
- uw zakendiners, recepties enz
Reserveren gewenst
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten.

CAPE- RESTAURANT

CRÊPERIE

Stella Ma r is

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten

MHAruUWtd l O MUIUNU!

ZAIMOVOORT

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507 - 78 97

RESTAURANT PATISSERIÊ

la reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

Slagroomgebak • Chocolade
punten

Mokkagebak • Bavaroises
Appelgebak • Kwarktaart
Vmchtenpunten • Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

OOK OPZONDAG.

AUG. v. d. MME
Marisstraat I3a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

IMu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

VAN DE 5 MENSEN
ZIET ER ÉÉN SLECHT.

U OOK?

OPTICIEN
A. G. SLINGER

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20a - Tel. 43 95

Leverancier alle ziekenfondsen en
EIGEN OOGMETING

DOE HET NU!
Monteer of plak nu eindelijk die
tochtstrip eens.
Per strip
vanaf 2,75

En per pakje vanaf 3,30

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Grote sortering
race- en sportf ietsen

KOGA MIYATA, GAZELLE,
RALEIGH, PEUGEOT.

RACEKLEDING

"VERSTEEG E
üttav/Untnnlt.

Haltestraat 18. telefoon 02507-4499.
Zandvoort

Café-Restaurant De Kousenpael

Haltestraat 25, Zandvoort.

Elke zaterdag en zondag levende muziek.
Ideale gelegenheid voor uw parties,

recepties, trouwdag en zakelijke bijeenkomsten.

EMM
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning, Celsiusstr. 122
bestaande uit: Woonkamer - 3 slaapkamers
- douche - blokverwarming - berging.
Huurprijs f 302,30 per maand.

2. de souterrain woning
Keesomstraat 399
bestaande uit: Woonkamer -1 slaapkamer -
douche - blokverwarming.
Huurprijs f311,05 per maand.
Deze woning is geschikt voor een alleen-
staande of voor een ouder echtpaar.

3. de garage, Keesomstraat 101A
Huurprijs f 42,80 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners van
de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
voorrang bij inschrijving.

De toewijzing van woningen en garages ge-
schiedt op het lidmaatschapnummer van de
vereniging.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de Ge-
meente Zandvoort.

De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag
19 september 1978 om 19.00 uur te geschieden
aan het kantoor van de vereniging Thomson-
straat 1 onder vermelding van lidmaatschap-
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op donderdagmiddag 21 september
1978 om 2 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

Zwitserland
Te huur voor max. 5 pers.

luxe appartement
met garage en 2 balkons in Leysin (1400 m)

20 km van Montreux.
Ideaal v. langlaufen, skiën en

wandelen. Open en overdekt zwembad,
ijsbaan aanwezig. V.a. 250 Zw franken p.w.

Telefoon 02159-41453.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbërgweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

De nieuwe mode is zwierig, dat vraagt
soepele stoffen en die hebben wij volop

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

Postzegel- en
Muntenhandel
M. J. W. KOPPEN
Smedestraat 25 - Haarlem

• Gespecialiseerd in Neder-
land en overz. geb.

• Zeer uitgebreid assorti-
ment postzegel- en munt-
benodigdheden.

• Voor zowel in- als verkoop
dagelijks geopend van
10.00 tot 18.00 uur.

dejwm
W*®!.ünethunSou
Gezond en wel. Geen wonder.

Want de spanningen zweten ze d'r uit. En
poriën houden ze open. Als voorstanders v
'n gez9nd Europa zijn ze nu ook hier met h
pure pijnhouten sauna's. Sauna's zó kompakt
praktisch dat ze in elk huis hun plekje wel wet
te vinden. Dus ook bij u1

s»
Power
Sportproducts BV
Umuiden
Plein 1945, nr. 99,2e etage

Stunt zonnebanken van één der beste
fabrikanten. Met 1 jaar garantie. Van
2895.- voor ,f 1895,-
Zolang de voorraad strekt

Incl. 18% BTW en bezorging.
Bel 02550-16854 of 02507-7372.

Gevraagd:

PART-TIME
WINKELHULP

2 d 3 dagen per week.

DE AMSTERDAMMER
Gr. Krocht 23, Zandvoort, tel. 02507-4404.

Na 19.00 uur: 02507-2888.

Met meer zakgeld kun je ook meer
doen

Voordat je naar school of werk gaat

bezorg
je snel

De Volkskrant en Trouw
in Zandvoort

Zo verdien je elke week een leuk bedrag voor
een boek, plaat of vakantie.

Bel vandaag nog na 19.00 uur tel. 023-
335252 als je de Volkskrant en Trouw wilt

bezorgen.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

T (KINDER^
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02607-6580
Open van 12.00-18.00 uur,
zondag 13.00-18.00 uur.

Sauna Wim Buchel
Openingstijden:
Dames:
Maandagavond vanaf
19.00 uur;
Woensdagavond vanaf 19.00 u.;
Donderdagmorgen vanaf 9.00 u.;
Vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur;
Vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur;

Heren:

Maandagmiddag vanaf 13.15 u.;
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Donderdagavond vanaf 18.30 u.;
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Kosten saunabad per keer f 12,00
10-badenkaart f 100,-

Sportcentre Wim Buchel
A. J. van der Moolenstraat 47, tel. 5829 of 3965.

CHRISTIEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 518S.

pooicure wn hot

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.
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ZANDVOORT • Het anti-circuit-comité is van mening dat het
woningtekort in Zandvoort opgelost kan worden, door aan het
circuit, via de rechter, geluiddempende maatregelen voor te
schrijven. De oplossing van het comité is heel simpel, en komt er
in het kort op neer, geluiddempende maatregelen, zodat de
instanties zoals Volksgezondheid, Gedeputeerde Staten enz. geen
bezwaar meer hebben tegen woningbouw in de buurt van het circuit.

In een schrijven aan het college en
leden van de raad, stelt het comité dat
er niet minder dan 257 woning-
zoekenden zijn, terwijl er anderzijds
geen mogelijkheid tot woningbouw is,
de directe oorzaak: het circuit. Het
comité pleit voor een onmiddellijke
aanpak van de woningbouw in de
omgeving van het circuit. „Het
bouwrijp maken van de grond is
onverwijld, van vandaag op morgen
mogelijk. Er behoeft niet van
eeuwigheid tot amen te worden
gewacht", aldus de schrijvers van de
brief.

Grond -
Dat de zaken nu zó eenvoudig liggen
als het comité voorstelt, {^natuurlijk
nog de vraag. Bij navraag bij de dienst
Publieke Werken, blijkt dat er in de
wijde omgeving geen grond vcor
woningbouw beschikbaar is dan die,
waarvoor thans een bestemmingsplan
ter inzage ligt.
Het betreft hier het bestemmingsplan
Lorentzstraat/Reinwardstraat, waar-
voor men plannen heeft een flat-
gebouw voor alleenstaanden afhanke
lijk van de toegestane hoogte met 40
flats en een blok laagbouw te bouwen,
allen bestemd voor de grootste groep
woningzoekenden in Zandvoort,
namelijk de alleenstaanden, of huis-
houdens van 2 personen.
Wanneer, deze woningen' gebouwd
zouden kunnen worden, zou dit een
eind op de goede weg zijn, naar
oplossing van een deel van de
woningnood, is de zienswijze van het
gemeentebestuur. Uiteraard zullen er
nog diverse instanties hun toestem-
ming moeten verlenen, maar men is
hoopvol gestemd.

Rechtzaak
Iets voorbarig is het Comité in haar
vaststelling dat één dezer dagen in
Amsterdam voor de „bevoegde
rechter het vermaarde proces van de
circuitslachtoffers tegen de Gemeente
Zandvoort en de circuitdirectie" zal
worden gehouden.
Volgens Mr. Langelaar, de raadsman
van het Anti-Circuit-Comité, kan dit
nog wel even duren. „Wij hebben eerst
gewacht op het rapport dat uit-
gebracht zou worden. Het is nu op de
rol geplaatst, en dat houdt in dat het
zeker nog zo'n zeven tot acht weken
duurt voordat het pleidooi wordt
gehouden" aldus Mr. Langelaar.

Geluiddempers
De directeur van de CENAV, de heer
J. Beerepoot, deelde ons desgevraagd
mede dat de pressie die zij heeft

Hoogvlieger
ZANDVOORT - Een 23-jarige man uit
Delft brak zondagmiddag met het
„delta-vliegen rijn pols.
Een Delta-vlieger is een vlieger
waaraan een man hangt, en zo naar
hartelust oefent, zo vrij als een vogel in
de lucht. Helaas, zondagmiddag ging
er iets fout, en in plaats van een lange
vlucht door het luchtruim werd het
een smak op de grond. De man is per
taxi met een gebroken pols naar het
Diaconessenhuis in Haarlem vervoerd..,

(Adv. Ingez. Meel.)

WAT KOST
EEN BROOD?

Ja. wat betaalt u eigenlijk
elke dag?

BIJONS:
GESNEDEN VERS VERPAKT

BROOD
WIT BRUIN

1371.37
Haal
het bij

uitgeoefend op de Fédcration Inter-
national Automobile (FIA) geluid-
dempend materiaal in te voeren op de
races, succes heeft gehad. „Naar
aanleiding van deze pressie, heeft men
een enquête gehouden in de diverse
landen waar men circuits heeft, met
onder andere de vraag of men ook
klachten ontvangen had in verband
met de geluidshinder. Gebleken is nu,
dat bij elf van de veertien landen
klachten waren over geluidshinder.
Vorige week vrijdag is er een
vergadering in Milaan geweest, waarbij
deze gegevens bekend werden ge-

maakt. Men heeft toen besloten, dus
nog geen week geleden, dat er een
bespreking zal plaatsvinden tussen
vertegenwoordigers van de FIA en de
constructeurs van de racewagens, om
te zien in hoeverre men geluid-
dempend materiaal kan gaan ge-
bruiken. Een grote stap in de goede
richting", aldus de circuitdirecteur.

Voor het komende seizoen 1979
heeft men al maatregelen ge-
nomen voor de nationale races.
Van de acht categoriën zullen er
zeker zo'n zeventig procent met
geluiddempers moeten zijn uit-
gerust. Dit is verplicht gesteld,
niet alleen voor de races, maar
ook voor de trainingsdagen,
zodat de geluidshinder in Zand-
voort aanmerkelijk minder zal
zijn.

Visaf slag hoogtepunt

bij optreden De Wurf Devijf hondjes van Aart van Dobbenburgh
ZANDVOORT - Het organise-
rend feestcomité „Haarlem-
City", had een uitnodiging
gezonden aan de folklore ver en i-
ging „De Wurf" voor deelname
aan de viering HaarIem-1900.
De folklorevereniging kreeg een
historisch plekje aangewezen
tussen de Grote Kerk, Vleeshal,
Spekstraat en Grote Markt. Een
ideale plaats voor ZarrdVoorters
een uitermate geslaagd program-
ma gegeven, podium werd door
de Zandvoorters een uitermate
geslaagd programma gegeven,
van een show van kleder-
drachten, volksdansen, een aan-
tal scénen uit het vroegere

Zandvoort en als slotstuk een
vis-afslag die tot in alle details
aan de historie beantwoordde.

Het optreden van de enthousiaste
Zandvoorters werd door een groot.
publiek gadegeslagen, een tal van
„open doeljes" was hun deel.
De voorzitter van de Folklorevere-
niging, had in een kleine toespraak
reeds" ge wezen op de speciale banden
tussen Zandvoort en Haarlem. Deze
banden kwamen speciaal tot uiting in
de visafslag, waarbij verse vis werd
aangevoerd. Verse schol, wijting, schar
en rode poon. Waren het immers niet
de visloopsters uit Zandvoort die
vroeger de Haarlemse huishoudens van
verse vis voorzagen.

Onze medewerker de heer C. Kuyper Sr. bracht een bezoek aan de
bekende lithograaf Aart van Dobbenburg. Een afbeelding van zijn
laatste kunstwerk, vindt u te samen met een interview op pagina 3.

Hierboven een van de mooiste scheppingen van Aart van
Dobbenburg, een nest jonge hondjes, hulpeloos en afhankelijk van
de mens.

GEMEENTE "STARRE HOUDING" VERWETEN

Van der Waal trekt aanvraag voor
ambulancevervoer in Zandvoort in
ZANDVOORT - „Door de starre houding, en het niet onderkennen
van de ernst van de situatie, zal Zandvoort nu en in de toekomst
nooit meer een ambulance kunnen krijgen. Al zou de wethouder van
volksgezondheid nu ineens actief worden en bij de G.G. en G.D. (nu
nog de enige vervoerder in de regio) permanent een ambulance
willen huren, dan is dit niet meer mogelijk omdat de GG en G.D.
geen wagen „o er" heeft en van Gedeputeerde Staten geen
toestemming krijgt om een op 6 september, de conclusies aan het
ein e van de bespreking spreken voor zichzelf, in deze regio weg.
Ook „Margriet" uit Heemstede, die vroeger nog wel eens bij 'kon
springen en op dezelfde manier werkte als ik, bestaat niet meer. De
begrafenisondernemers in Zandvoort wacht een gouden tijd."

Volksdansen van „De Wurf" in hartje Haarlem.

kaarslicht in
JOEGOSLAVISCH

RESTAURANT

Hobbemakado 64-65. Amsterdam,
telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van tte houtskool-grilt.

m
UdNBM

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11-
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

(Adv. Ingez. Med.)

Deze boute beweringen komen van
Rob van der Waal, die zijn streven naar
een eigen ziekenvervoer in Zandvoort
tot mislukken zag gedoemd.

Bespreking
Was van der Waal op 31 augustus nog
zeer hoopvol gestemd over de
bespreking die hij zou hebben met de
G.G. en G.D. Haarlem, en Zieken-
fonds „Spaarneland" op 6 september;
de conclusies aan het einde van de
bespreking spreken voor zichzelf.
Door van der Waal was een vergun-
ningaanvraag ingediend voor ambulan-
cevervoer. Van de zijde van zieken-
fonds „Spaarneland", was destijds
bezwaar gemaakt tegen het verlenen
van een vergunning door G.S. aan van
der Waal. Het resultaat hiervan was dat
van der Waal, een voorlopige vergun-

AXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perao.nen
Jarote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260

ning kreeg voor ziekenvervoer, han-
gende de bezwaren van het zieken-
fonds. Op 20 juli werd een bespreking
gehouden. Hierbij kwam een aantal
aspecten naar voren, die het Zieken-
fonds Spaarneland deed terugkomen
op zijn bezwaren. Directeur J. van der
Griendt van Spaarneland was destijds
van mening dat er nog een

'bespreking moe t plaatsvinden met
terzake kundigen van de G.G. en G.D.
en dat het resultaat zou zijn dat van
der Waal een vergunning zou krijgen
van de Provincie.
Deze bespreking nu, is heel anders
uitgepakt dan de Zandvoorter kon
vermoeden.

Feiten
Keihard liggen de volgende feiten op
tafel:
Het standpunt,van de G.G. en G.D.,
mede aan de hand van een inventari-
satie van ervaringen die met de heer
van der Waal de afgelopen jaren zijn
opgedaan zijn:
a. Aan de paraatheidsregelen ambulan-
cevervoer kan de heer van der Waal
niet voldoen op grond van zijn

Omdat kwaliteit
geen toeval is

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel 02510-26923, ma t/m za 9-18 uur.

vrijwilligersorganisatie. Bovendien is
een professionele organisatie voor
uitsluitend Zandvoort niet rendabel.
b. Hoewei wellicht aan de in de wet
gestelde eisen ten aanzien van
materieel en personeel door de heer
van der Waal kan worden voldaan,
acht de G.G. en G.D. op grond van
ervaringen een samenwerking met de
heer van de Waal onmogelijk.
Indien hij zou solliciteren bij de
ambulancedienst van de G.G. en G.D.
zou h i j niet worden aangenomen.

c. Over de wenselijkheid van een
continue stationering van een ambu-
lance in Zandvoort moet Gedepu-
teerde Staten in het kader van het
„spreidingsplan" een oordeel vormen.
d. De wet Ambulancevervoer is juist
bedoeld om een greep te krijgen op de
nu vaak onverantwoorde wijze van
vervoer door personen, die ambulan-
cevervoer verrichten naast een andere
(hoofd-)functie waarbij veelal ge-
bruikt wordt gemaakt van vrijwil-
ligers.
De heer van der Waal meent zijn
ambulancedienst wel rendabel te
kunnen laten functioneren, aangezien
hij geen personeel in dienst heeft

De G.G en G.D. en Spaarneland
achten dit nu juist een onverant-
woorde zaak. Bovendien zal de prijs
van een enkele rit alleen al op grond
van rente en aflossing materiaal en het
salaris van een verpleegkundige, gezien
het te verwachten aantal ritten op ten
minste f 500,-- uitkomen.

ƒ 1000,- kado!
ZANDVOORT - Woensdagmiddag 13
september was een blijde dag voor het
Kennemer Dierentehuis in de Keesom-
straat.
Aan de beheerder werd door de heer
Wayenberg een Coöperatieve Con-
densfabriek „Friesland1" uit Leeuw-
arden duizend gulden overhandigd.
Deze duizend gulden werden, gegeven
in het kader van de actie „Wie goed
doet, goed ontmoet". Hei was de
bedoeling middels deze actie van
Friesche Vlag adressen te vinden van
mensen die zich vaak geheel belange-
loos inzetten voor hun medemens.
Omdat juist deze vrijwilligers die
meestal nauwelijks of geen financiële
steun krijgen te helpen, stelde
Friesche Vlag voor veertig projecten
eenmalig een bedrag van f 1000,--
beschikbaar.
Voor het Keunemcr Dierentehuis een
blijde dag dus. Trouwens er zijn daar
nog steeds honden en poezen die een
warm tehuis zoeken. Denk er eens
over na. en besluit eens langs te gaan.

Het ambulancevervoer dient
naar de mening van de G.G. en
G.D. en Spaarneland uitgevoerd
te worden door goed georgani-
seerde en professionele ambulan-
cediensten, waartoe die van de
heer van der Waal op generlei
wijze gerekend kan worden.

Commentaar
Het commentaar van Rob van der
Waal op bovenstaande feiten is:
„Volgens mij kan ik wel aan de eisen
voldoen. Vrijwilligers die hun werk
met overtuiging doen, werken over het
algemeen beter dan mensen die het
„moeten" doen voor de dagelijkse
boterham. Ik heb een rooster en die
dienst is zelfs veel korter dan die van
personeel van de G.G. en G.D."

Bovendien kan de G.G. en G.D. niet
beoordelen of een ambulancedienst in
Zandvoort wel of niet rendabel is;
want men weet niet hoeveel ritten er
gemiddeld in Zandvoort zijn en hoe ik
werk."

Zie verder pagina 7

Incidenteel
appèl
ZANDVOORT - Zoals alge-
meen bekend heeft het
anti-circuit-comité (F.H.M.
Klaasscns c.s.) appèl aan-
getekend bij het Gerechtshof
in Amsterdam tegen het
vonnis van de Arrondis-
sements-Rechtbank te Haar-
lem, d.d. 2 maart 1976,
waarbij hun bezwaar niet
ontvankelijk werd verklaard.
De raadsman van de ge-
meente Zandvoort, die het
verweer van de gemeente zal
behartigen heeft nu voor-
gesteld, in het belang van de
gemeente voorwaardelijk in-
cidenteel appèl in te stellen.
Dit houdt in, dat wanneer de
Gemeente in het gelijk wordt
gesteld, en zij het toch niet
eens is met de formulering
van de uitspraak, zij in
cassatie kan gaan bij de Hoge
Raad.
Het college van b. en w. stelt
nu de raad voor, in het belang
van de gemeente, genoemd
appèl in te stellen, en
verzoekt de raad accoord te
gaan met dit voorstel.
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Metro's Voordeelcentrum
Corduroy is modetrend.

Voor een corduroy pak kunt u het
beste meteen maar naar Metro gaan.
Net als voor alle andere
herenkleding. Want Metro heeft een
enorme keus voor elke leeftijd en u
bent altijd 20 tot 50% goedkoper uit!
En daar komt nog bij: bij Metro het
tweede kostuum gratis.

Sporthostuums
700.

in diverse kleuren fc9(9|

EN HET TWEEDE KOSTUUM
in dezelfde prijsklasse

GRATIS

Sportief corduroyl"1™01™
kostuum
in diverse kleuren

EN HET TWEEDE KOSTUUM
in dezelfde prijsklasse

GRATIS UIT-
sIOEKEN

Corduroy kostuum
9AR-in diverse kleuren £*VWj

EN HET TWEEDE KOSTUUM
in dezelfde prijsklasse

GRATIS UITZOEKEN

m

Jasje met vest
in nappa-look
Metro Voordeelprijs

Overhemden
Metro

voordeelprijs
27-2 stuks

J.SMEER
Kruisweg 2a

[Vrijdag koopavond
|(ook woensdag •

[da h«le dag open)

centrum voor herenmode

AMSTELVEEN l
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
halte Laan Walchercn
Donderdag koopavond

ZAANDAM
Westzijde 13a

Metro is gevestigd in: Aalsmeer • Alphen a/d Rijn • Amersfoort« Amstelveen .Delft • Leiden • Purmer end • Zaandam • Zeist

UITHOORNSE
BOUW-EN

AANNEMINGSMIJ B.V.

Wij zijn een jong dynamisch
bouwbedrijf dat werken uitvoert in
de woning-, utiliteits-, weg- en
waterbouw door geheel Nederland.
In verband met uitbreiding van onze
werkzaamheden vragen wij voor de
afdeling werkvoorbereiding een

bouwkundige.
Hij zal na een inwerkperiode bij de
voorbereiding van meerdere
projekten worden betrokken.

Vereisten:
MTS-opleiding, leeftijd 20-25 jaar.

Wij bieden u een baan in een jong
team met een aantrekkelijk salaris en
prima secundaire arbeids-
voorwaarden.

Sollicitaties te richten aan de
afdeling personeelszaken op
onderstaand adres.

J.N. Wagenaarweg 6,
Uithoorn,
Telefoon 02975-63926.

fmmmmmmm•••••••••••••••••••••
VERHUIZEN

GEEN PROBLEEM!

al v.a. / 295.-

U BESPAART HONDERDEN GULDENS

•••••••••••••••••••••••••••••

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en |untO'mode
Hoofdstraat 178. Hillegom.
tel 0252015119 Donder

dag koopavond

MUZIEKCENTRUM
; voor garantie en zekerheid. ,
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel. 02503-16068/15501

ORGELS-PIANO'S
Ar/e/in muziekinstrumenten (

Inkoop -Verkoop - Occasions

TE KOOP AANGEBODEN:
YAMAHA

z.g.a.n.H175,-,b.j.77
Telefoon 3606

Renaufc 30TS.
Een fof rmdabele 6<ylinder met

r'i.'inj; Met een vorsteli|ke
binnenruimte oereikbadr via 5 deuren
Umek op 't gebied van «enigheid en
comfort Rembekrachtigmg. stuur -
bekrachtiging Élek'rortvsgne
tische portier vergrende
lipg. elektrisch
bedien-
de rui -

transmiis*.Technische \PCR|II||IT
gegeveni:6-cylinders » ntllHULl
in V-vorm. 2661. cc. 125 CHN pk,
183 km/u. Gratis: baal btj ons't kleur-

n|kc Renault boek
. boordevol

automatische modellen.

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02S07 - 23 23 / 24 24

(b.g.g. 33 60) - Off. Henault-dealer.

Kabinebouw De Vos
Dennenlaan 77, Zwanenburg

constructiewerkers/
lassers

"en een

aankomende kracht
voor afbouw kabines
Telefoon 02907-4227.

Coöperatieve Vereniging
„Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer" (VBA) W.A.

In het komende seizoen zullen de werkzaam-
heden bij onze afdeling
import
beduidend toenemen.

Uitbreiding van het personeelsbestand in die
afdeling is daardoor noodzakelijk.
Wij vragen

medewerkers
voor het uitpakken en veilklaar maken van ge-
ïmporteerde bloemen uit verschillende landen.
Sollicitanten dienen er wel rekening mee te
houden, dat de werktijden variabel zullen zijn.
De beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden
zijn dienovereenkomstig aangepast en daar-
door aantrekkelijk.

De mogelijkheid is ook aanwezig om alleen
gedurende het importseizoen (1 dec. t.m. _±.
31 mei) bij ons werkzaam te zijn.
Indien u voor dit interessante werk belang-
stelling hebt en meer gegevens hierover wilt
vernemen, kunt u zich melden bij onze afde-
deling personeelszaken, Legmeerdijk 313 (1e
verdieping), Aalsmeer, tel.nr. 02977-34567.

CENTRALE
VERWARMING

Nuzelf centrale verwarming
aanleggen schoeit duizenden
§uldens en u ontvangt gratis

eskundige voorlichting en
controle Wiboivm de grootste
specialist in zelfbouw c v en
levert.complete installaties al
v a (2850- t Systeem is pro-
ïessioneel en heel-oenvoudig n'
50 uur via originele klemkoppe-
Imgen (dusrondrr lassen ol
solderen') door iedereen aan te
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concune-
rendeofferteen berekening
ronderrnigeverplichting Stuur
"chetsjeen maten on we reke-
nen het snel vooi Allo onder-
delen uit voorraad leverbaar
Financiering Advies Service en
Garanne-cerlilicadt
WIBONA ZELFBOUW CV
BV Wibona Schipholweg357
Viifhuizen (gem Haarlcmmerm )

Tel (02505)4 45

WIBONA

AANGEBODEN:
CARAVAN-
STALLING

voor vouwcaravans,
caravans en boten.

Aalsmeerderweg 403,
Haar/emmermeer,

telefoon 02977-35066.

im ^ VWO~ers
met een aanvullende studie

kunnen in aanmerking komen voor de opleiding
automatiseringsmedewerker

Fokker-VFW houdt zich ondermeer bezig
met ruimtevaartprojekten en het
ontwikkelen en produceren van
vliegtuigen. Het spreekt voor zich, dat
hierbij op talloze werkterreinen
hoogwaardige technieken en
geavanceerde produktiemethoden
gehanteerd worden.
Dat geldt ook zeker voor het
veelomvattende trajekt van
informatieverwerking; een vakgebied met
toekomst waar nog veel ontwikkelingen in
te verwachten zijn.

Gedegen theoretische en praktische
opleidingen.
De opleiding tot automatiserings-
medewerker begint met een drie maanden
durende, algemene kursus
programmeren. Het praktische gedeelte
duurt twee tot drie jaar. Men is dan
daadwerkelijk met programmeren bezig
en onder intensieve coaching wordt men
voorbereid op de uitbreiding van het
takenpakket; veelal in de richting van het
systeemontwerp.

Werkmogelijkheden.
Automatiseringsmedewerker is een
overkoepelend begrip voor tal van
specialismen. Men krijgt te maken met
allerlei facetten van het bedrijf:

konstruktie, planning,
materiaalvoorziening, produktie,
financiële administratie,
personeelsbeheer etc.
Het konkrete werkterrein van de nieuwe
automatiseringsmedewerkers is
afhankelijk van kapaciteiten en
persoonlijke interesses. Er wordt gewerkt
met de modernste systemen en
apparatuur. Voor hen die dat al enigszins
kunnen beoordelen vermelden we, dat nu
gewerkt wordt met een IBM system/370
model 158 en een DEC system-1080
computer met datatransmissie faciliteiten
en data bases.

Kandidaten.
Zij die in bezit zijn van diploma
gymnasium-B of atheneum-B en enkele
jaren akademisch onderwijs gevolgd
hebben, kunnen voor deze opleiding in
aanmerking komen. Leeftijd tot
ca. 28 jaar.

Sollicitatie.
Serieuze kandidaten verzoeken wij
schriftelijke reakties te richten aan
Fokker-VFW, Personeelszaken nr.
086/78/RP., Postbus 7600.
1117ZJ Schiphol-Oost.
Voor telefonische informatie:
020-5443820.

VAN /DAM

Op onze jachtwerf is plaats voor
vakbekwame en aankomende

scheepstimmerlieden

en meubelmakers

Scheepswerf

A. van Dam & Zoon bv
Helling 49, Aalsmeer,

telefoon 02977-24517 en 23466

t)E GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten ƒ7,50.

Gen. Cronjéstraat62,
hoek Kloosterstraat.

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen.2 weken mogelijk.
—r Renault staat erachter..

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
.Off. Renault Dealer.

occasions

plant een boom
geef een boom

alle soorten bomen

boomkwekerij

herenweg 1O3b-heemste.de-hollandi^tel. 023-2fl6455
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 's Zaterdags tot 15.00 uur

VOLVO 66
De Dion achteras
Veilighoidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
«lef oon 02507-3242.
ólvo dealer.
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Kunstlithograaf Aart van Dobbenburgh\

De onoplosbaarheid van
het leven vastleggen
DfKTflnXflfT T\ T_ _:;_ _? A_ • * _i _ »•»__ • t _ ._ l t\fi • ^̂ Bî ^ ^ t̂â ^^BENTVELD - In zijn riante woning aan de Duindoornlaan no. 29 in
Bentveld leeft de kunstlithograaf Aart van Dobbenbergh. In zijn
tuinop een kleine steenworp afstand van zijn huis, staat, omgeven
door oude sparren en dennen, als een soort blokhut in de wildernis,
zijn modern ingerichte atelier, waar hij zijn beroemde kunstwerken,
bekend over de gehele wereld maakt. Ver van het gewoel van de
wereld, temidden van een absolute rust aan de rand van het
Naaldenveld leeft en werkt hij, tezamen met z'n vrouw en dochter
Marthy.

In de encyclopedieën leest men over
hem: „Aart van Dobbenburgh, Neder-
lands Lithograaf, houtsnijder en
schilder, behoort tot de Bergense
school. Aanvankelijk lithografeerde
hij vooral symbolistische voorstel-
lingen, later werkte hij meer naar de
natuur. Beroemd zijn onder andere
zijn portretten van Henriëtte Roland
Holst (1950) en van Koningin Juliana
(1960). Hij illustreerde diverse werken
van Tolstoi' en ontwierp ook vele
affiches. In 1965 ontving hij de
Russische Tolstot-medaille.
Wat het portret van onze Koningin
betreft, dat thans een der wanden van
de raadzaal siert, kan nog worden
gemeld, dat hij hiervoor geruime tijd
op paleis Soestdijk doorbracht, waar
de Vorsting vele malen persoonlijk
voor hem poseerde. Destijds ontving
hij namens Hare Majesteit uit handen
van burgemeester Mr. H.M. van
Fenema de eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje
-Nassau.
Aanleiding tot het schrijven van dit
artikel over onze beroemde plaatsge-
noot is het feit, 'dat dezer dagen weer
een nieuwe litho van desteen kwam,
getiteld: „De biddende handen van
Arie". Hij vervaardigde deze opnieuw
in „Nieuw Unicum" dat op hem een
magische aantrekkingskracht uitoe-
fent.
Reeds eerder kwamen uit „Nieuw
Unicum*' litho's van zijn hand. Onder
andere het aangrijpende „Christus
opnieuw gekruisigd" en „Deborah".

Melancholiek
Wat is het dat de kunstenaar zo
aantrekt in „Nieuw Unicum? " En
daarmee zitten we midden in het
probleem dat het leven van Aart van
Dobbenburgh beheerst. Het probleem
van de vraag hoe het mogelijk is dat in
deze wereld, die zo barstens vol
loutere schoonheid is, zoveel ellende,
verdriet en onrechtvaardigheid kan
heersen. Een probleem, waarvoor hij
geen oplossing weet en dat is terug te
vinden in al zijn fameuze scheppingen,
die alle een zwaar melancholisch
karakter dragen en bij alle pure
schoonheid toch een gevoel van
weemoed oproepen. In zijn atelier
staat op één van zijn ezels een
proefdruk van zijn laatste werk, dat
nog niet werd gepubliceerd doch
binnenkort zal verschijnen. Het is de
beeltenis van een jong aapje. Hij kreeg
het diertje enkele weken te leen van de
directie van Artis in Amsterdam. Het
is opnieuw een aandoenlijke voorstel-
ling geworden. Het zijn vooral de ogen
van het beestje die dat doen. Er straalt
zulk een weemoed en hulpeloosheid
uit, dat het tot diep in de ziel
aangrijpt, en het ontroert tot in het
diepste binnenste.
Zo is het ook met de litho die thans
uitkwam, „De biddende handen van
Arie". Ook hier diezelfde machteloos-
heid in een leven. Een leven dat zo
mooi had kunnen zijn, doch tot het
afhankelijk zijn van anderen werd
gedoemd en als enige troost nog
slechts kent het steeds opnieuw
grijpen naar de eeuwigheid, naar een

hogere macht die staande houdt
wanneer al het aardse wegvalt en zo
betrekkelijk en nietig wordt. Het stille
gebed van een wanhopig en toch
gesterkt mensenkind.

Climax
er valt een climax te bespeuren in het
werk van Aart van Dobbenburgh, een
rijpheid van zijn werk, naarmate zijn
jaren in aantal klimmen. Hier is een
levensdoorvorser, die in zijn teke-
ningen de beklemming van het leven
tracht uit te beelden en daarin als
begaafd kunstenaar ten votle weet te
slagen. Aart van Dobbenburgh heeft
ons door zijn werk iets te zeggen. U en
mij, en ons allemaal, dat is het geheim
en de kracht van zijn leven en werken.
Hij kan een leeuw zijn en tegelijkertijd
een lam. Grimmig en opstandig, maar
ook berustend en vol overgave, omdat
hij weet dat zijn levensprobleem voor
de mens onoplosbaar is, maar een
probleem dat hij in al zijn kunstui-
tingen aan ons voorlegt.
Dat begon al in zijn allereerste werken,
toen hij zich hoofdzakelijk op het
landschap toelegde. Ze zijn van een
woeste en sterk aansprekende schoon-
heid, uitgaande van het scheppingsver-
haal dat men opgetekend vindt in de
eerste hoofdstukken van het boek
Genesis en dan vooral de eerste verzen
daaruit: „In den beginne schiep God
de hemel en de aarde. De aarde nu was
woest en ledig en duisternis lag op de
afgronden en de Geest Gods zweefde
over de wateren". Dat beeld vindt men
terug in al zijn eerste landschappen,
die van een beklemmende en woeste
schoonheid zijn.
Maar dan allengs groeit dit besef van
schoonheid naar nog hogere waarden.
Aart van Dobbenburgh gaat die
schoonheid van de schepping meer en

' meer zien. In de natuur, in het kind, in
het dier en er valt een steeds meer
gerijpte groei in zijn werk te
bespeuren, die wonderbaarlijk aan-
spreekt.
Een sterk voorbeeld daarvan vindt u in
zijn litho: „De vijf hondjes". Aan-
doenlijk en teer komt dit nest jonge
hondjes in al zijn hulpeloosheid en
afhankelijkheid van de mens over.

„De biddende handen van Arie", het nieuwste kunstwerk van Aart van Dobbenburg,

Zo bleef Aart van Dobbenburgh in de
loop der jaren het leven in zijn beelden
doorvorsen. Hij deed het op velerlei
terrein maar hij kwam er niet uit,
omdat het grote mysterie van dit leven
zich niet laat verklaren en in zichzelf
geen oplossing heeft.
Hij zocht het ook bij de grote
Russische schrijvers. Bij Dostojewski,

door het uitbeelden van figuren uit
„De gebroeders Karamozow" en met
zijn prachtige illustratie van het
bekende „Oorlog en vrede" van
Tolstoi'. Maar de absolute bevrediging
vond hij niet. Een bevrediging en
oplossing, die de mens ook nooit zal
vinden, omdat de ingewikkeldheid van
het leven altijd een onoplosbaar

raadsel zal blijven.
Maar dat een man als hij, met zijn
ingeboren afkeer van alles wat wreed
en gemeen is in een wereld vol
schoonheid, daartegen in opstand
komt, is volkomen logisch en
aanvaardbaar en ook verklaarbaar. Dat
spreekt uit al zijn werken, want het
heeft de mens iets te zeggen.

CeesKuypersr.

Roemeens ensemble in
'Cultureel Centrum'

LANGS DE VLOEDLIJN

Schulden zijn als kinderen:
hoe kleiner ze zijn, hoe meer
herrie ze maken. Spaans
spreekwoord.

ZANDVOORT - Op zondagmorgen 24
september speelt in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein 9b in
Zandvoort het Roemeens ensemble
van Andrei'Serban.
Na een zeer succesvol schoolconcert
op de Wim Gertenbachschool in
februari van d't jaar heeft het Centrum
besloten dit ensemble opnieuw in
Zandvoort te laten optreden, maar
dan voor een breder publiek.
De groep bestaat uit vier instrumenta-
listen, te weden Andrei'Serban, viool,
Lo Blotkamp, piano, Michaël Mantz,
cimbaal en Reszö Racz, contrabas.
Vioslist Andrei' Serban begon reeds op
zeventig jarige leeftijd onder leiding
van zijn vader Gregor Serban viool te
spelen. Op zestienjarige leeftijd maak-
te hij regelmatig tournees in binnen-
en buitenland met het orkest van zijn
vader. Mede op aandringen van zijn
moeder aanvaardde hij op vierentwin-
tigjarige leeftijd zijn studie aan het
Maastrichts Conservatorium onder
leiding van Maurice Raskin.
Na cum laude geslaagd te zijn voor
onderwijsacte en solospel, behaalde
hij ook zijn Prix d'excellence. Nu is hij
reeds jaren hoofdvakleraar aan het-
zelfde Conservatorium en geeft regel-
matig recitals.
Pianist Jo Blotkamp, van Poolse

afkomst, voelde "zich reeds in zijn
jeugd sterk tot muziekmaken aange-
trokken. Evenwel volgde hij eerst een
technische studie in de electronica en
was lange tijd in dit vak werkzaam.
Maar het bloed kruipt toch waar het
niet gaan kan en hij koos toch voor
muziek, zij het dan, dat hij zich
aanvankelijk geheel specialiseerde in
het spelen van jazzmuziek. Ook
interesseerde hij zich hevig in
volksmuziek uit Oost Europa. Van-
daar dat een toevallige ontmoeting
met Andrei' Serban reeds snel
resulteerde in een hechte samenwer-
king, die nu reeds jaren duurt.
Michaël Mantz, de cimbalist, is de
enige rasechte Hollander in het orkest
en is momenteel student rechten in

Utrecht. Ongeveer vijf jaar geleden
werd hij door folkloremuziek, in het
bijzonder door de cimbaal, zo
gefascineerd, dat hij zijn voorafgaande
vioollessen vaarwel zei en zich op de
cimbaal stortte. Hij zag kans les te
krijgen bij de bekendste Oosteuropese
cimbalisten en kreeg mede hierdoor
een gedegen kennis van het instru-
ment. Bassist Reszö Racz, een volboed
Hongaar, is een oudgediende in het
vak. Hij ontving zijn opleiding aan het
conservatorium van Budapest en
kwam reeds voor de oorlog op

jeugdige leeftijd naar Nederland, waar
hij speelde in de bekendste Hongaarse-
en Roemeense ensembles, waaronder
gedurende lange tijd het orkest Gregor
Serban.

Hoewel het concert begint om 11.30
uur, bent u zoals gebruikelijk, vanaf
11.00 uur van harte welkom op een
gratis kopje koffie.

Vanaf woensdag 20 september kunt u
dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur
kaartjes reserveren. De entree be-
draagd f 5,--.

Mishandeling
ZANDVOORT - Een 18-jarige inwo-
ner uit Heemstede, deed zaterdag te
middernacht in Zandvoort bij de
politie aangifte van mishandeling. Hij
was aangevallen door een viertal
mannen in de Stationsstraat, een
vechtpartij volgde, waarbij de Heem-
stedenaar een gekneusde linkerkaad
en een afgebroken kies opliep.

De daders ontkwamen in een Alfa
Romeo, en tot nu toe zijn ze
spoorloos.

Tussen goud en diamant

Het echtpaar Flietstra tussen goud en diamant.

ZANDVOORT - Vijfjaar geleden - om
precies te zijn: half september 1973 -
waren we óók al bij hen, in hun
gezellige woning aan de A.J. van der
Moolenstraat nr. 84. Ze waren toen op
28 september d.o.v. vijftig jaar
getrouwd: het echtpaar P.Flietstra en
G.J. Coerts, Zij vierden toen hun
gouden huwelijksfeest, onder grote
belangstelling en waren respectievelijk
73en 72 jaar.
Nu - vijf jaren daarna - zijn we er weer,
omdat ze zich in de huwelijksdagen
bevinden tussen goud en diamant,
want op 28 september zijn ze 55 jaar
getrouwd, een heugelijk feit, dat ze op
29 september (vrijdag) gaan vieren
eerst in een samenzijn met de naaste
familie, daarna van halfnegen af met
het geven van gelegenheid tot
feliciteren voor vrienden en kennissen
in paviljoen „De Vijverhut" aan de
Vondellaan.
Er is niet veel veranderd in de
afgelopen vijf jaren. Ze wonen nog
altijd in hetzelfde huis, zijn nog even
vitaal en genieten van het leven, zoveel
dat mogelijk is.
Om uw geheugen wat op te frissen, het
volgende: de bruidegom, P. Flietstra is
thans 78 jaar. Hij werd geboren in
Medemblik en is van beroep schilder.
Hij heeft in de loop van de jaren heel
wat werkgevers gehad en werkte door
het gehele land. Hij kwam naar
Zandvoort in 1923, direct na zijn
trouwen en begon toen bij het
schildersbedrijf van de heer Geuzen-
broek (ook een Medemblikker* die

hem had overgehaald naar Zandvoort
te komen. Nadien werkte hij ook nog
bij de schildersbedrijven van de heren
Keesman en van der Mije. Hij begon
voor zichzelf in 1934 en woonde toen
in de Burg. Beeckmanstraat. In 1947
begon hij tezamen met z'n vrouw een
winkel in verf, glas en behang in het
pand Burg. Beeckmanstraat 2, hoek
Tollensstraat. In 1966 stapte hij uit
het zakenleven, waarna de winkel
aanvankelijk werd voortgezet door
zijn dochter, waarna deze later moest
worden opgeheven door invaliditeit
van haar man.
De bruid, thans 77 jaar oud, werd
geboren in Apeldoorn, waarna zij op
zevenjarige leeftijd met haar ouders
zich in Medemblik vestigde. Op 28
september 1923 trouwden zij aldaar

en vertrokken .voor goed naar
Zandvoort.
Zij kregen een zoon en een dochter en
bezitten thans drie kleinkinderen en
een achterkleinkind. En wat óók
gebleven is in deze laatste vijf jaar van
hun nu 55-jarig huwelijk dat in hun
trouwe huisgenoot, de thans 11 jaar
oude Schotse Colly; „Kazan", een
prachtig dier met stamboom en van
een oud Engels geslacht. Hij hoort bij
het bruidspaar als was het hun kind en
is door zijn prachtig getekende pels du
trots van het gezin en trekt de
bewondering van iedereen, die er voor
het eerst kennis mee maakt.
Elk jaar, (ook dit jaar weer) genieten
zij veertien dagen vakantie in Beek-
bergen, waar zij een bungalow huren

en dan gaat Kazan mee. Nog altijd
fietst de bruidegom als een jonge kerel
en de bruid verricht haar wprk in het
geriefelijke huis nog met evenveel
plezier als toen ze pas getrouwd
waren.

Een gelukkig, tevreden en gezellig
echtpaar, dat er thans bijna 55
huwelijksjaren heeft opzitten. Een
bejaardenwoning? „Ik moet er niet
aan denken" antwoordt zij op deze
vraag. „Dat kan altijd nog en als ik
voel, dat ik het niet meer aan kan, dan
zien we wel weer verder. Maar er gaat
niets boven je eigen huishoudentje,
dan kan je gaan en staan waar je wilt."

Op de vraag, wat ze denken van het
circuit, waar ze vlak bij wonen, of ze er
last van hebben: Het antwoord was:
„Van ons mag 't circuit blijven. We
hebben er hoegenaamd geen last van
en vinden die drukte juist leuk. We
snappen niet, hoe er nog mensen zijn,
die zich daar druk om maken! "

Het zal een groots feest worden op
deze huwelijkshcrdenkingsdag die op
28 en 29 september wordt gevierd.
Hun populariteit in Zandvoort is groot
en dat zal wel te merken zijn.

Voorlopig verkeren zij nog in een
uitstekende gezondheid en zullen zij
zeker hun zestigste huwelijksdag nog
beleven, wanneer zij op deze wijze
verder kunnen gaan, en wie zou ze dat
niet gunnen?

Met oog en oor
^tfF • a^'*?«'•'•'£ ^"*«'**'̂ 'rV-ji

de badplaats door
l • ' .--'•'Vt&^Mtó• - '

Hoe bestaat 't
Een Zandvoortse neringdoende
ging vorige week met z'n vrouw
met vakantie naar Luxemburg.
Toen hij met z'n auto daar
aankwam, bemerkte hij, dat hij
z'n pensionadres, had vergeten
mee te nemen.
Hij wist op geen stukken na, waar
hij wezen moest. Goede raad was
duur. Hij belde de zaak op en daar
had men nog heel wat moeite, om
het adres te bemachtigen. Uit-
eindelijk lukte dat toch. Het zal je
maar gebeuren, dat je in een
vreemd land komt en niet weet,
waar je naar toe moet.

Eerste autorace
Een merkwaardig jubileum staat
Zandvoort het volgend jaar weer
te wachten. Dan is het nl. veertig
jaar geleden, dat in de badplaats
de eerste autorace werd ge-
houden, nl. op 3 juni 1939. Nog
wel niet op het circuit, want dat
was er toen nog niet, maar op een
straten circuit, dat was uitgezet
langs de van Lennepweg en de
Burgemeester Beeckmanstraat.
De ouderen onder ons zullen zich
dat ongetwijfeld nog goed herin-
neren. De heer Joh. C. Jung was
toen voorzitter van de Zand-
voortse V.V.V. en van hem ging
het initiatief uit. Zijn kantoor was
toen nog gevestigd in de bekende
kiosk van het Stationsplein. Het
aanvankelijk klein opgezette
evenement, bedoeld als attractie
voor de badgasten, groeide uit tot
een geweldig evenement met
vergaande gevolgen, want uit-
eindelijk was het de aanloop tot
het aanleggen van het circuit,
zoals wij dat nu kennen. Er was
uit binnen- en buitenland een
enorme belangstelling voor. Met
strobalen was dit straten circuit
afgebakend. De wedstrijden had-
den plaats onder leiding van de
KNAC, waarvan de heer Wicke-
voort-Crommelin toen directeur
was. Zoals gezegd, werden de
races op 3 juni onder ideale
weersomstandigheden gehouden.
Ook Prins Bernhard was erbij
aanwezig en een groot aantal
racewagens nam eraan deel. Het
werd een geweldig succes. Prins
Bernhard complimenteerde na
afloop de winnaars, de Duitsers
Hans Stück en Von Brauchitz.die
in een Mercedes toen „De zilveren
pijlen" genoemd, de race wonnen.
Zij bleken oppermachtig te zijn.
En het publiek bleek enthousaist,
evenals burgemeester H.A. van
Alphen. We zullen aan deze eerste
race binnenkort nog eens een
apart artikel wijden, evenals aan
de daarop volgende motorrace die
op 5 augustus d.o.v. werd
gehouden onder leiding van
K.N.M.V. ok dat werd een groot
succes en de snelheid? Een
gemiddelde van ruimt 80 km per
uur, wie had dat durven dromen?
Maar het leek ons goed, op dit
komende jubileum reeds nu de
aandacht van de KNAC en de
K.N.M.V. te vestigen. Misschien
kunnen zij er aandacht aan
besteden bij het samenstellen van
hun programma's voor volgend
jaar, dat in dit verband een
jubileumjaar wordt.

Tachtig jaar
In een nog altijd goede gezond-
heid heeft op woensdag 20
september een in Zandvoort zeer
verdienstelijk en zeer gezien man
zijn tachtigste verjaardag gevierd,
nl. de heer J.L.C. Lindenman, Hij
mag wel eens even in het zonnetje
worden gezet, al zal hij dat
wellicht niet eens zo erg leuk
vinden, want hij is een zeer
bescheiden man, die niet graag
aan de weg timmert, maar hij
verdient het, omdat hij voor
Zandvoort zeer veel betekend
heeft. Vanaf de oprichting is hij
bestuurslid van de Stichting
Kennemer Sport par k, nu al weer
bijna 25 jaar. Samen met de heren
Robbers, Heuft, Randag en
Bosman ging het toenmalig
bestuur al direct zeer succesvol
van start. Daarnaast heeft de nu
van 27 augustus 1946 tot l
september 1970, wethouder van
.publieke werken van 4 sept. 1962,
tachtigjarige een indrukwekkende
staat van dienst. Hij was raadslid
tot 6 sept, 1966, wethouder van
Sociale, Culturele Zaken en

bedrijven van 6 sept. 1966
tot l september 1970. Hij werd
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau in zijn laatste
raadsvergadering op 18 augustus
197 O en zo zou er nog veel meer te
noemen zijn waarvoor hij zich op
maatschappelijk en kerkelijk ter-
rein bijzonder verdienstelijk
maakte. Mensen met een hoog-
staand karakter als hij zijn er
slechts deel weinig. In alles is hij
een eerlijk en oprecht mens met
een groot gevoel voor humor en
altijd positief kritisch ingesteld.
Van harte hopen wij namens zeer
velen dat hij nog vele jaren in een
goede gezondheid zal mogen
leven in zijn woonplaats, waaraan
hij zo met hart en ziel verknocht is
en waarvan het reilen en zeilen
nog altijd zijn grote belangstelling
heeft.
Jaarvergadering TOZ
Onder leiding van voorzitter H. de
Hoop werd jl. maandagavond in
„De Krocht" de llde jaarver-
gadering gehouden van het Toon-
kunst Oratoriumkoor Zandvoort.
Uit het jaarverslag bleek dat het
ledenaantal, dat zich nog altijd in
een stijgende lijn beweegt, thans
64 bedraagt. De repetities zullen
in elk geval nog in het verenigings-
gebouw „De Krocht" kunnen
worden voortgezet tot het einde
van dit jaar. Daarna zal er worden
beslist wat er verder met het
gebouw gebeuren gaat. Een
moeilijk punt bleek de regeling
van de financiën, door het lang
uitblijven van de subsidies vooral
die van de maatschappij, waar-
door de penningmeester niet aan
al zijn verplichtingen kan vol-
doen. Spontaan werd echter door
de leden via een renteloze lening
tot eind maart a.s., waarin
genoemde subsidie kan worden
verwacht, een bedrag van bijna
f 2500,-- toegezegd om de pen-
ningmeester uit de zorgen te
helpen. Een fraai staaltje van
verenigingsliefde! Van de 45
aanwezige leden stemden er 43
vóór, die allen zelf het door hen
beschikbaar te stellen bedrag
bepaalden. Men verwacht, dat dit
totaalbedrag nog wel wat zal
oplopen, omdat niet alle leden
aanwezig waren. Het oratorium
„Saul" van Handel, dat men
momenteel in studie heeft, zal op
29 mei a.s. in de Hervormde Kerk
worden uitgevoerd. Het belooft
een indrukwekkende uitvoering
te worden onder leiding van
dirigent Lourens Stuifbergen en
met medewerking van het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest.

Seizoen voorbij
Het is 15 september geweest en
we mogen wel zeggen, dat op een
laatste stuiptrekking na, seizoen
1978 voorbij is. De verlichting is
weggehaald en de laatste strand-
pachters zijn bezig, hun boeltje te
pakken. Moeten we rouwig zijn
om dit seizoen dat zo merk-
waardig verliep en gekenmerkt
werd door uitzonderlijk slechts
weersomstandigheden Persoon-
lijk geloof ik van niet. Voor onze
strandpachters was het een bij-
zonder slecht jaar. Maar het werd
daarnaast een seizoen, dat in het
teken stond van de viering
„Zandvoort 150 jaar Badplaats"
en dat heeft veel goed gemaakt.
Vastgesteld mag worden, dat de
talrijke evenementen, aan deze
feestviering verbonden, vooral in
het dorp nog veel hebben
goedgemaakt en daar leven en
vertier brachten. Daarop komen
we binnenkort nog wel nader
terug, maar een woord van hulde
en dank komt het comiité van
deze feestviering zeker toe. Er
waren veel evenementen bij,
waarvan Zandvoort veel heeft
geleerd en die zeker voor
herhaling vatbaar zijn. We willen
ze allemaal nu niet bij name
noemen. Dat komt nog wel, maar
het is in alle opzichten een goede
feestviering geweest, Die een
heleboel heeft goedgemaakt. Ook
op het punt „verlichting" komen
we nog wel nader terug. Maar
wanneer we alles nog eens
overzien, dan had seizoen 1978
toch • ondanks alle tegenslag wat
het weer betreft - nog vele goede
kanten, waarvoor \ve tenslotte
dankbaar mogen zijn. En dat geeft
grote voldoening!

K. Sr.

Berouw vóór de zonde
ZANDVOORT • Dinsdagmiddag kwamen twee Zandvoortse meisjes
15 en 16 jaar oud met het wonderlijke verhaal bij de politie dat zij
van plan waren een bedrijfsleider van een warenhuis in Zandvoort te
beroven. Zij zouden dit plan beraamd hebben te samen met een
31-jarige Zandvoorter, en de taken al verdeeld te hebben. Zo vlak
voor de overval zagen ze het „eigenlijk niet zo zitten" en vertelden
de politie alvast maar van de plannen.
De politie ging op onderzoek uit en vond in het huis van de
Zandvoorter een revolver, een luchtdrukpistool en enkele
kledingstukken die voor de overval gebruikt zouden worden.
De Zandvoorter verklaarde dat hij zich de wapens illegaal had
aangeschaft toen hij 's nachts een bewakingsdienst uitvoerde. Hij
werd toch maar in verzekering gesteld en verhoort, op vrijdag 15
sept. werd hij ontslagen. Waarschijnlijk krijgt hij een proces-verbaal
wegens illegaal bezit van wapens.'
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Op 29 september a.s hopen onze ouders,
schoonouders, grootouders en overgroot-
'ouders

Pieter Flietstra
en

Grada Johanna
Füetstra-Coerts

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.
Ter gelegenheid hiervan kunt u het bruids-
paar op vrijdag 29 september a.s. tussen 20.00
en 22.00 uur gelukwensen in „De Vijverhut",
Vondellaan 46 te Zandvoort.

REIN en TREES
GER en HERMAN
LOESenERIK
IRMA en JAN
IVONNE en JOS
MAR1SKA

ZANDVOORT, september 1978.
A. J. v. d. Moolcnstraat 84.

Algemene kennisgeving

Willem Loos
en

Ellen Stor
trouwen vrijdag 29 september 1979 om 15.45

uur in het Raadhuis te Zandvoort.
Receptie 20.00 uur in Strandpaviljoen 4,

Bad-Zuid, Zandvoort.

DANKBETUIGING
De heer en mevrouw

H. J. van Eldik
en

D. C. van Eldik-Visser
betuigen langs deze weg hun hartelijke dank
aan hun clientèle voor het vertrouwen dat zij
gedurende 25 jaar ondervonden bij de exploi-
tatie van hun slagerij in de Jan Steenstraat l b.
Het blijven ook na de opheffing voor hen
beiden onvergetelijke jaren.
Zandvoort, 18 september 1978
Weimarweg 6

Met droefheid geven wij u kennis dat heden
plotseling van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd- en

grootmoeder

Juliana Hendrika Elisabeth
Maria Hompe

echtgenote van Johannes Josephus Vasterman
op de leeftijd van 67 jaar.

J. J. Vasterman
Kinderen en klein-
kinderen

Zandvoort, 15 september 1978
Bredcrodestraat41
De gezongen uitvaartdienst en begrafenis heeft

dinsdag plaatsgehad.

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W. DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Wij hebben diverse merken
SLOTEN voor u in voorraad

o.a.:LIPS-NEMEF-CISA,
zowel voor renovatie als nieuwbouw.

SLEUTELS KLAAR
TERWIJL U WACHT!

Versteege's
Ijzerhandel

Pakveldstraat 19 - Zandvoort
Tel. 02507-25 54
Eventuele montage kan worden ver-
zorgd door:

Fa. Fr. Kors
Lorentzstraat 91 - Zandvoort
Tel. 02507-52 25.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

voor mode van
NU en MORGEN

naar

YOUNG FASHION
Grote Krocht 20
Zandvoort.

VEILINGGEBOUW DE WITTE ZWAAN

Belangrijke inboedelveiling
en HORECA-INVENTARIS op donderdag 28 september,

's morgens 10 uur in het Veilinggebouw
de Witte zwaan. Dorpsplein 2 , t/o van wnd. deur-

waarder H. Terhoeven te Haarlem.
Onder andere zal worden geveild: zeer veel meubilair, modern en uit
oma's tijd, vloerkleden, textiel. Zeer veel kleingoed, te veel om alles te
omschrijven.
Tevens Horeca-inventaris, afkomstig van Het Karrewiel te Bloemen-
daal, bestaande uit: restauranttafels, stoelen, fornuis, grote en kleine
afzuiger, warmplaat, pannen, bestekken, linnengoed en wat verder ter
tafel komt.
Kijkdagen: maandag 25 september en dinsdag 26 september

van 10.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen: tel. 21 64.

Veilingmeester: S. WATERDRINKER

Sauna Wim Buchel
Heren:

Maandagmiddag vanaf 13.15 u.;
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Donderdagavond vanaf 18.30 u.;
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur
(gemengd)
Kosten saunabad per keer f 12,00
10-badenkaart ƒ 100,-

Sportcentre Wim Buchel
A. J. van der M ooienstraat 47, tel. 5829 of 3965.

Openingstijden:
Dames:
Maandagavond vanaf
19.00 uur;
Woensdagavond vanaf 19.00 u.;
Donderdagmorgen vanaf 9.00 u.;
Vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur;
Vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur;
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Initallane bureau
OROiNEITilN B.Y.

Rabobank
Zandvoort

10 jaar
tot uw dienst

Het kantoor van de Rabobank te Zandvoort bestaat nu 10 jaar.
.Wij kunnen konstateren dat het door u in ons gestelde vertrouwen niet
gering js geweest. Het beste bewijs daarvoor is het bereiken van
ruim 21 miljoen gulden op het balanstotaal.
Daarvoor probeert de Rabobank iets terug te doen. Door, waar nodig,
de service en het dienstenpakket steeds weer aan te passen aan de
b' Vietten v.in onze Hier ter.

10 jaar Rabobank Zand voort moet natuurlijk gevierd worden.
Feestakties voor jong en Oud Van 11 tot 22 september.

I

Kleurwedstrijd.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Op het Rabobankkantoor zijn nog
kleurplaten te krijgen. Doe mee en win
een van de 20 prachtige prijzen.
In ieder geval krijg je bij inlevering
een speciaal voor de Rabobank
gemaakte puzzel.
Grote raadwedstrijd.
Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.
Gebruik het wedstrijdformulier uit de
krant van 7 septernber of haal er een
bij de Rabobank. Daarop zijn
5 cartoons afgebeeld; die een spreek-
woord uitbeelden. Als je ze alle
5 weet, noteer ze dan en lever het
formulier samen met de antwoorden
op de 4 vragen in, en je hebt kans op
een fantastische prijs.
Eerste prijs: een fiets. .Verder zijn er te
winnen een cassette-recorder, radio»
voetbal, platen- en boekenbonnen.
Ook al val je niet in de prijzen,

je hebt altijd een aardige attentie
verdiend.

De ouderen onder u kunnen een
speciaal voor de Rabobank
vervaardigde prent van 'oud-
Zandvoort' verkrijgen.

Op alle kleuter- en peuterscholen
wordt een aardige attentie
uitgedeeld.

En tenslotte krijgen baby'tjes, die in
de feestweek geboren worden, en die
behoren tot het werkgebied van de
bank, een spaarbankboekje met maat
liefst ƒ 100,-. (S.v.p, geboortebewijs
overleggen).
U ziet, voor élk wat wils.
(Alle akties gelden in de periode vaft
Ik tot22september).

Rabobank

KAMERLING ON NESSTRA AT 38
^ZANDVOORT ,

| TEL. 02507 5845* dj m

Hsnfl wi tegksst
met schuifdeuren.
Hooglet), breed 97.
diep SA in grenen en

eiken kleur.

Het Kafttenhuis

De laatste dagtochten voor dit jaar:

Maandag 25 september:
BOOTTOCHT
langs de Zuiderzeehavens. Incl. vismaaltijd/koffie + gebak ..*K),UU

Zaterdag 14 oktober:

WIJNFEEST in Helmond. Incl. diner/fles wijn/entree . .49,00

Dagje Den Haag
BEZOEK MADURODAM
Bezoek pottenbakker/fam. program. Barend Barendse.
Incl. entree's/onbeperkt pannekoeken

In de herfstvakantie dus kinderen mee.

39,00

REISBUREAU
KERKMAN
Gr,ote Krocht 20. Zandvoort

telefoon 0250/ -?5i>0

Bij BOLLE nog steeds
VOLOP KEUZE in 1e kwal. VELOURS

van 41,00 voor 19,90 p. m.
DRALON VELOURS, 130 cm breed

van 47,50 voor 23,90 p. m.
140 soorten GORDIJNSTOFFEN

in effen streep- en bloemdessins
MET KORTINGEN TOT40%.

MEUBELBEKLEDINGSTOFFEN

Meer dan 300 soorten in voorraad,
w.o. GOBELIN - MOQUETTE - WOLLEN MOHAIR - VELOURS
D'UTRECHT - STREEPVELOURS - VELOURS DE GÊNE - KRIMME
- KELIM - VELVET - ENGELS LINNEN - TWEED en vele andere
soorten 1e keus meubelstoffen. Door rechtstreekse grote den-

koop van de fabriek zijn onze prijzen
GEGARANDEERD 30-45% LAGER

Meer dan 250 soorten franjes, grote sortering in band, sier-
nagels, koord en verder alle voorkomende fournituren.

Bij BOLLE vrij entree
Zijlstraat 83, bij de Grote Markt - Haarlem

telefoon 77S1.

Massief eiken
huis en

•••î Bkl̂ bhdiÉlê Aateî aM
SaHjIuaTBIS

in elk gewenst model.
Wij maken ie vóór u.

rt
AlMn

Schagelstraat 27,
Haarlem,

tel. 023-327019.

Grote sortering

Aitfitke
en

Oude

vOttlllt

Hoogintorn
2ijdstraat 63-6S

telefoon 0297* 24429
Aèlsrheér

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g.023-33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

Niet vergeten
bloemen mee te

nemen!
Ruime keus bij

'erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Met genoegen biedt de

Stichting voor Huishoudelijke- en Geansvoorfchting
hierbij haar programma aan voor de periode september t/m december
1978.

1. KOKEN
Deze cursus wordt gegeven in Hotel Interlakën, Van Speijkstfaat 26.
Chin./indi keuken.
8 lessen voor f 40,- plus f 25, - ingrediënten.
Op maandagavond o.l.v. Mw. Veldkamp.
Aanvang 25 september 1978.

2. NAAIEN
12 lessen voor f 60,-. t
Op dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagmiddag en -avond
o.l.v. Mw. Ovaa. '
Aanvang resp. 26,27 en 28 september 1978.

3. ORIËNTATIE HANDWERKTECHNIEKEN
8 lessen voor f 40, - plus matriaalkosten plm. f 25, -.
Op maandagmiddag o.l, v. Mw. Terstegen.
O.a. Macramé, filét-doorstoppen, tondweven, haken in spanfamen, wandkleden
maken.
Aanvang 16 oktober 1978.

4. MENSENDIECK/GYMNASTIEK
8 lessen voor ̂ 40,-.
Op dinsdagmiddag o.l.v. Mw. Smëets.
Door beter spiergebrulk klachten voorkomen.
Aanvang 10 oktober 1978.

5. TWEEDE KANS ONDERWIJS
In verband met de Start van de dag-MAVQ votfr MKvaftsenèrt drt jaar, Statten v*j
bij voldoend» deelname (min. 12 pers.) in januari a.s. met een voorbereidende
cursus daarop, nl. OUDERS op HERHALING.
De kennis van de 5e en 6e klas lagere school wordt herhaald (voornamelijk
Ned. taal en rekenen).
Duur: 12 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur op donderdagochtend
of vrijdagavond. '»
Kosten per cursist f 60, - buiten het lesmateriaal.

6. MAATSCHAPPIJLEER-
BURGERSCHAPSVORMING
Wat zijn uw rechten, plichten en wetten;
hoe Werkt ons politiek bestel,
hoe benaderen we een gertveemeraad;
en wat kunnen we daar iett meedoen? \,
Vragen waarmee veel mensen geen weg weten.
Daarom deze cursus die bij voldoende ttéelntnM (min. il pers. M jmuéri •.*.
gestart wordt.
Duur: 12 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee In* op donderdnocMwid
ôt Vrijdagavond. ' "
Kosten per cursist C 60; - buiten het lesmateriaal.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij een minimum
deelname vin 12 personen.
Alle lessen worden gegeven in hit lokaal Tolweg 10, behelve
de kooklessen.
Lestijden: 's morgens van d.OO-<-11>30 uur

's middag» van 13.30-1f.00uur
's avonds ven 19.30-22.00 Uur

Aanmelden: 22 en 23 september 's avonds van 19.00-21.00 uur.
Telefoon 4026. *
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Zandvoorter pakt langbegeerde titel

Nationaal kampioenschap
voor Ernst Antonides
ZANDVOORT • Ernst Antonides opende zondag op het circuit de
rij van nationale- kampioenen. Later op de dag zouden zich nog drie
coureurs bij de Zandvoorter voegen en wel WIm van Gelderen
(produktietoerwagens boven 2500 cc, Henri van Oorschot
(toerwagens boven 2000 cc) en Edmond Dooseman (produktie
toerwagens 1300-1600 cc). De kampioenen in de overige klassen
zullen uit de finaleraces op 8 oktober moeten komen.
Dolblij was Ernst Antonides met de
titel. En begrijpelijk als men bedenkt
dat hij er tien jaar over heeft moeten
doen. In die periode grep hij niet
minder dan vijf maal net naast de titel
door als tweede te eindigen en het lot
van de eeuwige tweede leek dan ook
de dertigjarige Zandvoorter te zijn
toebedeeld.
Maar dit jaar ging het hem in de
toerwagenklasse groep 5 tot 1300 cc
dan eindelijk voor de wind. Uit de vier
voorgaande races behaalde Ernst het
maximale puntentotaal van tachtig en
de titel kon hem dan ook vrijwel niet
meer ontgaan. Zo er nog van een
concurrent gesproken kon worden
dan was dat „Kami kaas" (een
schuilnaam om bepaalde redenen) met
45 punten. Met een zesde 'plaats
tijdens deze „trophy of the dunes"
zou de Zandvoorter dan ook reeds in
veilige haven zijn.

Ongeslagen
Maar het werd heel wat meer, want de
vijfde zege in successie werd binnen-
gehaald. De kans is dan ook groot dat
de besnorde coureur zich op 8 oktober
ongeslagen kampioen kan noemen.
Rondenlang heeft Ernst het aan kop
„aan de stok" gehad met Kamikaas en
halverwege de strijd nam zijn rivaal

zelfs de leiding over. Hoewel Ernst nu
op safe had kunnen gaan rijden, omdat
de vijftien punten die een tweede
plaats opleveren ruim voldoende
waren om de titel te pakken, schuwde
hij het gevecht om de koppositie niet.

En terecht, daar er bovendien nog een
uitstekend uitzicht is op het Benelux-
kampioenschap. Met de Belg Claude
Bourgoignie deelt hij de eerste plaats
in het klassement.

Ook zondag bleef dat zo, daar de Belg-
in zijn supersnelle Porsche • Turbo
eveneens triomfeerde. Van de resul-
taten van de races op Zolder op l
oktober zal het afhangen wie zich van

deze twee rijders uiteindelijk Benelux-
kampioen mag noemen.

Geen pech
Dat het na tien jaar eindelijk gelukt is
wijdt Ernst Antonides voornamelijk
aan het feit dat hij een raceseizoen
lang vrijwel geen pech heeft gehad.
Slechts één keer sloeg het hem de
voorgaande jaren zeer bekend ge-
worden pechduiveltje toe. Dat was
tijdens het bijprogramma van de
Grand Prix. Geluk bij het ongeluk was
toen dat de race niet meetelde voor
het kampioenschap.

Als de stuurmanskunst, welke de
Zandvoorter uitstekend beheerst, ter
sprake komt, schuift hij die, be-
scheiden als hij is, naar de achter-
grond. Liever ziet hij de namen
Martijn Suurink en Chris Koper
vermeld. Aan hun (belangeloos)
sleutelwerk en goede diensten zegt hij
voor een groot gedeelte het kampioen-
schap te danken te hebben. En niet te
vergeten de sponsors Datsun Neder-
land en Jaap Winter. Datsun gaf hem
de wagen te leen, terwijl Jaap Winter
voor de zo noodzakelijke financiële
injectie zorgde in ruil voor de naam
van zijn aannemersbedrijf op de in
blauw en wit gekleurde Datsun 120 A
Coupé.

Bovendien droeg de wageneigenaar
nog een financieel steentje bij. Ernst
daarover: „Deze mensen zijn enorm

belangrijk voor ons, want zij stellen je
uiteindelijk in staat te racen. Zonder
sponsors kan ik het racen, hoe graag ik
het ook doe, wel vergeten."

Droomwens
Over de toekomst kan de verse
kampioen dan ook nog niets vertellen.
Afspraken zijn alleen gemaakt voor dit
seizoen en de wagen zal dan ook weer
ingeleverd moeten worden. Over een
kontinuëring van de sponsoring wilde
Jaap Winter zich niet uitlaten. Plannen
voor volgend jaar zijn er dan ook nog
niet. Ernst: „Aan het eind van dit
seizoen gaan we wel weer praten en
dan zien we wel wat er uitkomt."

Hoewel Ernst zich er niet over uitlaat
weet Chris Koper wel waar de
Zandvoorter het liefst in zou rond-
razen. „Heb je net die witte tweeliter
Lola uien lijden in de pauze? " vraagt
hij. We hebben de open tweezitter
inderdaad bewonderd. Bij voldoende
afname (circa 15) wil de CENAV er
volgend jaar een nieuwe klasse van
maken. „Dat is de wensdroom van
Ernst," onthult Chris. „Maar ja,"
verzucht hij, „zo'n apparaat kost bijna
dertigduizend gulden."

Sportprogramma

Zandvoort '75 flink op
schot tegen DEM: 6-1
ZANDVOORT - Het eerste elftal van Zandvoort '75 zag zaterdag
kans zijn grootste overwinning sinds het optreden in de Ie klasse
HVB te behalen. DEM uit Beverwijk moest er met niet minder dan
6-1 aan geloven.
De vreugde werd duidelijk getemperd door het verlies van Arend
Volkers, voorwie bij de aanvang van de wedstrijd een minuut stilte in
acht werd genomen.
Direct na het begin wist Ron Rukker
door de DEM-defensie te komen, maar
hij schoot rakeiings over. Wim van
.Straten, na een jaar •*'.eer̂ in ,de
gelederen, kwam eveneens dicht bij
een treffer. ;

Aan de andere kant kwam er .óók
gevaar, toen de rechtervieugelspits van
de Beverwij kers hard ~ tegen de
staan der schoot.
Ondanks vaak zeer goede aanvallen
kwam Zandvoort '75 pas a' een half
uur spelen op. voorsprong, toen
Ronald Zaatnoördijk profiteerde van
verwarring in de DEM-achterhoude.
Een minuut later brachtecn prachtige
combinatie tussen Tukker, Keuning
en v.d. Reijden de stand op 0-2.
Intussen hadden de niewkomers

André Allis en Joop Tukker al
getoond zich goed te kunnen aan-
p assen.
Direct_-„na «ust k$pte, JRaympnd
Keuning de bal uit een verre inworp
van Karel v.d. Reijden juist over de lat
en schoot Zaadnoordijk de bal hard in
de handen van de keeper. Toch moest
ook Bert Molenaar in deze periode van
overwicht een keer redding brengen
door het leer og juist voor de voeten
van een van de DEM-voorwaartsen we
te grabbelen.

Halverwege de tweede helft sloeg
Zandvoort '75 hard toe. Van der
Reijden • schoot de bal hoog in de
linkerhoek en in dezelfde minuut
leverde een goede pass van deze spits
naar Keuning de vierde treffer op.

Voetbal
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 24 september
Zandv.m.-W.S.V. '30 14.30 u.
Zandv.m. 2-ADO'203 ll.OOu.
Zandv.m. 3-Halfweg 3 12.00u.

, Zandv.m. 4-Schoten 4 12.00 u.
, Zandv.m. 5-H.F.C. 5 9.30u.

S.V.Y.6-Zandv.m.6 9.30 u.
Zandv.m. 7-Schalkwijk 7 9.30u.
VelsenlO-Zandv.m.8 14.30u.

' A-Junioren:
Zandv. I-Beverwijk l 12.00u.
Zandv.m. 2-Renova 2 12.00 u.

Zaterdag 23 september
Zandv.m.-Tw. Jeugd 14.30 u.
B-Junioren:
Zandv.m. 1-K.I.C. l 12.00 u.
T.Y.B.B.3-Zandv.m.2 14.00u.
Zandv. 3-D.S.C.'74 2 14.00 u.
C-Junioren:
Zandv.m. 1-S.V.Y. l 14.00 u.
Zandv.m. 2-T.Z.B. l 15.15u.
Zandv.m. 3-T. Y.B.B. 4 15.15 u.
Zandv.m. 5-D.I.0.3 12.00 u.
D-Junioren:
Zandv. 1-A.D.O.'20 l 11.00 u.
H.B.C. 2-Zandv.m. 2 12.00 u.
D.I.O. 3-Zandv.m. 3 11.00 u.
Geel Wit 4-Zandv. 4 ll.OOu.
T.Y.B.B. 5-Zandv. 5 ll.OOu.
E-Junioren:
T.Y.B.B. 1-Zandv.m. l 12.00u.
H.F.C. 2-Zandv.m. 3 11.00 u.
Zandv. 4-Schalkwijk 6 ll.OOu.

Kort daarop werd v. Straten neer-
gelegd en ^ uut Krijgsman benutte de
elftmetertrap. 0-5. Ook Joop Tukker
moest een keer aan de noodrem
trekken en A. Weel voltrok voor DEM
het vonnis: 1-5. In de eindfase knalde
Luit Veenstra net over de lat, waarna
Ronny Tukker de bal afgemeten via
Zaadnoordijk op het hoofd kreeg:
eindstand 1-6.

T.Y.B.B. 5-Zandv.m. 5 lO.OOu.
F-Junioren:
Zandv.m. 2-D.S.K. l ll.OOu.
Zandv.m. 1-D.S.K. 2 11.00 u.
ZANDVOORT'75
Zandv. '75 1-VVRA l 14.30 u.
Zandv.'752-Kennemerl.5 12.ÖOu.
IJmuiden 8-Zandv.'75 3 14.30u.
Umuiden 9-Zandv. '75 4 14.30u.
S.V.J. 4-Zandv. '75 5 16.15 u.
IJmuiden 13-Zandv. '756 14.30 u.
Zandv. '75 Al-IJmuiden A2 12.00 u.

TZB
Zaterdag 23 september
Jeugd:
TZB B-jun.-Schalkwijk l 14.00 u.
Zandv.m. 2-TZB C-jun. 15.15 u.
DCO 2-TZB D-jun. ll.OOu.
DSC'741-TZB E-jun. ll.OOu.

Zondag 24 september:
Senioren:
Terrasvogels 1-TZB l 14.30u.
TZB2-VVH2 12.00 u.
TZB 3-Alliance 3 12.00u.
TZB 4-1. Heemskerk 3 9.30 u.
DeBrug5-TZB5 12.00 u.

Junioren:
ADO '201-TZB A-jun. 9.30 u.

Handbal
Zaterdag 23 september:
m.p. Zvm. I-Onze Gezellen l 13.30 u.
j.p. Zvm. 1-Concordia l 15.10 u.
m.w. Zvm. 1-B.S.M. l 14.20 u.

Zondag 24 september:
d.s. Zvm. 1-H.H.C. l 13.00 u.
Hoofddorp 2-Zvm. 2 13.00 u.
h.s. Zvm. l-Amersfoort l 15.00 u.
j.a. Zvm. 1-Concordia (H) l 16.10 u.
m,a. Des./Odin 7-Zvm. l 11.40u.
Zvm. 2-IJmond l 12.00 u.
m.p. Zvm. 2-Hoofddorp 2 11.00 u.
j.w. B.S.M. 1-Zvm. l ll.OOu.

TZB herstelde zich knap
Tot in de vingertoppen geladen kwam TZB zondag aan de start van
de tweede thuiswedstrijd, nu tegen FC Molenwijk, het vroegere
WD. De twee vorige wedstrijden moesten met verlies worden
afgesloten, maar nu behaalde de Zandvoortse formatie, na een 0-1
achterstand, met ruime cijfers (4-1) haar eerste overwinning in het
nieuwe seizoen.
Nerveus en gespannen begon TZB aan
de strijd en de FC Molenwijk leek daar
dankbaar gebruik van te maken. Met
direct spel werden de gastheren
teruggedrongen, maar dank zij koel en
doortastend optreden van Michel
Vork bleek het voorlopig 0-0. Tot er
een afschuwelijk misverstand in de
TZB-defensie ontstond, waar Wim
Punt gretig van profiteerde en
ondanks een snoekduik van goalie
Bram Puls de stand op 0-1 bracht.

Deze keer ging de jonge Zandvoortse
ploeg niet massaal in de aanval, maar
ging met overlegte werk. Dit leek in de
22e minuut vruchten af te werpen,
toen Jos van Houten na een fraaie rush
over het gehele veld ook nog subliem
voorzette. De door Cees Sebregts
ingetikte bal ging echter rakelings
naast. TZB kreeg meer en meer vat op
het spel en in de 29e minuut was het
Henk de Reus, die zijn ploeg verdiend
op gelijke hoogte bracht: 1-1. FC

Molenwijk wankelde en TZB begon nu
echt te geloven in eigen kunnen. In
deze fase kwam de grote kracht van dit
team naar voren: als een van de spelers
de bal miste of een kans om zeep
bracht, werd hij direct opgevangen
door zijn teamgenoten. In deze sfeer
van team-eenheid kwam TZB in de
37e minuut weer diep in de defensie
Van Molenwijk en nadat schoten van
René Castien en Martin Spaans uit het
doel waren geranseld was het TZB-
spits Cees Sebregts, die met een droge
knal de bal in de linkerhoek joeg. De
thuisclub leidde met 2-1 en dat werd
tevens de ruststand.
Na de thee werd de strijd iets
grimmiger en het werd al snel
duidelijk, dat Molenwijk niet van plan

Flitsende bewegingen langs de zijlijn.

was nog een doelpunt toe te staan.
Ook TZB, met een goed draaiende
tandem Guus Roskam en Eric
Lefferts, hield de zaak goed dicht. In
de 17e minuut konden de Zandvoort-
Boys pas goed juichen, toen terriër
Edwin Miezenbeek doorbrak en gaaf
doelpuntte: 3-1. Hierna gingen de
bezoekers helaas meer en meer over
tot het in praktijk brengen van
noodmaatregelen en met name Ab Bol
werd keer op keer onreglementair
gestuit. De goed en gedecideerd
leidende arbiter hield de zaken echter
goed in de hand. In de 38e minuut leek
de voor Martin Spaans ingevallen Max
Vastenhouw door te breken, maar ook
hij werd neergelegd. Met het verstrij-
ken van de tijd leek het erop, dat beide
teams genoegen namen met de 3-1
stand, tot in de 42e minuut Molenwijk
bleef staan voor vermeend buitenspel.

Ab Bol ging, mocht doorgaan en leek
te gaan scoren, maar hij werd grof en
genadeloos door de keeper onder-
uitgemaaid. De 17-jarige Bob Sprenke-
ling kwam in zijn plaats en kon van
nabij zien, hoe de toegekende
strafschop door Cees Sebregts zo
ongelooflijk hard werd ingeschoten,
dat de bal als een bom dwars door het
net vloog. Door dit wapenfeit
behaalde TZB een verdiende 4-1
overwinning.

Burgerlijke stand
GEBOREN: Francis Marquérite Léon-
tine Chantal, d.v. A.J "van der Wal en
M.J.C.J. Versluis.
GEBOREN BUITEN DE GEMEEN-
TE: Patricia Maria, d.v. R.J.W.T.F.
van Liemt en G.G.M.R. Janssen;
Mirjam, d.v. A.G. P. Veenhuijsen en P,,
Kuvener, Daphne, d.v. F.G. Beil-
schmidt en W.A. Meijer, Daniëlle, d.v.
C.P. M. Botman en J. H. Bol.
ONDERTROUWD: R.C. Jacobs en
E.C *Ahrendt; B.M. Aders en E.
Bouchsein; E. Kok en R.K. Soepboer.
OVERLEDEN: Arend Keur, 84 jaar,
geh. m. M. Conijn.
OVERLEDEN BUITEN DE GE-
MEENTE: Peter J.A.L. Ramakers, 45
jaar, Lorentzstraat 313; Arend J.
Volkers, 23 jaar, Koninginneweg 23;
Willem Paap, 78 jaar, geh. gew. m. C.P.
Dromme*

De verse kampioen met de man die hem het race in de Datsun mogelijk maakte Jaap Winter.

Z wem-trof eeën voor
Zeeschnimertjes
ZANDVOORT - Bij de eerste
wedstrijd van de jeugdcompetitie in
het nieuwe seizoen zijn de Zeeschuim-
ers weer heel goed voor de dag
gekomen. Op bijna alle nummers
waaraan werd deelgenomen wisten de
merendeel jeugdige zwemmers „ere-
metaal" te behalen. Opvallend waren
de prestaties van Jan Hessels en
Robert Westerman, die beiden hun
beste tijd van het vorig seizoen met
resp. 4,8 en 5,5, sec. wisten te
verbeteren. Karin v.d. Berg, Roy
Warmerdam en Paul Nihot lieten zich
ook niet onbetuigd; zij verbeterden
hun tijden met meer dan 2,5 sec.
Bijzonder goed was eveneens de
prestatie van de jongensestafetteploeg
onder 12 jaar. Met een tijd van 3.07.7
op de 5 x 50 m. vrije slag behaalden zij
een 2e plaats. Het team van het zeer
óterke Njord'59 uit Haarlem werd met
slechts 2 sec. verschil Ie. De uitslagen
zijn:
100 m. vrije slag jongens 1968: Rudi

Heeroma goud in 1.21.7; Jan Hessels
brons in 1,29,5.
100 m. vrije slag meisjes 1968:
Annette ter Heyden zilver in 1.25.1;
Petra Rienks 6e in 1.39.8.
100 m. rugslag jongens 1967:
Fernando Heeroma zilver in 1.32.9;
Robert Westerman 5e in 1.40.8.
50 m. vlindersl. meisjes 1966: Karin
v.d. Berg 4e in 0.46.5.
50 m. vlindersl. jongens 1966: Roy
Warmerdam zilver in 0.40.2.
100 m. schoolsl. jongens 1965: Paul
Nihot zilver in 1.32.2.
200 m. wisselsl. meisjes o. 14 jr.: Karin
v.d. Berg 8e in 3.22.5.
100 m. vlinderslag dames: Elly Bol 3e
in 1.23.8.
100 m. schoolslag heren: Martin
Herfst 7e in 1.42.2.
5x50 m. estafette vrije slag jongens
onder 12 jaar: Rudi Heeroma, Jan
Hessels, Robert Westerman, Fernando
Heeroma, Roy Warmerdam, zilver in
3.07.7.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Goede start van Lions
ZANDVOORT - Het debuut van
de Lions-basketballers in de
tweede divisie is op een uitste-
kende wijze verlopen. De goed
gemotiveerde Zandvoorters heb-
ben de avond van het afscheid
van hun voorzitter Jan Termes
luister bijgezet door het vorig
jaar goed geklasseerde D8S
duidelijk te verslaan.

Zonder de anderen te kort te doen
moeten Dirk Visser en Lex Kroder als
uitblinkers worden genoemd in het
treffen tegen de Haarlemmers, die
geen lang, maar wel een zeer
beweeglijk team hebben, dat de
opdrachten van de coach goed en
gedisciplineerd kan uitvoeren.
In de eerste helft ontliepen beide
ploegen wat scoreverloop betreft
elkaar weinig. Met nog 5 minuten te
spelen (30-35) leken de Lions uit te
lopen naar een grotere marge. De
laatste minuut voor de wisseling moest
het Zandvoortse team echter wat
punten inleveren, mede omdat de
arbiters de leeuwen twee strafworpen
onthielden (45-54).

In de tweede helft behield Lions het
overwicht. DSS kon door afstandscho-
ten via het bord het verschil enigszins
dragelijk houden, maar moest met nog
10 minuten te spelen het initiatief
nemen. Deze press deed Lions
wankelen. De Haarlemmers wisten tot
5 punten in te lopen, maar een
time-out van coach René de Vries
deed de rust terugkeren. Op de goede
intercepties van Lions bleef DSS het
antwoord schuldig. Eindstand: 77-92.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Stand na eerste
wedstr i jd eerste competi t ie
1978/1979 van de Zandvoortse
Bridgeclub: A-lijn 1. Fam. Heidoorn,
61,90 procent, 2. Hr. Berrier-Wanna
52.50 procent, B-lijn 1. Fam. Ates
59,72 procent, 2. hr. De Leeuw-
Reijer, 59.03 procent, C-lijn 1. Fam.
Smink 65.48 procent, 2. fam. Coops
58.93 procent, D-lijn 1. hr. Hollink-
Knipscheer 59,00 procent, 2. dames v.
d. Laan-Rooymans, 57 procent.

Hoge scores

bij handbal
ZANDVOORT - Zowel de dames
als de heren van Zandvoortmeeu-
wen-Handbal kwamen zondag
met twee verdiende punten terug
van hun uitwedstrijd. De dames
hadden nogal wat moeite met
Huge Girls (8-9), de heren
scoorden er lustig op los tegen
Halfweg, dat met 8-18 ten onder
ging.

D e mannelijke Zandvoortmeeuwen
toonden nu, in vrijwel complete
samenstelling, een beter en vooral
geordender spel dan in de voorgaande
wedstrijden. De wedstrijd tegen
Halfweg ging in de eerste helft gelijk
op met de thuisclub iets meer
productie: 7-5.
Na rust bleek, dat Zandvoortmeeuwen
conditoneel sterker was en geleidelijk
wist men uit te lopen tot S-16.
Score: Joop Boukes (8), Wiro
Brugman (3), Dick Berkhout (2),
Joost Berkhout (2) Djurre Boukes.
De dames liepen in de eerste helft door
matig spel tegen een 5-4 achterstand
aan. In de rust werden de zaken onder
leiding van coach Gerga van Duijn
duidelijk op een rijtje gezeten fris van
de lever startte men weer. Vooral
verdedigend liep het nu erg goed en
ook in de aanval werd het overleg
gespeeld. De ploeg uit Heerhugowaard
wist bij een 7-9 achterstand en een
numerieke meerderheid nog een
treffer te plaatsen, maar daar bleef het
bij.
Score: Sandra van Duijn, Els Dijkstra,
Truus Draaijer, Erna Duker, Annie
Trouw.

Zandvoortmeeuwen
voert ranglijst aan
ZANDVOORT - Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen zit in de
lift, dat lijkt een klare zaak na de wedstrijd van jl. zondag. Zes
punten uit drie wedstrijden met als gevolg een eervolle eerste plaats
op de ranglijst. Deze week was het mede-koploper Stormvogels, dat
op eigen terrein een 2-3 nederlaag moest incasseren.

Al in de beginfase van het duel in
IJmuiden kregen de Meeuwen een
kans op een treffer, toen uitblinker
Chris Jongbloed alleen voor doelman
Van Campen verscheen, maar net
naast schoot. Na een licht overwicht
van de thuisclub, dat alleen een
hoekschop en een slecht gericht schot
opleverde, kwamen John v.d. Zeijs en
Bert Bouwman tot verrassende acties
voor de geel-blauwen. Chris Jongbloed
drong nogmaals ver in het strafschop-
gebied door, maar werd gevloerd.
Scheidsrechter Sonnenschcin kende
een penalty toe, waarbij Aaldert
Stobbelaar alle geluk met zich had,
toen de attent reagerende keeper het
leer net onder zich door zag gaan. Het
betekende wel 0-1 na 14 minuten en
hoewel de Zandvoorters zich goede
kansen wisten te scheppen, bleef
verder succes uit. Stormvogels pro-
beerde met veel inzet nog voor rust
gelijk te maken. Bij een hoekschop
werd een IJmuidenaar weggeduwd,
wat eveneens een penalty opleverde.
Verschoor benutte deze kans bij
uitstek en met 1-1 ging men rusten.
Na wat aftastend spel in de tweede

helft drong Stormvogels sterk aan. Het
spelen werd vele malen onderbroken
door vrije trappen, Zandvoort-
meeuwen wist de aanvalsdrift van de
Vogels een halt toe te roepen en kwam
weer tot aanvallende daden. Uit een
door Chris Jongbloed genomen vrije
trap had Teun Vastenhouw koppend
nog geen succes, maar in de 32e
minuut was het dan toch raak, toen
Kees Bruin werd gelanceerd, die geen
fout maakte: 1-2. Stormvogels kwam
fel terug en het waren Aaldert
Stobbelaar en de actieve Teun
Vastenhouw, die beide door goed
ingrijpen een tegentrcffer wisten te
voorkomen. Ook Ed Vastenhouw en
Engel Koper stonden standvastig te
werken. Onverwacht kwam toen Kees
Bruin alleen voor de IJmuider veste,
maar hij schoot naast. Na sterk
aandringen van wederom Kees Bruin
lepelde Teun Vaslenhouw de bal op
het hoofd van Stobbelaar en dat
betekende 1-3, in de 43e minuut. Uit
een vrije trap kort voor het eindsignaal
wist Stormvogels door Maarten Kloet
nog op 2-3 te komen, maar verder
kwam het niet. Zandvoortmeeuwen

gaf de voorsprong niet uit handen en
twee zeer kostbare punten gingen mee
naar Zandvoort. Voor aanstaande
zondag staat de thuiswedstrijd tegen
het onberekenbare WSV'30 op het
programma. Zandvoortmeeuwen I
treedt dan om 14.30 uur aan op het
hoofdveld aan de Vondellaan.
Competitiestand: Zandvoort-
meeuwen 3-6, Stormvogels 3-4,
WSV'30 3-4, KFC 3-4, Zaandijk
3-4, Nieuw Vennep 3-4, TYBB
3-3, Beverwijk 3-2, WB 3-2,
Velsen 3-1, QSC 3-1, HBC 3-1.

Typisch FMJIS eethuisje pj| m 't centrum
Maandelijks mcu»c "spcti,ilitc' jlatanc"

Geopend i anaf 17 (X) uut Rewr%enng gewenst
(Op rruandjg en dmsdjg gefloten l

Bloemendiiheucg J8. Hlucmenddjl
Telefoon 02J-2M9.19
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NIEUW IN ZANDVOORT:::HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.Keur-verf)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS \
Tevens openen wij binnen een maand onze

IOUWKATERIALENHANDEL

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC' ZANDVOORT

TEL. 02507-2266

Ik zoek een lieve vrouw
die voor mij en mijn twee kinderen wil zorgen

een huwelijk is mogelijk.

Brieven onder nummer Z 317.

Modern,Gemoedelijk enRomantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

5 jaarjjarantiej

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!
Showroomkeukens tegen
aantrekkelijke prijzen.
Openingstijden:
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdags gesloten.
Verder volgens afspraak.
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KEUKEN ARCHITECTUUR
Paradijsweg 11 A, Zandvoort

dejmen

Gezond en wel. Geen wonder.
Want de spanningen zweten ze d'r uit. En de

poriën houden ze open. Als voorstanders van
'n gezond Europa zijn ze nu ook hier met hun
pure pijnhouten sauna's. Sauna's zó kompakt en
praktisch dat ze in elk huis hun plekje wel weten
te vinden. Dus ook bij u!

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Te huur aangeboden:

Zomerhuis
Kookgelflyunmid,
douche m toiet

Br. ond. nr. 1213 bur.
v. d. blad.

Hang- en tegkast
Hoog 170. breed 98,

diep 50 -f 149,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Power
Sportproducts BV
IJmuiden
Plein 1945, nr. 99,2e etage

Stunt zonnebanken van één der beste
fabrikanten. Met 1 jaar garantie. Van
2895,- voor - . 1895,-
Zolang de voorraad strekt

Incl. 18% BTW en bezorging.
Bel 02550-16854 of 02507-7372.

DOE HET NU!
Monteer of plak nu eindelijk die
tochtstrip eens. .̂̂
Per strip O "TC
vanaf m**j i W

En per pakje vanaf 3,30

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Postzegel- en
Muntenhandel

M. J. W. KOPPEN
Smedestraat 25 - Haarlem

• Gespecialiseerd in Neder-
land en overz. geb.

• Zeer uitgebreid assorti-
ment postzegel- en munt-
benodigdheden.

• Voor zowel in- als verkoop
dagelijks geopend van
10.00 tot 18.00 uur.

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVQORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-13.00 uur 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur

TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
'eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws.

WINTERSTALLING BOTEN EN MOTOREN
Winterservicebeurt.
Het behoud van uw motor.

Mcrcury en
«Johnson b.b.

s
s
s
s
s
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j HET ADRES VOOR:
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS
Jan Tademaweg 55 Haarlem tel. 023-32O368

PAULVAN BAAREN
*WATERSPORT*

Nog 3 weken;

HEROPENING
Looman Optiek

met de meest moderne apparatuur
Haltestraat 5 - Zandvoort

Tel. 02507-21 74

OwT)ageKjl$Tlmd
al eeuwen city dog

Bakkerij J. v. d. Werf
Gasthuisplein 3

en
Winkelcentrum Nw. Noord

VERBOUWEN
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN
VERANDERT MET KLEUR

KEUR EN ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort

Tel. 56 02

Flexa Acryllatex muurverf
• vele prachtige diepe kleuren
• groot uitstrijkvermogen

(10-12 m2 per liter)
• toepasbaar op vele ondergronden:

steen, behang, gips, board,
spaanplaat, hout etc.

• uitstekende kwaliteit
• loodvrij

Latex muurverf voor een kleurrijke
verandering.
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Ambulancevervoer WEEKENDDIENSTEN Enthousiaste deelnemers

Vervolg pag. 1
Ook wijst hij erop dat zijn kosten laag
liggen omdat hij geen personeel in
vaste dienst heeft en kleine reparaties
aan zijn ambulance zelf kan uitvoeren.
Ook dat van der Waal bij spoedgeval-
Icn steeds binnen enkele minuten ter
plaatse was, rekent hij als een
pluspunt.
Uiteraard is het van der Waal bekend
dat er hier en daar wel eens
onverantwoordelijk werd vervoerd.
„Maar", zegt hij, „deze vervoerders
komen bij de huidige wet ook niet aan
bod, omdat ze geen goed materiaal en
personeel hebben, wat bij mij wel het
geval is."
Ook de becijfering van f 500,-- per rit,
spreekt hij ten stelligste tegen. „Ik kan
mij aan de geldende prijs houden,
zoals die door de F.N.O.P. wordt
geadviseerd en die is beduidend lager
dan die de G.G. en G.D. berekent."

Conclusie
Met de wet in de hand zou van der
Waal op de geplande hoorzitting van
25 september, zijn zaak wel gewonnen
hebben, is zijn mening. „Ik ben er van
overtuigd dat ik een vergunning zou
krijgen, omdat er in de wet niet
gesproken wordt van de verplichting,
„vast" personeel in dienst te hebben.
Daar staat tegenover dat van der Waal
de zo nodige samenwerking tussen
hem en het ziekenfonds Spaarneland
niet ziet zitten. „Gezien de aard van de
bespreking zou Sparfrneland een
exclusief contract met de G.G. en
G.D. kunnen sluiten. Dit zou inhou-
den dat ik nimmer voor het
ziekenfonds zou rijden. Voor de
financiering van de ambulance die ik
had willen kopen, en nu gehuurd heb,
heb ik een contract met Spaarneland
nodig, als dit ontbreekt kan ik de
ambulance niet kopen"

Op deze basis ziet van der Waal
geen goede samenwerking tussen
hem, Ziekenfonds Spaarneland
en de G.G. en G.D. een
samenwerking die in deze vorm
van vervoer onontbeerlijk is.
Reden waarom hij afziet van zijn
plannen een eigen ambulance-
vervoer voor Zandvoort. Hij
heeft Gedeputeerde Staten van
zijn besluit op de hoogte
gebracht, zodat de hoorzitting
van 25 september niet behoeft te
worden gehouden.
Starre houding
Dat Zandvoort in het probleem van
ziekenvervoer een starre houding

heeft aangenomen, wordt door de
wethouder K.C. van der Mije ontkend.
„Wij hebben als gemeente nimmer
tegen ziekenvervoer door van der Waal
geopponeerd. In tegendeel, toen van
der Waal met zijn plannen kwam,
hebben wij medewerking verleend. Wij
kunnen echter niet tegen de Provincie
opboksen. Zo lang van der Waal geen
officiële vergunning heeft van G.S.
kunnen wij geen belofte doen voorde
toekomst," aldus de wethouder.
De zienswijze van Rob van der Waal
ten aanzien van de toekomst, wordt
evenmin gedeeld door de betreffende
afdeling van Gedeputeerde Staten. De
heer Meienhorst op het Provinciehuis
in Haarlem, noemde het standpunt
van van der Waal voorbarig. „Binnen
enkele weken kunnen wij het
concept-plan verwachten ter bestu-
dering. Er is een plan in voorbereiding
dat voorziet in ambulancevervoer voor
iedere plaats in de regio. ledere plaats
moet namelijk binnen redelijke tijd
per ambulance bereikbaar zijn, zo ook
Zandvoort. Ik kan nog geen uitspra-
ken doen, maar dat Zandvoort eeen
achtergebleven gebied zou blijven is
natuurlijk sterk overtrokken."
De emotionele uitspraak van Rob van
der Waal kan ook de wethouder niet
imponeren. „Wij wachten op het plan
van G.S. Mocht dat ons inziens voor
Zandvoort nadelen bieden, dan zullen
wij hier zeer zeker bezwaren tegen
aantekenen," aldus wethouder van der
Mije, die mededeelde dat hij nu reeds
het probleem ambulancevervoer
Zandvoort onder de aandacht van de
Gedeputeerde Korte heeft gebracht.
Een beeld dat ui het Zandvoortse
dorpsleven zal verdwijnen. Rob van
der Waal
Een beeld dat uit het Zandvoortse
dorpsleven zal verdwijen. Rob van der
Waal heeft zijn vergunningsaanvraag in
getrokken en zal ge<>r. ambulance-
diensten meer rijden.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN -
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerper, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENOOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouwman,
Mol, Ridderbos.
Arts: R.F.J. Bouman, tel. 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zuster E. Polder-
vaart-Spaans, Distelstraat 21, Nieuw
Vennep, tel. 02516-6495.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 3185.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: Mevr. Dekker, Thorbecke-
str. 17, tel. 5847, bij afwezigheid van
de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.30
uur: ds. c. Mataheru, (crèche aan-
wezig),
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
bezoek aan ouderochtend van de
zondagsschool.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: ds. N. Korenhoff, van
Heemstede, 19.00 uur: Drs. B.
Boelensvan Castricum.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: Vredeszondag. 10.30 uur:
bijeenkomst verzorgd door de werk-
groep „Samen leven".
Rooms Katholieke Kerk.
Pp'pihiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: zaterdag 23 september: 19.30
uur: Eucharistieviering met orgel en
samenzang, zondag 23 september 8.45
uur: stille Eucharistieviering. 10.45
uur: Eucharistieviering met
medewerking van het jeugdkoor „St.
Agatha". (Hoogmis).
Nieuw Apostolische Kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: op maandag 25 sep-
tember nog geen samenkomst in huize
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
'Voo -straat 100 te Katwijk.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, telefoon
3459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voorde vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem: telefoon 023-326655. Advies in
gcsstclijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning: geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
/ia postbus 100, Zandvoort.

Grote Bazar
ZANDVOORT - In het Wim
Mensinckhuis aan de Hogeweg
10 zal een grote bazar worden
gehouden met allerlei attracties.
De bazar zal worden gehouden
op 29 september en is geopend
van 's middags 13.00-17.00 uur
en van 19.00-21.00 uur.

Raadsagenda
ZANDVOORT - Op dinsdag 26
september 1978 's avonds om 8 uur
zal de raad van de gemeente
Zandvoort in openbare vergadering
bijeen komen. Op de agenda staan de
volgende punten:
1. Notulen
2. Ingekomen stukken: Onderzoek

geloofsbrieven en toelating
mevrouw Mr. H.W. de Jong als lid
van de raad; Brief anti-
circuit-comité

3. Grondverkoop Zandvoortselaan
4. Voorbereidingsbesluit transfor-

matorstation Mussenpad
5. Wijziging financiële organisatie
6. Verhoging recht van uitzicht
7. Incidenteel appèl circuit-proces
8. Aankoop pand
9. Machtiging tot het voeren van een

rechtsgeding inzake opeisbare
vorderingen

10. Benoemingen: 1. plv. lid advies-
commissie vleeskeuringsdienst; 2.
leden van plv. leden woonruimte-
commissie; 3. lid algemeen be-
stuur Stichting Jeugdtandver-
zorging; 4. Benoeming, herbe-
noeming leden bestuur Stichting
Cultureel Centrum; 5. Raadsleden
in contactcommissie culturele
belangen. •

11. Rondvraag

bij 3e Auto-Vierdaagse
ZANDVOORT - „Het doel van de Auto-Vierdaagse?" zegt
mejuffrouw Bep Roozen, „Dat is om mensen uit het hele land te
laten zien, dat Zandvoort ook buiten het topseizoen de moeite
waard is om te tonen, dat het dorp ook een achterland heeft, dat
ongelooflijk veel heeft te bieden."
In die opzet zijn de voorzitter van de Evenementencommissie en zijn
medewerkers ook dit jaar weer uitstekend geslaagd. Vijftig
automobilisten en hun medepassagiers waren van de partij bij dit
stuk „seizoenverlenging" en na het rijden van vier bijzonder fraaie
toeristische routes kon worden geconstateerd, dat alle deelnemers
zondagmidag opgetogen weer naar hun woonplaats terugkeerden.

WAtERSTANDEN

ZANDVOORT • De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: donderdag 21 september
7.04-19.25 uur; vrijdag 22 spetember
7.48-20.07 uur; zaterdag,23 septem-
ber 8.29-20.51 uur; zondag 24
september 9.20-21.46 uur; maandag
25 september 10.25-22.58 uur; dins-
dag 26 september 11.45-00.24 uur;
woensdag 27 september 13.10 uur;
donderdag 28 september 1.51-14.15
uur.

Op de eerste en de laatste dag reed
men ongeveer 80 kilometer, op de
twee andere dagen zo'n 170 kilometer
en zelfs de deelnemers uit de regio
kwamen op plekjes, waar ze geen weet
van hadden. „Onvoorstelbaar, dat
men nu al voor het derde jaar steeds
weer zulke kostelijke routes kan
samenstellen", vond een van de vaste
klanten van de Zandvoortse Auto-
Vierdaagse. Een compliment, dat
volledig toekomt aan de dames
Roozen en Geertsma, die in de
afgelopen maanden zeker 1000 kilo-
meter hebben afgelegd voor al dat
toeristische moois gerangschikt op
papier stond.
Er werd van donderdag tot en met
zondag niet alleen autogereden. De
organisatoren hadden ook nu weereen
aantrekkelijk bijprogramma om de
routes gebouwd, dat op de eerste dag
begon met eengezamenlijke lunch in
hotel Keur, waar burgemeester Ma-
chielsen de gasten in een sympathiek
toespraakje namens de VVV welom
heette, 's Avonds was er een bezoek
aan het casino en de tocht van vrijdag
eindigde met een rondje circuit. Een
van de hoogtepunten was ongetwijfeld
de feestavond op zaterdagavond, waar
Bob Gansner en zijn Wurfdansers een
uitermate geslaagde klederdrachten-
show en volksdansdemonstratie
gaven. Verder kwam carnavalsprins
Vic met zijn trawanten opdraven om
de deelnemers, die al voor de derde
keer present waren, te onderscheiden
en kon bingo-master Leo Duiven-
voorde zijn kwaliteiten nog eens tonen
tijdens een spelletje, waarvoor vele
middenstanders diep in hun toon-
kamers hadden getast.

Tot verrassing van de automobilisten
lag het eindpunt op de laatste dag deze
keer niet in Zandvoort, maar aan de
Amsterdamse haven, waar een rond-
vaartboot klaarlag. Aan boord werden
de vierdaagsekruisen uitgereikt en
werden de belevenissen van de vier
dagen nog eens geestdriftig op een
rijtje gezet. Bij het uitwuiven aan de
kade overheerste het: „Tot volgend
jaar".

Showroom, Passage 14,
Zandvoort. tel. 02507-4556

allmilltlÖ keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

Dagelijks geopend van 13.30 tot 15.30 uur. Woensdag de gehele
dag gesloten. Zaterdags de hele dag geopend. Elke dag volgens
afspraak, óók 's avonds.

MET SPOED GEVRAAGD:

DAMES
die handig zijn met naald en draad
Wij zoeken voor 2 dagen per week personen
die ons kunnen helpen met het produceren

van douche-mutsen.
Voor inlichtingen:

tel. 02507 - 72 35, van 9.00 tot 17.00 uur.

gemeente
zandvoort

Gemeente Waterbedrijf Zandvoort
Spoelen buizennet

Het buizennet zal in de navolgende nachturen de
waterdruk zeer gering zijn. Het spoelen voor Zand-

voort vindplaats in de periode:
maandag 25 sept. t.m. vrijdag 29 sept. a.s. van

23.30 uur tot 4.45 uur.
En maandag 2 okt. t.m. vrijdag 6 okt. s. n

23.30 uur tot 4.45 uur.
Het spoelen voor Bentveld vindplaats op maandag

9 okt. a.s. van 23.30 uur tot 4.00 uur.
Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig
mogelijk water te tappen of ander waswater in voor-

raad te nemen.

Te koop

grote partij
openh. blokken

Tel. 2937.

Verloeren:

2 bossen
sleutels

aan één haak.
Maandag 18 sept. tus-
sen 16.30-18.00 uur, om-
geving Tj. Hiddesstr. v.
Galenstraat. Tegen be-
loning terug te bazor-
gen: tel. 02S07-442S.

ZANDVOORT

OPEN HUIS
op zaterdag 23 september 1978 van 11.00-13.00
uur, Brederodestraat 92A, op goede stand
gelegen

royaal woonhuis
met voor- en achtertuin, c.v. gas, woon-
kamer met parket, studeerkamer, moderne
woonkeuken, 4 slaapkamers.
Vraagprijs f 345.000,- k.k.

<

Verdere inlichtingen
MAK. KANTOOR CEIMSE
Telefoon 02507-2614.

Tweed combinatie
Breistof 130 cm br. per meter 20,00
Bijpassende boorden per set —10,00
Ruit 150 cm br. per meter 17,50

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

De Dr. JOSHUA
BIERER STICHTING
Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort,
vraagt een

NACHTPORTIER
Gerlacht wordt aan een full- of part-time
kracht, ook een flinke 65 -i- ^n in aanmerking
komen.
Sollicitaties t.a.v. de Heer G. W. Lammers,
telefoon 02507-4941.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Een redenaar die het te lang maakt,
is als een klok die elke minuut slaat.

Royer-Collard
(1763-1845)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

is geen redenaar en heeft dus geen klokken
die elke minuutslaan.

Wél horloges, klokken en wekkers, waar u
elke minuut plezier van hebt.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

De Audi 100
totaal vernieuwd

De Audi 100 heeft een gedaanteverandering
ondergaan. Nóg fraaiere vormgeving en een
uitgekiend interieur zorgen ervoor dat Audi
100-rijden een sensatie wordt. Uiterst veilig en
onvermoeibaar comfortabel. U bent Welkom
voor een proefrit.

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,

telefoon 02507-4565.

SCHILDERSHAL
C. J. PAAP

Verkoop van

Verf - Glas -

Hofdijkstraat 24, Zandvoort,
telefoon 02507-2206

FROMAGERIE
KAAS en

WIJNSPECIALISTEN

Kerkstraat 6A - Zandvoort
Tel. 0250/ 61 41

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren

per paar 2,95
4 paar voor 10,-

In maten S-M-L-EL

KROON
H ALTESTRAAT 55. ZANDVOORT

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILOIM - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

ACRYL SOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-

KROON
H ALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

Ruik de herfst!!!
Haal 'n neus vol
bij:

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)

Hallestraat 65 - Zandvoort
Tel. 02507 -20 60

Gedurende het winterseizoen
woensdagmiddag gesloten.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBITREPARATIES

A. RITMAN
Rainwardtstraat 20 • Tel. 02507 • 43 65

Zaterdag 23 september aanvang 20.00 uur
en

zondagmiddag 24 september
matinee, aanvang 16.00 uur.

Duo Mitsby Smeekens
CAFÉ-RESTAURANT

DE KOUSENPAEL
Haltestraat 25 - Zandvoort

Ideale gelegenheid voor uwparties,
recepties, trouwdag en zakelijke bijeenkomsten.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT!
Dr. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

• FIAT
» LANCIA
• AUTOBIANCHI

Met B O VA G-garantie.
NIEUW en GEBRUIKT
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(knappend vers)

Daar blijf

van eten.
dat kan

ook voor
prijs i

/ in de smaken:
abrikozen,kersen,
rozebottel en
frambozen/bessen

POT450gram

Black *Denken

mffiKMHE ffiTKösr t
•?"»«&»

625 dus met nog meer mogelijkheden

hem nu want deze lage P"js
meer terug! SKATEmischien nooit meer

sterk (buigzaam) poly-nylon bovenblad
met bestuurbare wielen BROODnu de échte „MERK -puzzles voor

superma rkt-prijzen
1e voorbeeld
(er volgen er méér!):

60 STUKJES
32 X 22 cm

DE RAGE UIT
AMERIKA DIE
NIET MEER
VALT TEGEN
TE HOUDEN!

Haal het bij

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: TuinwegS (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185

BABY

WEEGSCHALEN

• te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.

Auto • Brand • Leven
Alle venekeringen

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Dak-
dekker

Telefoon

02507-7353

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS-'EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ '

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in •

dieetartikelen
voorsuikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Piano en
blokfluit

lessen door gedipl.
leerkrachten

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

WONINGRUIL
Gevraagd in Zandvoort

een huisje met tuin.
Aangeboden een 4 Ka-
merwoning met vrij uit-

zicht in Amsterdam.
Telefoon na 20.00 uur

02507-2366.

Zit/slaap

fauteuil

makkelijk voor logé's
M69.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht23,

Zandvoort,
telefoon 7751

Hulp in de
huishouding

gevraagd, 1 of 2
ochtenden per week.

/ 8,- per uur.
Frans Zwaahstraat 80,

Zandvoort,
telefoon 02507-3593.

GEVRAAGD:

Vrouwelijke
huishoudelijke

hulp
tevens MANL. KRACHT

voor buitenwerk.
Uitstekende beloning.

Mevr. L. Jacobs,
Boul. Paulusloot 55,

Zandvoort,
telefoon 02507-6105.

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-13.00uur
zondag 13.00-18.00 uur.

Mini Club
Kindembbroekje

smalle pijp

ƒ 35,-
Kerkstraat 19 parterre,

Zandvoort,
telefoon 02507-2943

TE KOOP:
Royaal bruin leren

bankstel
3 zits + 1 rits.
Prijs n.o.t.k.

Telefoon 02507-2551.

TAPINETTE

DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!

Te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort

telefoon 02507-2327
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"Basis" breekpunt voor de VVD

Definitieve splitsing in fractie
ZANDVOORT - In de gemeente-
raad van Zandvoort hebben nu
twee fracties, zich beiden WD
noemend, zitting. Na maanden-
lang overleg, lag vrijdagavond
dan de verklaring van de
VVD-fractie op tafel. Een ver-
klaring die mede was opgesteld
door de bemiddelaar van het
hoofdbestuur, die de zo nodige
eenheid in de Zandvoortse
fractie van de WD zou moeten
herstellen. Het lukte niet!
Opnieuw kon men geen overeen-
stemming bereiken, dus is de
breuk tussen, aan de ene zijde
het duo Attema/Hugenholz, en
aan de andere zijde overige
fractieleden, Joustra, Gielen
Jongsma, de Jong en ook het
bestuur van de plaatselijke
afdeling nu definitief.

Toch was men in Hotel Bouwes
vrijdagavond 22 september hoopvol
gestemd over de goedkeuring van de
gehele fractie. In tegenwoordigheid
van diverse vertegenwoordigers van
het Hoofdbestuur, o.a. de heren
Blauw, den Ouden, alsmede mevrouw
Mr. Breitbart, de heer Wijnand,
vertegenwoordigers van het plaatselij k
bestuur, behalve de heer Methorst,
(deze had een volmacht afgegeven,
evenals het afwezige fractielid, me-
vrouw de Jong, dat de fractie namens
hen kon spreken), en de fractieleden:
Attema, Hugenholz, Jfrflgsma, Jou-
stra en Gielen.

Y Verklaring

„De leden van de VVD-fractie in
de gemeente Zandvoort hebben
de conflicten die naar aanleiding
van de wethouderskandidatuur
zijn gerezen, besproken.

Zij betreuren het in hoge mate,
' dat als gevolg hiervan, de interne
onenigheid de intregiteit van

Joustra, Gielen en Jongsma, de fractie-meerderheid.

zowel leden van de fractie als van
leden van het bestuur in twijfel
zijn getrokken.

Eenstemmig wordt betreurd, dat
als gevolg van deze onenigheid
een zetel van de WD in het
college van b. en w. niet meer
gecontinueerd kon worden.
De fractie is tot de slotsom
gekomen dat een basis is
gevonden voor een hernieuwde
samenwerking".

Joustra
De fractievoorzitter Joustra vindt het
een goede verklaring. „De laatste
weken zijn er door iedereen fouten
gemaakt. Dat staat er ook. De laatste
alinea hield in dat de fractie meende-
dat er een basis was gevonden voor een
hernieuwde samenwerking. Laten wij
nu eindelijk eens beginnen waarvoor
wij zijn gekozen, namelijk het
deelnemen aan het besturen van de
gemeente Zandvoort".

"Basis"
Het woordje „basis", bleek nu juist
het breekpunt te zijn. De heer Attema
wilde duidelijkheid over dit begrip.
Zowel hij als mevrouw Hugenholz
wenste voor eens en altijd duidelijk-
heid over één punt: „Als zich in de

toekomst de situatie zou voordoen,
dat een wethouder uit de VVD-fractie
zou moeten worden aangewezen, wie
zou dit dan moeten zijn? "

Deze verre blik in de toekomst bleek
fataal. Opnieuw bleek de duidelijke
splitsing in de fractie. Attema zou
kunnen rekenen op de steun van
mevrouw Hugenholz, terwijl de
overigen Joustra als kandidaat zouden
steunen. De minderheid stapte op, de
breuk lijkt definitief.

Op 6 oktober wordt nu een extra
ledenvergadering gehouden,
waar de leden van de WD hun
standpunt kunnen bepalen. De
heer Blauw, de bemiddelaar van
het hoofdbestuur, heeft deze
avond vrijgehouden in zijn
agenda om eventueel, op ver-
zoele, naar Zandvoort te komen,
om verslag te doen van zijn
bevindingen. Het laatste woord
zal waarschijnlijk liggen bij de
vergadering. Indien zij het duo
Attema/Hugenholz in het gelijk
stelt, zullen het volledige bestuur
en de overige fractieleden aftre-
den.

Zie ook pag. 3

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
ZANDVOORT - Kommende zundag
nacht begint de wintertaid. In d
naetuur benne we d'r al an gewend.

A.C.C. in tweede brief aan raad
Proces van nationale betekenis
ZANDVOORT - In zijn tweede
brief aan de leden van de raad en
het college zegt het anti-circuit-
comité dat het aanstaande
proces van meer dan lokale
draagwijdte is. Ze stelt dat het
van nationale betekenis is en dat
juristen en milieu-deskundigen
met spanning de uitslag tege-
moet zien.

Zij voorziet dat van beslissend
karakter wellicht zal zijn, enerzijds het
menselijk welzijn; en anderzijds, de
toename van de geluidsterreur sedert
de ondertekening van het contract
tussen gemeente en Cenav, nu bijna
zes jaar geleden. Het comité is van

mening dat men heeft nagelaten een
maximaal aantal toelaatbare decibel-
len in het contract te noemen en is van
oordeel dat hier een ernstig verzuim is
gepleegd.
Zij dringt er bij het college en de raad
op aan een uitspraak te doen dat
geluidsbeperking gewenst is tot een
peil waarbij volgens de inspectie van
volksgezondheid en Gedeputeerde
Staten woningbouw in de omgeving
van het circuit toegestaan is.
Zij voorziet dat een dergelijke
uitspraak perspectieven biedt voor
uitspraak in het vonnis van het
Amsterdamse Gerechtshof, maar ook
dat het waarschijnlijk een bevrijding
zal betekenen voor de omwonenden
van het circuit.

Rectificatie
ZANDVOORT - De bazar die in het
Wim Mensinckhuis wordt gehouden
op 29 september is geopend van 15.00
tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00
uur. Abusievelijk werd opgegeven
13.00 uur, maar dit blijkt te vroeg te
zijn.

ZANDVOORT - De vereniging van
Reserve-gemeentepolitie Zandvoort
organiseert in het kader van het
30-jarig jubileum op 30 september a.s.
een auto-puzzelrit binnen de Ge-
meente Zandvoort. Lengte rit 32 km.
Gemiddelde snelheid: 16 km. per uur.
Inschrijfgeld: f 10,--per equipe. Start:
13.30 uur vanaf het Politie Posthuis
circuit, waar tevens de prijsuitreiking
zal plaatsvinden.
Voorinschrijving kan geschieden bij de
heer N. Paap, Nic. Beetslaan 46, tel.
4389 of op de dag van de rit vanaf
12.30 uur. Om de deelnemers gelijke
kansen te bieden, wordt op 29
september een deelnemersavond ge-
houden in het Politie Posthuis op het
circuit. Aanvang van deze avond is te
20.30 ur. Dit evenement staat open
voor iedere automobilist • •

(Adv. Ingez. Med.)

ANTIEKE BOERENMEUBELEN
Door rechtstreekse import uit Engeland kunnen

wij u deze antieke meubelen tegen zeer lage
prijzen aanbieden.

Binnenweg 201-207, Heemstede
mteneurverzorgmg b.v. Telefoon ,023);

WAT KOST EEN
KILO SUIKER?

Ja, wat betaalt u eigenlijk
elke dag?

BIJ ONS:

KILO
1?

Haal
het bij

LANGS DE VLOEDLIJN

ZANDVOORT - De stier stoot niet
omdat hij horens heeft,'maar omdat
hij stoten wil heeft hij horens.

Schopenhauer
(1788-1860)

Fietstocht
ZANDVOORT - Het gehar-
rewar, of de onmin, die nu al
maandenlang duurt in de
VVD, doet de buitenstaander
met verbazing toezien. Nu
echter, na al die tijd, de
overige fractieleden, inzage
van tot nu toe, onbekende
feiten geven, vraagt men zich
toch af, waar het duo
Hugenholz/Attema mee be-
zig is geweest.
Een vergelijkend verhaal
doemt op, zij het op een
ander vlak, maar toch onmis-
kenbaar identiek.
„Er was eens een groepje
jongelui dat een fietstocht
plande naar Texel. Twee van
hen beklommen een tandem,
waarvan de achterband een
grote slijtplek vertoonde. Er
werd zorgelijk gekeken door
de overigen. „Zo gaan wij niet
mee, straks knapt die band, -
wij zijn het er niet mee eens
dat jullie op die tandem
gaan".
Maar neen, het duo wist
beter. Zij zeiden tegen elkaar:
„Als wij eerst de pont naar
Velsen maar halen, dan zien
wij wel verder. Op de pont
werden de bezwaren opnieuw
weggewuifd. „Wij zijn nu
toch allemaal bij elkaar, en
die band die_ houdt het wel".
Buiten de pont, wist de één
een kortere weg naar Den
Helder, en het duo sloeg een
andere weg in. Om toch te
bewijzen dat die band wel
goed was, zouden ze even snel
een binnenweggetje nemen
en nog voor de anderen als
eerste dus, in Den Helder zijn.
Zij trapten zich, zonder op of
om te kijken, een ongeluk. De
waarschuwing van een
jongetje op een stille weg
„Dat er 'n buultje op de band
zat", werd met hoongelach
afgedaan. Het hobbelde en
botste, maar ze trapten door,
het contact met de rest al lang
verloren hebbende:
Toen gebeurde het onvermij-
delijke. Mijlenver verwijderd
van het einddoel, elkaar
bekennend, dat ze verdwaald
waren, knapte de band met
een reuzenknal. Daar stonden
ze dan, kilometers ver, nie-
mand die meer kon helpen,
op een doodlopende weg."
Het duo Attema/Hugenholz.
Al ver voor de verkiezingen
waren hen de bezwaren van
de overige fractieleden be-
kend, die tegen een wethou-
derskandidatuur van Attema
waren. Deze bezwaren wer-
den weggewuifd, eerst de
verkiezingen dan beraad over
de kandidatuur.
Hoewel op de ledenverga-
dering die de groslijst samen-
stelde, uitdrukkelijk werd
gesteld dat nummer l op de
lijst, niet automatisch ook de
kandidaat voor de wethou-
derszetel zou zijn, heeft het
tweetal Attema/Hugenholz,
hiervoor de oren gesloten.
Komt tijd, komt raad, niet-
waar?
Wel de tijd kwam, maar de
goede raad werd niet ter harte
genomen.
Integendeel, men ging op de
ingeslagen weg voort, zonder
op of om te zien, en toen
bleek dat door haar
verdeeldheid de fractie de
boot naar Den Helder miste
(wethouderszetel), probeer-
de men, niet om als eenheid
verder te gaan. .
Neen, inplaats daarvan, ging
men nog verder en ging'
genoegdoening eisen voor
vermeende fouten.
Het resultaat is nu een
duidelijke splitsing in de
WD. Moeilijkheden die naar
buiten zijn getreden en dat
allemaal, omdat men startte
met een band die reeds
,slijtageplekken vertoonde.

Het is weer voorbij die zomer 1978
ZANDVOORT - Het strandseizoen is over. Geen hete zomer, helaas maar ondanks de festiviteiten van de
viering „Zandvoort 150 jaar Badplaats", geen geheel verloren seizoen. Men is reeds enkele weken bezig
met het opruimen van de strandpaviljoens, het strand wordt weer kaal, en zal een winters aanzien krijgen.
Volgend jaar wordt het beter.... tenminste dat wordt gezegd.

Opheffing circuit is
het streven van D'66
ZANDVOORT • Op 23 oktober zal er een geluidstestdag worden
gehouden op het circuit van Zandvoort. Hierbij zullen
vertegenwoordigers van zowel het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne als van het T.N.O. als van de CENAV, aanwezig
zijn.

l
Dit bleek uit het antwoord ^an burgemeester* Machielse/i, in de dinsdag
gehouden raadsvergadering aan' de democraat van Erp. „Opheffing van het
circuit is ons streven" zei deze in een discussie over de circuitproblematiek. Hij
kan in ieder geval rekenen op steun van de socialist Toonen, want deze toonde
zich een warme voorstander van het anti-circuit-comité. Wat meer is, in het
collegeprogramma neemt de geluidsbestrijding van het circuit een grote plaats
in.

Dit alles kwam reeds naar voren aan
het begin van de openbare raads-
vergadering waarbij de brieven ge
zonden aan het college en de raad van
het anti-circuit-comité ter discussie
kwamen.

Anti-ciquit-comité
Het bleek dat na de eerste brief, door
het comité een tweede was gezonden,
die bij de gehele raad „beter was
gevallen" dan de eerste. De fractie-
voorzitter van de P.v.d.A. zou graag
zien dat beide brieven gelijktijdig in de
volgende raadsvergadering konden
worden behandeld omdat speciaal het
verzoek de geluidsbeperking terug te
brengen tot een peil waarbij volgens de
Inspectie van de Volksgezondheid en
Gedeputeerde Staten woningbouw in
de omgeving toegestaan is, zijn'
volledige instemming kon hebben.

Incidenteel appèl
Door het college was toestemming
verzocht, op advies van haar raadsman
in haar verweer tegen het aangeteken-

de appèl van F.H.M. Klaassens c.s.,
voorwaardelijk indicenteel appèl in te
stellen
Een terminilogie waar speciaal de heer
van Erp nog veel moeite mee had.

Het duurde tenminste vrij lang
voordat hij begreep dat op zijn drie
vragen naar aanleiding hiervan ge-
steld, geen antwoord mogelijk was.
Zijn eerste vraag was „Wat zou het
gevolg zijn wanneer de gemeente dit
proces verliest?" Hierop was geen
antwoord mogelijk, omdat de uit-
spraak nog niet bekend is. 2. Wat voor
incident zou op te brengen zijn? Geen
antwoord mogelijk, zie boven. 3. Wat
het allemaal kost? " Dat kan nagegaan
worden," aldus de heer Machielsen in

zijn geduldige uitleg van de procedure
„incidenteel appèl" dit zeker niet
inhoudt dat de gemeente het proces
zou willen rekken. „In tegendeel het
anti-circuit-comité kan gerust zijn, het
proces zal zich waarschijnlijk voor het
comité positief ontwikkelen," aldus
de burgemeester. Incidenteel appèl
houdt slechts in, dat, wanneer de
Gemeente gelijk krijgt in haar verweer,
maar het toch niet eens zou zijn met
de formulering van de uitspraak, dan
kan zij hiertegen appèl aantekenen.
De raad ging akkoord met dit voorstel,
alhoewel de heer Machielsen op de
suggestie van Toonen, dat een deel van
de raad zich zorgen maakte over de
geluidshinder van het circuit, toch de
terechtwijzing gaf, dat „niet een deel
van de raad, maar de gehele raad zich
zorgen maakt en men alles zal doen
om een leefbaar klimaat in Zandvoort
te bewerkstelligen."
Verder was het een rustige raadsver-
gadering, waarin de geloofsbrieven van
mevrouw Mr. H.W. de Jong als lid van
de raad werden goedgekeurd. Diverse
leden werden benoemd in de woon-
ruimtecommissie, jeugdtandverzor-
ging, Cultureel Centrum en contact
commissie culturele belangen enz.
Ook geeft de wijziging van de
financiële organisatie van de gemeente
geen reden tot bezorgdheid ten
aanzien van de werkgelegenheid,
alhoewel de heer van Erp hier
kennelijk toch zijn twijfels over had.

ZANDVOORT - De commissie van
advies en bijstand voor ruimtelijke
ordening en algemene zaken zal in
openbare vergadering bijeenkomen op
dinsdagavond 3 oktober.
Aanvang 20.00 'uur. De agenda
vermeldt de volgende punten:
1. Ontwerp-streekplan voor het
Amsterdam/Noordzeekanaalgebied.
2. Wijziging drank -en horecavergun-
ning.
3. Wijzigingen verordening regelende
de bevoegdheden en de samenstelling
van de vaste commissies van advies en
bijstand.

Vergadering
uitgesteld
ZANDVOORT • De vergadering van
de commissie van bijstand voor de
financiën is verplaatst van 2 oktober
naar 9 oktober. Dit houdt verband
met het Stichtingsraadconcert van het
Noordhollands Philharmonisch
Orkest, dat zal worden,gehouden op
2 oktober.

(Adv. Ingez. Med.)

Dichter-zanger in bibliotheek
ZANDVOORT - Zaterdagavond is
zover. Dan komt de kleinkunstenaar
Willem Nijland - oud leraar aan de
Karel Doormanschool in de Burg. van
Alphenstraat terug in Zandvoort om
van zijn artistieke prestaties blijkt te
geven. Met begeleiding van de groep
Waterland zal de dichter-zanger het
publiek confronteren met een indruk-
wekkend repertoire waarin de mens en
de natuur centraal staan.
Zoals „Het paard" prachtige aardse
poëzie en een muzikaal wondertje, en
„Tante Cor" waarin de goede mens vol
overgave bezongen wordt, of „In de
wind van maandagmorgen" en „Waar
ben je mijn lief" waarin hij vol
tederheid en liefde zijn liefje bezingt.
Maar ook keert Willem Nijland zich in
zijn teksten fel tegen het onrecht in de
derde wereld of in het nummer „Zo'n

jongetje" waarin de geüniformeerde
en geautomatiseerde maatschappij aan
de kaak wordt gesteld.
Deze creatieve en veelzijdige artiest
met zijn kwalitatief op hoog niveau
staande liedjes soms lichtvoetig en
romanties, vaak cynisch maar altijd
dichterlijk van inhoud, kunt u dus
zaterdagavond om 20.00 uur beluis-
teren in de openbare bibliotheek.
Prinsesseweg 34, Zandvoort.
De toegang is weer kosteloos.

(Adv. Ingez. Med.)

(Adv. Inge?. Med.)

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat 11 -

Zandvoort-Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.

BOUW- en BETONBEDRUF

j.
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer of
keuken, open haarden en ander metsel-
werk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren, eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakodo 64-65, Amsterdam,
telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieie
Joegos/avisch Restaurant in Neder/and.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

TAXI
TAXI-BEDRIJF - TROUWAÜTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260C
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Algemene kennisgeving

Willem Loos
en

Ellen Stor
trouwen vrijdag 29 september 1978 om 15.45

uur in het raadhuis te Zandvoort.
Receptie 20.00 uur in Strandpaviljoen 4,

Bad-Zuid, Zandvoort.

„Zoals de bloemen bloeiden
en het koren groeide
Soms geslagen door de wind
maar altijd de natuur, als vrind".

Na een geduldig gedragen lijden is van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze beste broer,
zwager en oom

Lambertus van Wijk
in de ouderdom van 85 jaar.

M. van Wij k-van der Linden
Amsterdam:

S. Esser-van Wijk
A. Genot-van Wijk
J. van Wijk
S. van der Linden
Neven en nichten

Zandvoort, 23 september 1978
Lijsterstraat 2, flat 5
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

ENIGE KENNISGEVING

Op 18 september 1978 is zacht en kalm over-
leden onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder en betovergroot-
moeder

Anna Koper-Driehuizen

op de leeftijd van 88 jaar.

KINDEREN en
KLEINKINDEREN

Overeenkomstig de v/ens van de overledene
heeft de begrafenis op 21 september

in stilte plaatsgevonden.

DANKBETUIGING

Nog steeds overweldigd door het medeleven
dat wij mochten ondervinden na het overlijden
van onze fijne zoon, broer en zwager

Arend Jan Volkers
willen wij u allen hartelijk dank zeggen.
Wij hebben nu ervaren hoe geliefd hij is
geweest.

Uit aller naam:
H. R. VOLKERS

Bedankt,
Pa-Ma-Pa-Ma-Blen- Joop-Bamby-Rob
Theo- Karel- M/cky-Peter-Tiny-Wim
Henny- Wim-Riek-Joop-Alie- Theo-Joke
Cees-Nel-Benno- Tiny-Fred-Opa-Oma
Janny-Hans-Lucienne-Harry-Annekc
Rien-An-Joop-Jenny- Toon- Trix- Gerrit
Els-Huub-Gijs-Jan-lrene-Habib-Atie
W/'m- Toon-Cisca-Blen-Qtto-Marchel
Stefan-Marian-Bram-John-Brigitte
Ronald-Loes-Ton-Nicolien-Kees-Zorba
Saartje-ome Joop-Baloe en Spooky.
Voor het grandioze feest,

Hans.enJoyce

Beloning
»UNK (teef 9 mnd.) WEGGELOPEN OP|

HET STRAND
Bastaard Bouvier-Poedel met Afghaanse krul-]

staart, zwart met bruinachtige poten.
Tegen beloning graag terug bij

sriëffe v. Dam, Hogeweg 26, ZandvoortA
tel. 02507-5733.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Terwijl wij, zijn ouders, met vakantie waren
is tot onze grote droefheid overleden onze
lieve zoon, broer, zwager en oom

EwoudMichielValk
op de leeftijd van 24 jaar.

Zandvoort:
R. VALK
H. J. VALK-FORDGENS

Djakarta:
ROBERT-JAN VALK
EMMY VALK- v.d. WERFF

Parijs:
DORINE VALK
GERARDJOHANNS

Hoorn:
ELZE SALOMON-VALK
MEIR SALOMON
neefjes en nichtjes.

ZANDVOORT, 21 september 1978.
Wilhelminaweg 6.

De begrafenis heef t plaatsgehad dinsdag
26september 11.30 uur op de Algemene

Begraafplaats te Zandvoort.
Voorlopig liever getn bezoefc.

Henk van der Wèrff
en

Elly Bosman

l hebben de eer u namens wederzijdse ouders
> kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk
\ waarvan de voltrekking plaats zal vinden op
! vrijdag 29 september 1978 in het raadhuis te

Zandvoort om 12.00 uur.

! De kerkelijke inzegening zal daarna geschieden j
{om 12.30 uur in de Hervormde Kerk, Post-
'straat te Zandvoort door Ds. P. van Hall.

'Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot 20.00
JUUT in Hotel „Lammy", Hogeweg 34 te

Zandvoort.

! Zandvoort, september 1978
| Hogeweg 34.

HlPINOOUN
IN I'N

G Ei LAGEN!
Meer een prijsslag mevrouw. Bolletje breigaren.

Pracht kwaliteit. In liefst 54 kleuren,
(ca. 50 gram)

Was

Nicoline en Cees van
Café „Le Bouleau"

Haltestraat 21, Zandvoort

Jullie gastvrijheid was geweldig j. l.
zaterdag ter gelegenheid van 12'A jaat

Joyce en Hans.

Graag tot een volgende keer.

Het KOM-MET-THEE.

En dat riante
Pingouin voordeel geldt

tot en met 20 oktober 1978.

Aalsmeer Zijdstraat 19
Hoofddorp Marktplein 56
Zandvoort Grote Krocht 26

CIRCUIT
VAN ZANDVOORT

vraagt voor direct

A. Bewaker circuit
voor bewaking en onderhoudswerk.
Leeftijd tot 35 jaar.

B. Aankomend bewaker
Leeftijd tot 20 jaar.

Kandidaten dienen bereid te zijn tot werk in de
weekeinden.
Aanmeldingen schriftelijk aan CENAV BV
Postbus 132, Zandvoort, of telefonisch
7041.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(•v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38, Bloemendaal, telefoon 023-260533
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Drogisterii - Hef oem
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

HaftestraatS, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

G. KOL
Schuitengat f lat 7

telefoon 32 12.
Auto-Brand-Leven
Alle verzekeringen

ir1Restaurant Bad Zandvoort" Thorbeckestraat23
Dagmenu: f 12,50

Kaart voor 10 menu's: f 95,- te gebruiken binnen
3 weken.
Maandag:

zuurkool - spek • worst - koffie
Dinsdag:

soep - gebakken lever - spek • uien - aardappelen en
groenten - koffie

Woensdag:
kapucijners - aardappelen - spek • ijs

Donderdag:
soep - Wiener schnitzel- gebakken aardappelen - sla -

groenten • pudding
Vrijdag:

hutspot- klapstuk - koffie.
IEDERE WEEK EEN ANDER MENU

Bij ons GROTE PILS voor 1.25
Cet u smakelijk en tot ziens. ____^

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillons;
antlekreparatla;
geboortetagels;
beschilderde wandborden
mat o.a. uw familiewapen

W.DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Optimale bruining, gezondheid en
een goed uiterlijk bieden wij u met
ons

SUPER ZONNEBED
EN

SUPER ZONNEHEMEL
Het beste wat er op dit moment is.
Werkelijk fantastisch.
Kom eens kijken of bel voor een
afspraak 58 29 of 39 65.

Sportcentre
WIM BUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat 47
(achter Sporthal).

BEHANGETJE NODIG?
Net iets beter,

net iets voordeliger!
Óók voor behang-, wit- en schilderwerk.

Natuurlijk bij

ZIJLSTRAAT 96A -HAARLEM
TELEFOON 023-310321 - NAAST STADHUIS

Heeft u vroeger
vollyebal gespeeld?

f n bijzonder gezellige clubs.
kunnen wij nog enkele dames en

heren plaatsen.

Sportcentra

Wim Buchel
A. J. v. der Moolenstraat 47, (achter

sporthal), bel. 5829 of 3965.

yjsaggggggaagjaaaaa^aa^^

Zeg het met bloemen
gaat nog steeds op!

Volop keus bij

l

'erica7
GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

<\

TE HUUR GEVRAAGD:
Een flat of etage

met telefoon-
aansluiting.

Telefoon 7380

Drogisterii-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestrast 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6)23.

Ook met
sterke brilleglazen

kunt u er goed uitzien:
TITAL brilleglazen

vanZEISS

Een goede raad
Neem bij stcrXoglQiert

do dunnere "*
TITAL brilleglazen

van 2E155

beter zien

brillegJazen
Wosl Gcrmany

OPTICIEN

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

Leverancier alle ziekenfondsen en
ïlGEN OOGMETING.

HONDEN-
KAPSALOIM

REIMÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondencpeclalist

sinds 1955.
v. Ostadestraat 26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

TIMMER's
Modernste Shell Zefftankstations

van Zandvoort en omgeving.
DUINZICHT. Dr. C. A. GerkestraatSO.

Tel. 32 87.
BOULEVARD B AR NAART,

Tel. 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en -

schadereparaties - Lid Bovag.

Sauna Wim Buchel
Openingstijden:

Dames
Maandagavond vanaf 19.00 uur
Woensdagavond vanaf 19.00 uur
Donderdagmorgen vanaf 9.00 uur
Vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur
Vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur.

Heren
Maandagmiddag vanaf 13.15 uur
Donderdagavond vanaf 18.30 uur.
Gemengd
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur
Vrijdagavond vanaf 19.00 uur.
Kosten saunabad per keer 12.00
10-badenkaart 100.00

Sportcentre Wim Buchel
A. J. van der Moolenstraat 47, telefoon 5829 of 3965.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat61 -Tel. 53 51, b.g.g.023-33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.
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Mevr. Hugehholz: "Met WD weer van onderen af beginnen"

Eerste plaats op groslijst hield
geen kandidatuur wethouder in

(Adv. Ingcz. Mcd.)

ZANDVOORT - Naar aanleiding van de definitieve breuk in de
V.V.D ïractie, werd zaterdagmorgen door de meerderheid van deze
fractie en het plaatselijk bestuur -een persconferentie gehouden.
Hierbij kwam naar voren dat volgens de fractievoorzitter Joustra
„de leden van de fractiemeerderheid zich de afgelopen maanden
bewust hebben onthouden van persoonlijk commentaar in het
openbaar. Dat zou de verhoudingen onderling geschaad hebben, en
wij betreuren het dat de tegenpartij niet hetzelfde heeft gedaan".

Nu werd ook duidelijk dat zowel
Jongsma, als Gielen de verkie-
zingen zijn ingegaan op de
voorwaarde, dat het plaatsen van
Attema als Nr.: l op de groslijst
van de VVD niet een automati-
sche kandidatuur voor een
wethouderschap zou inhouden.

In juli werd door, Gielen in een
schrijven aan het plaatselijk bestuur
kenbaar gemaakt wat zijn zakelijke
bezwaren zijn tegen een wethouder-
schap voor de VVD bekleed door
Attema. Hoewel daarbij geen enkel
persoonlijk argument meespeelde.

„Persoonlijk heb ik geen moeilijkheid
met, noch rancune tegenover Atte-
ma", aldus Gielen in zijn brief, maar
hij noemt daarbij wel een aantal

J. Attema: „Woordbreuk" weegt
zwaar.

zakelijke bezwaren waarom hij tegen
dit door Attema zo fel begeerde
wethouderschap is.

• Gezien in dit licht, is het wonderlijk
dat zowel de heer Attema als Mevrouw
Hugenholz, beiden bekend zijnde met
de brief van Gielen; tóch vrijdagavond
een duidelijk antwoord wensten op de
utopische vraag wie een eventueel
wethouderschap voor de VVD zou
moeten bekleden. Omdat Piet Keur
zich reeds heeft teruggetrokken
wegens gebrek aan eenheid in de VVD,
was het aantwoord kort en bondig
„Joustra".
Welnu dat was het breekpunt.i

Drie kandidaten
Voor de heer Attema ontbrak dan de
basis waarop verder gewerkt zou
moeten worden. Op de vraag of het
hem bekend was dat Gielen noch
Jongsma hem zouden steunen in een
wethouderskandidatuur zegt hij „Dit
is niet waar. Wij hadden drie
wethouderskandidaten. 1. Keur voor
financiën. Van het begin af een
onbegonnen zaak, men wilde bij de
P.v.d.A. Aukema handhaven op deze
post. 2. Voor welzijnszorg mevrouw
Hugenholz. Wel deze viel af omdat het
C.D.A. graag continuering van Van der
Mije wilde, en 3. Attema voor
Publieke werken. Wat dus overbleef
was publieke werken, mijn kandida-
tuur.

Woordbreuk
Kr is door' de overige fractieleden
woordbreuk gepleegd meent Attema
door-hem op 10 juli niet te steunen.
„Wanneer ik over een basis spreek;,dan
wil ik eeiï goede -basis zien? Het'
fundament moet goed zijn. Kan men
het hierover niet eens worden, dan
heeft samenwerking geen zin", aldus
de oud-wethouder die ook van mening
is dat de breuk nu def i n i t i e f is.
Overigens verwacht de heer Attema op
korte termijn een uitspraak van het
hoofdbestuur. „Er zullen dan roye-
menten komen, dat is duidelijk",
aldus Attema, die zich er niet over wil
uitlaten aan welke zijde van de fractie
deze royementen zullen komen. Wel is
er de uitspraak: „Wanneer men denkt
dat men moet opstappen, dan gaat
men maar, bestuur incluis. Krijgen wij
eindelijk weer een V.V.D. waarvan uit
valt te werken". Een duidelijke
aanwijzing dus,

Koppen vallen
Ook mevrouw Hugenholz is er van
overtuigd dat er koppen zullen vallen.
„Er zit daar in Den Haa een
uitstekend chirurgisch team, dat zal
weten wanneer het operatiemes
gehanteerd moet worden. Zachte
heelmeesters maken stinkende won-
den, deze rotte plek moet er uit
gesneden worden" is zij van mening.
Mevrouw Hugenholz bekent dat er
kardinale fouten zijn gemaakt, ook
door haarzelf, om zichzelf toch weer
weer verkiesbaar te stellen. Haar lezing
van de nu zo onverkwikkelijke affaire,
wijkt af van die, van het bestuur en de
overige vier fractiegenoten.

Mevrouw Hugenholz: „Uitstekende
chirurgen in Den Haag".

„Vorig jaar heb ik al gezegd, dat
ik nu niet direct voor een,
volgende zittingsperiode in de
raad wilde. (Ik vernam toen dat
men Keur kandidaat wilde
stellen- voor het wethouder-
schap. Van het begin af aan heb
ik gezegd dat ik deze kandida-
tuup niet zou steunen.. Dit was
dan ook een van de redenen
waarom ik met het raadswerk
wilde, stoppen.
Na "veel gesprekken, met fractie-
leider en bestuur heb ik op de
vergadering in maart medege-
deeld niet meer mee te doen aan
de verkiezingen".

Het blijkt nu dat mevrouw Hugenholz
„erin gestonken is" zoals zijzelf dit zo
plastisch uitdrukt, door toch door te
knieën te gaan voor het bestuur dat
haar beloofde dat het allemaal wel
goed zou komen.

Wetende dus dat mevrouw Hugenholz
de kandidatuur van Keur niet zou
steunen, kwam men toch met deze
wethouderskandidatuur naar voren.
„Ze hebben gewoon gedacht, als wij
haar met zijn allen in een dubbele
Nelson leggen, geeft ze wel toe. Nou
dat doe ik toevallig niet", aldus een
zeer strijdbare mevrouw Hugenholz.

Het hoofdbestuur is naar haar zeggen
op de hoogte van deze gang van zaken,
én zij verwacht dat zowel Attema als

zijzelf in het gelijk gesteld zullen
worden. Een beslissing die niet op
korte termijn verwacht moet worden,
omdat er nog de nodige vergaderingen
in Den Haag gehouden zullen worden.
Overigens betreurt ook zij het dat deze
zaak naar buiten is gekomen. „Ik heb
mij 24 jaar intensief beziggehouden
met de V.V.D. Het is jammer dat de
zaak zover geè'scaleerd is dat er geen

Eerlijk

zand meer over kan". Daarom voorzie
ik dat wij de V.V.D. weer van onderaf
moeten opbouwen omdat het vertrou-
wen van de kiezers in de- V.V.D.
behoorlijk geschokt zal zijn".

Wanneer inderdaad nummer l op de
lijst geen wethouderskandidaat in-
hield, dan zou het eerlijker geweest
zijn, dit aan de kiezers bekend te
maken voor de verkiezingen, dan
waren wij waarschijnlijk niet in deze
impasse verzeild geraakt", is haar
mening.

Namens het bestuur deelt Paul
Zwaanswijk mee, dat het wellicht
verstandigheid was geweest, wanneer
me,n voor de verkiezingen duidelijk
had gemaakt dat men een hoge
prioriteit aan de post „financiën"
hechtte. Daar staat tegenover dat dit
politiek gezien niet vaak voorkomt.
Bovendien is men van mening dat het
een goed politiek gebruik is wanneer
de minderheid zich schikt naar de
wensen van de meerderheid. Roye-
menten ziet hij voorlopig nog niet
zitten, wel is ook hij van mening dat de
„zwarte piet" doorgespeeld is naar het,,
hoofdbestuur van de V.V.D.'Wellicht '•
dat het -hoof dbestüur' deze * ;;zw'arte',;'
Ret" doorspeelt naar de leden,'die op.
vrijdagavond ,6 oktober bijëeji'zullérl
komen. „Wij leggen ons neer.bij.de
meerderheid, dus wachten wij af" is de
mening van dit bestuurslid.

.
GARAGE

STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

Expositie in Cultureel Centrum

intens cfciitEaalin werk van
Zandvoortse kunstenaar

Zwarte Piet
ZANDVOORT - „Ik ben niet van
mening dat wij met de „Zwarte
Piet" zitten, maar dat de Zand-
voortse VVD voor „joker" staat",
is de mening van de heer Blauw,
•partijsecretaris van het hoofd-
bestuur van de VVD.
De royementen waarover gespro-
ken wordt, ziet de heer Blauw niet
direct. „Onze positie is vrij
machteloos. Wij nebben tot het
uiterste getracht te bemiddelen,
en ik kan wel zeggen, dat wij
bijzonder teleurgesteld zijn over
de wending van vrijdagavond. Wij
betreuren deze gang van zaken
zeer".
Hoewel ook de heer Blauw de
verklaring een goed uitgangspunt
vindt, is hij van mening dat
opnieuw de gesprekken in de
animositeitssfeer zijn gekomen.
„Wij hebben uit en te na gewezen
op de belangen van de VVD in
Zandvoort en de Regio. Men moet
zich kunnen distanciëren van het
verleden en ik zie op korte termijn
de zaak somber in", aldus deze
bemiddelaar, die zich ook hoog-
lijk verbaasd toonde over het
utopisch denkbeeld dat erbinnen
afzienbare tijd een wethouders-
kandidatuur ter sprake zou
komen.
„Ik ben bereid om op 6 oktober
op bestuursniveau in Zandvoort -
mijn lezing te geven. Of ik wordt'
uitgenodigd weet ik 'niet, maar de'
datum heb ik wel vrijgehouden". -

WEEKEND
DIENSTEN
Artsen. Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol, Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol, tel.
5091 en 5600. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson tel. 2058,
Drenth tel. 3355, Flieringa, tel. 2181,
Zwerver tel. 2499.

Tandarts: tel. 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. A. Morsink-van
Zutphen, Gasthuishofje 27, tel. 2791.
Apotheek: Zeestraat Apotheek N. v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Dhr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-4437, b.g.g.
023-313233.
Hulpdienst: tel. 023-243340. Week-
einde van vrijdag 19.00 uur tot
maaJndag 7.00 uur.

Uierenarts: Mevr. Dekker, thorbecke-
straat 17, tel. 5847, bij afwezigheid
van de gewenste arts raadplege men
uitsluitend telefonisch de Veeartsen-
dienst te Haarlem, tel. 023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 7641.
Politie: tel. 304 3.
Brandweer: tel. 2000.
Taxi: tel. 2600.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort, Noorderstraat l, tel. 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lenC, tel. 023-326655. Advies in
geestelijke en socialenood.-Bereikbaar"
dagens van 's avonds 7.00 uur tot
"'s morgens 7.00 uu r. '~''
Centrum voor Vrijwillige Hulp-
vërlening geeft' "ödvies, hulp en
informatie. Alleen telefonisch bereik-
baar onder nummer 7373 in Zand-
voort van maandag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100,
Zandvoort.

Commissie
Vergadering
ZANDVOORT - De openbare ver-
gaderin van de commissie van
advies en bijstand in het raadhuis.
Op de agenda, staat de 15e wijziging
modelbouwverordening, en heeft be-
trekking op: warm te-isolatie, afvoer-
en ventilatiekanalen, gebruik bepaalde
bouwmaterialen en elektrische instal-

"laties. De volgende vergaderingen
'zullen worden gehouden op: 26
oktober en 23 november.

Eén van de werken van Hans van Feit

ZANDVOORT - Twee in donke-
re stof gehulde benen die een
strandstoel schijnen te dragen.
Het bovenlijf van de drager gaat
schuil achter de stoel. Op de
achtergrond de branding en een
énkele verlate strandgast.

Misschien is deze foto op de
uitnodiging van de schilderijen
expositie van Hans van Pelt

~• typerend voor de schilder: het
gezicht van de drager is niet te

' zien en zijn blikveld wordt door
de stoel beperkt. Naast de foto
staat de naam van deze Zand-
voortse <kunstenaar en de mede-

, deling: 1941 tot 19

•- Wie hoort er bij die benen? Wat zal
. op die expositie te zten zijnï

Vragen die aanleiding vormden voor
een kort bezoek aan de 37-jarige Hans
van Pelt, die in een voor de sloop
bestemd pand aan de Westerparkstraat
woont. Hij is een introverte man. Hij
kiest bewust vooreen zeker isolement.
De bezoeker is welkom, zonder meer,
maar afwezigheid van' bezoek (als
klankbord in het gesprek) zal Hans van
Pelt niet storen.
„Ik timmer niet zo graag aan de weg",
is zijn aarzelend begin. „Ik werk graag

- voor mijzelf. De tentoonstelling is
•^natuurlijk een geweldige stimulans.

' Maar de opening enzo nee, dat hoeft
\ eigenlijk niet".
\' Hans van Pelt geeft tekenlessen aan de
£ grafische school in Haarlem, zodat het
v schilderen in de eerste plaats gezien
» moet worden als vrijetijdsbesteding.
j Wel een vrijetijdsbesteding, die hem al
ï xijn vrije uurtjes kost, want behalve in
•; de storm langs het strand lopen, doet
• hij niets liever. „Ik ben geen
..' kluizenaar, maar wel graag alleen",
-| r_bj:,kent hij. 'Het televisietoestel in de
*' hoek geeft niet de indruk dat het vaak

„aan" staat. Doet het ook niet,
evenmin de radio.

Mens centraal
De achterkamer staat vol met doeken
die hij aan het uitzoeken is voor de
tentoonstelling. Van het abstracte van
enkele jaren geleden is hij overgeaan
naar het figuratieve. Dat, ondanks de
bewust gezochte eenzaamheid, de
mens hem boeit, blijkt uit bijna al zijn
werken. De mens staat centraal. Vaak
doen de schilderijen in olieverf aan als
een „cartoon" en het blijkt dan dat
Hans vroeger is begonnen met
cartoons. „Ook heb ik eindeloos veel
zecgezichten gemaakt, maar die
periodes gaan over.
Op zijn werkkamer boven, staan en
hangen nog veel onvoltooide schilde-
rijen. „Ik probeer vaak uit, de beste
houd ik dan een tijd", zegt hij,
wanneer wij verschillende malen een
zelfde voorstelling met een andere
achtergrond of in andere kleuren
tegenkomen.
Ondanks dat het huis waarin hij nu
woont bestemd is voor de sloop, is het
een „bewoonbaar" huis. Zo gemaakt
door de schilder zelf. Er staan veel
groene planten, de muren behangen
met zijn werken en gekke vondsten.
Zo is de „iglo-diepvriesmaaltijd com-
pleet met bestek verdwenen achter
glas en hangt nu in de gang dichtbij de
keuken. Een gekke vondst, wel geinig.
Die onverwachte vondsten zijn ook
terug te vinden in zijn werken en
zullen zeker reacties geven.

Eigenhuis
Ik heb nu altijd in slooppanden
gewoond, en wordt daar wel een
beetje moe van" bekent van Pelt.
„ledere keer opnieuw bewoonbaar
maken en dan maar voor een korte
tijd. Wanneer ik hier wwr uit moet,
dan hoop ik ioch eindelijk eims
fatsoenlijke woonruimte te vinden".
Wanneer van Pelt een woonruimte

heuft gevonden, zal daar ongetwijfeld
eenzelfde sfeer heersen. Een sfeer die
herinneringen oproept aan een kloos-
ter, ondanks de planten, de vele
schilderijen en de gekke vondsten.
Waarschijnlijk omdat deze kunstenaar
iets in zich heeft van de monnik, niet
helemaal te definiëren, maar toch dat
zoeken naar rust, naar isolement bijna,
het beschouwen van de mens, dat
terug te vinden is in zijn werken. Het
observeren en weergeven van mensen
en hun gedragingen. U kunt het
allemaal zien in hut Cultureel Centrum
van 29 september t/m 22 oktober.

Margeet Ates

VSiTl

ZANDVOORT - De vereniging van
Huisvrouwen heeft in de periode van 3
t/m 18 oktober een volle agenda, die
de volgende activiteiten omvat:
Dinsdag 3 oktober: 14.00 uur:
Koffiemiddag bij Zomerlust. '
Woensdag 4 oktober: 13.25 uur:
Wandelen in de Waterleidingduinen,
koffie diinken bij de Oase, terug
eventueel per bus of lopend door de
duinen. Vertrek Zandvoort 13.25 uur,
bus 80 naar halte Waterleidingduinen

aan de Zandvoortselaan.
Donderdag 5 oktober: 13.30 uur:
'Zomerlust. Di> Mah-Jongg groep komt
vanaf deze datum weer wekelijks bij
elkaar. Nieuwe speelsters zijn van
harte welkom, het spel wordt gi'lcerd.
Op dezelfde datum zou de bridgeclub
weer beginnen, helaas zijn er geen
inschrijvingen binnengekomen; et
bleef slechts l tafel over, zodat het
bestuur heeft besloten de bridgeclub
op te heffen.

Met oog en oor
• . . . . ' . , " . . . ^~ • .. • \.. t " • • " . • • ' :',•;'.;•• :\;:•/'. '•• i '•:

de badplaats door
••••:."•"' " . ' m ' • - ••:••: •••• '«-;. "--•• -; •••;»*&•'

Hoog bezoek
Maandagmiddag hebben drie klas-
sen van de kleuterschool „Hum-
meioord" onder leiding van het
schoolhoofd, mej. S. Beyer, die
daartoe ook het initiatief geno-
men had, een bezoek gebracht aan
onze volkstuinen in Zandvoort-
•Noord. Het werd dus hoog
bezoek van klein bezoek. Wat
hebben ze ervan genoten, onze
nog zo prille schooljeugd. Ze
werden ontvangen en rondgeleid
over de tuinen door een aantal
volkstuiners en ze vroegen hon-
derduit. Ze kregen nog te proeven
ook: een zo uit de grond
getrokken worteltje en enkele
andere direct eetbare voort-
brengselen van de tuin en
bovendien kregen ze van onze
volkstuinders, die een best jaar
wat de opbrengst betreft, achter
de rug hebben, nog limonade en
andere lekkernijen. Het werd een
echt spontaan volkstuinfeest. Een
leuk en zeer te waarderen
initiatief van het schoolhoofd, dat
zelf versteld was over het succes,
dat ze ermee boekte. Bovendien
was het bijzonder leerzaam ook.
Dat zal straks wel blijken,
wanneer de spontane kinder-
tekeningen, die ongetwijfeld het
gevolg zullen zijn van dit bezoek,
zullen ontstaan. Misschien kan
daarvan' wel een aparte tentoon-
stelling worden gehouden. We
wachten erop met veel spanning.

Sluiting Strandseizoen
Deze week is de laatste, dat onze
strandpachters hun opstallen op
het strand mogen hebben. Zater-'' •
dag a.s. is het 30 september en -

=officieel>moeten ze per l oktober
afbreken. Als extra compensatie
mogerr de- hardnekkigen onder
hen' "zondag "l oktober nog

-openblijven. Dat zijn er al niét
zoveel meer, want de meesten zijn
al weg of met afbreken begonnen.
Het strandpaviljoen van de familie
Loos gaat aan deze officiële
sluiting een feestelijk karakter
geven door het organiseren van
een speciale sluitings-avond. Men
heeft voor zaterdag a.s. het
paviljoen geschikt gemaakt voor
de aanwezigheid van 150 perso-
nen. Jaap Dekker's Boogie Set
werd ervoor gecontracteerd, welk
tric 's avonds om acht uur voor
het eerst optreedt en vervolgens
de gehele avond zal verzorgen. Er
zal ook wel gelegenheid zijn tot
het maken van een dansje. Men
hoopt dispensatie van B en W te
verkrijgen wat betreft het slui-
tingsuur tot 12.00 uur 's avonds.
De toegang zal gratis zijn.
Ongetwijfeld zullen velen de
gelegenheid aangrijpen om deze
officiële sluiting mee te maken.
Het is in elk geval een leuk idee,
dat waardering verdient. Een
grote opkomst zou een mooie
beloning zijn voor een altijd
optimistisch blijvende strand-
pachter. U weet het: het is
strandpaviljoen no. 4 „Bad Zuid"
ophet Zuiderstrand.

Onze tuinen
De afdeling Zandvoort van de
Koninklijke 'Maatschappij voor
tuinbouw en plantkunde belegt
een bijzondere ledenvergadering
op woensdag 25 oktober om acht
uur in Hotel Keur. Het belooft
een belangrijke vergadering te
worden, want op de agenda \v orrit
met vraagtekens o.m. vermeld
„Winterprogramma?'' en „Tuin-
keuringen 1979?". Met andere
woorden wil dat zeggen, dat het
bestuur ernstig overweegt om
voor 1979 de harp maar aan de
wilgen te hangen, \ \ an t het
afgelopen jaar was de belangstel-
ling voor vergaderingen niet erg
om over naar huis te schrijven.
Rat heeft niets met onze tuinen te
maken, want die zien er keurig
verzorgd uit, zoals altijd, maar
men heeft blijkbaar weinig zin om
daarvoor vergaderingen te be-
zoeken en dat is jammer, want het
bestuur doet zijn uiterste best, om

deze altijd zo aantrekkelijk en
leerzaam mogelijk te maken.
Laten we dat dan ook waarderen
do'or een grote opkomst op 25
oktober a.s. Noteert u deze avond
vast als uiterst belangrijk! Het
voortbestaan van de vereniging
hangt ervan af. En het zou toch

wel doodzonde zijn, als deze
nuttige en noodzakelijke vereni-
ging gedoemd zou zijn te moeten
verdwijnen wegens gebrek aan
belangstelling.

Dierendag

Woensdag 4 oktober is het weer
Werelddierendag, dat wil zeggen
dat wat Zandvoort betreft, de
komende week van 2 tot en met 7
oktober a.s. zal staan in het teken
van het dier. Dagelijks zal er dan
in onze gemeente een collecte
worden gehouden en op zaterdag
7 oktober is de grote slotdag met
de bekende marktkraam op het
Raadhuisplein, waar weer allerlei
dingen op het gebied van
dierenbescherming verkrijgbaar
zullen zijn, o.a. de fraaie lepeltjes
en de prachtige dierenkalender
1979. U merkt naar buiten uit
nooit veel op het gebied van
dierenbescherming in onze ge-
meente, maar weest u ervan
overtuigd dat een betrekkelijk
klein groepje getrouwen op dit
gebied uiterst belangrijk werk
verricht Dat verdient ons aller
steun en medewerking.
Tast daarom de komende week in
het belang van onze dieren eens
diep in uw portemonnee, opdat
het eind van deze „dierenweek"
succesvol zal zijn en het resultaat
dat van 1977 zal overtreffen. Er
wordt op uw aller medewerking
gerekend, want om met meneer
Den Uil van de dagelijkse
televisic-fabeltjeskrant te spre-
ken: „Dieren zijn precies als
mensen, met dezelfde mensen-
wensen en dezelfde mensen-
streken". Laat daarom het

' eindresultaat door uw ' volle
medewerking en inzet op een'
fabeltje lijken, waar nierha'rid''op"
gerekend had.

Formule l Coureur
De kogel is door de kerk! Onze
plaatsgenoot, Jantje Lammers,
die zijn fantastische carrière in de
autoracerij begon alsbaanspuiter-
tje op de anti-slipschool van Rob
Slotemaker en nu op 8 oktober
a.s. wereldkampioen in de formu-
le Hl-klasse kan worden, zal naar
alle waarschijnlijkheid het vol-
gend jaar, een volledig seizoen in
de formule I-klasse gaan rijden, de
allerhoogste top die in de
autoracerij te bereiken valt. Hij
heeft nl. een contract getekend bij
de renstal „Shadow" in Engeland,
waarvoor hij het komende seizoen
zestien Grand Prix-races zal
rijden. Een enorme prestatie voor
deze thans 22-jarige en in
internationale autorensport-
kringen zeer veelbelovende
coureur. Vóór hem waren er oo k
nog twee Nederlandse coureurs,
die formule I reden nl. Carel
Godin de Beaufort en Gijs van
Lennep, maar nooit voor een vol
seizoen. Zijn eerste van de zestien
races zal plaats hebben in
Argentinië op 21 januari a.s. De
verwachtingen zijn hoog gespan-
nen en wij zullen u vanzelfspre-
kend van de vorderingen op dit
gebied op de hoogte houden,
uant er moete nog belangrijke
financiële aangelegenheden gere-
seld worden, maar insiders als
Rob Slotemaker, aan wie hij zo
heel veel te danken heeft en die
hem naar deze absolute top
bracht en Shadow-renstalbaas
Don Nichols, tillen daar niet zo
;v, .aar aan en twijfelen er niet aan,
of du z^l in orde komen. In elk
gevat wacht ons het komende
N?:: o f n in de top-autoracerij een
bi .-onder spannend gebeuren, nu
voor het eerst een Nederlandse
coyreur. v a n wie zo heel veel
vundt v e n v a c h t , aan deze race zal
ritvlnemen. Wi j wensen Jan
Lammers van ganser harte namens
reer ve len heel veel succes. Moge
het hem aan tact, inzicht en
voorzicht igheid niet ontbreken.
Dat hij die eigenschappen bezit,
heeft hij in de afgelopen jaren ten
volle bewezen!
Zandvoort mag terecht trots op
hem <:ijn.

K.sr.

Dinsdag 10 okt.: 14.00 uur: Gemeen-
schapshuis. Middag verzorgd door
Ned. Zuivelbureau. Er moet een volle
zaal zijn.
Dinsdag 17 okt.: Dagtocht naar 't
Silverhuijs in Schoonhoven. U kun t
zich opgeven op het koffieuurtje van 3
okt., prijs f 22,50 bij inschrijving te
voldoen.
Woensdag 14.00 uur: 18 okt.:
Gemeenschapshuis. Optreden Wieke
Muiier, die reeds 2 voorstellingen
heeft gegeven. Zij brengt nu een nieuw
toneel-programma: „Klein Duimpje
en de zeven reuzen".

Rode Kruis
ZANDVOORT - De afdeling Welfare
van lift Ned. Rode Kruis te
Zandvoort. houdt op donderdag 5
oktober in het Gemeenschapshuis een
informatiemiddag over haar werk-
zaamheden, aanvang halftwee.
Dames en heren, die meer over dit
werk willen weten zijn dan van harte
welkom. Nadere inlichtingen Mw.
W.J.E. Roosendaal-Strijder, v. Len-
nepweg 51, flat 6, tel. 4464.
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4 ï, Opleiding
mefaallüm
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voor handige mensen
(tol 45 jaar]

Heiwerk.
Belangrijke konstruktiedelen
van een vliegtuig zoals vleugels,
romp en vloeren worden
opgebouwd uit verschillende
lagen plaatdelen. Om die
verbindingen zo sterk mogelijk
te maken en het oppervlak glad
te houden worden de delen
vaak gelijmd en niet geklonken.
En dat is de taak van de afdeling
me taailij m. Op speciale mallen
worden de benodigde plaat-
delen gelegd. Vervolgens wordt
door het boren van centreer-
gaatjes precies aangegeven
waar welk deel gelijmd moet
worden. Dan gaat alles weer uit
elkaar en worden de delen stuk
voor stuk, na een grondige

.chemische
1 voor-
behandeling,

van een lijmfilm voorzien en
weer op mallen geplaatst.
Daarna wordt het geheel afge-
dekt en in de autoclaaf onder'
hoge druk en temperatuur
samengelijmd. Voor dit
nauwkeurige werk zoeken wij
enkele handige medewerkers,
die goed met techniek "uit de
voeten kunnen" en bereid zijn
een interne opleiding te volgen.

Interne opleiding.
De opleiding duurt maximaal
drie maanden. Het theoretische
gedeelte kent onderwerpen als
algemene vliegtuigkennis,
veiligheidsvoorschriften,
tekening lezen, meten,
materiaal- en gereedschaps-
kennis. In het praktische
gedeelte krijgt men zoveel
moelijk met de produktie zelf
te maken - in dit geval dus met

de afdeling metaallijm. AJ
meteen tijdens de opleiding
krijgt men volledig uitbetaald.

Sollicitatie.
Wij willen graag in kontakt
komen met LTS-ers (metaal of
hout en kunststoffen). Ook
MAVO-ers die graag technisch
werk doen komen in aanmer-
king - eigenlijk iedereen die.
handig is in techniek, akkuraat'
kan werken en niet ouder is dan
45 j aar.
Prettig is het verder te weten,
dat Fokker personeelsvervoer •
heeft op Amsterdam, Haarlem
en omliggende gemeentes.
Belangstellenden kunnen de
antwoordbon invullen en zonder
postzegel opsturen aan Fokker-
VFW, Personeelszaken,
Antwoordnummer 1496,
1117 ZJ Schiphol-Oost. U kunt ook
opbellen: 020-5443820.

D
D
D
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D
D

• ••••••••••••••••••••• •••

Ik heb interesse in "metaal-
lijm vliegtuigdelen" en ik-
verzoek u mij een sollicita:

tiefdrmulier toe te zenden."
f .. r

naam:
straat en nr.:
woonplaats:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••c*

Zondag begint de wintertijd!

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307
heeft daar geen enkel probleem mee.

Hij heeft immers uitsluitend precisie-uurwerken,
die altijd de juiste tijd aangeven.

Op de seconde af!
Winter en zomer kunt u erop rekenen.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

GEVRAAGD:

verkoopster
voor hele dagen, dinsdags vrij.

Drogisterij - parfumerie

Moerenburg
Haltestraat 8. Zandvoort. tel. 02507-6123.

Hoogste tijd heren!
voor het tochtdicht maken van uw
woning.

ELLEN TOCHTSTRIP -
2,75per staaf vanaf ,

ZELFKLEVEND
TOCHTSTRIP
per 6 meter vanaf

ELLEN AUTOMATISCHE
DORPELSTRIPS
voor perfecte afsluiting „
per staaf

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

14.95

Zaterdag 30 september aanvang 20.00 uur

Duo Milsky Smeekens
Zondag 1 oktober vanaf 16.00 uur

Rexis en Ad Veen
CAFÉ-RESTAURANT

DE KOUSENPAEL
Haltestraat 25 - Zandvoort

Ideale gelegenheid voor uwparties,
recepties, trouwdag en zakelijke bijeenkomsten.

FROMAGERIE
K AAS-en

WUIMSPECIAÜSTEN
Kerkstraat 6A -Zandvoort ' ;

. * ; • • Teï. 02507-6141 >

PLAYTEX superlook

slips, b.h.'s en bodysuits

halve prijs
Kroon

Haltestraat 55, Zandvoort.

Wegens verbouwings-
. werkzaamheden

zijn wij van

16 oktober t.m.
14 november gesloten

Haarverzorging

Henk v. d. Feer
Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort, Tel. 02507-3874

Zaterdag 30 september 1978

Jaap Dekker's
Boogie Set

in

Bad Zuid
Strandpaviljoen 4.

Aanvang 20.00 uur.
Geopend 18.00 uur.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

VREEBURG
Maandagavond 2 oktober houden wij voor onze Manten een open huis van 19.00
tot 21. 00 uur. U bent van harte welkom.
Dinsdag 3 oktober start de verkoop met feestelijke aanbiedingen.

SCHOUDERKARBONADE
R1BKARBONADE
HAASKARBONADE

500 gram 3,90
Echte malse
BIEFSTUK, 2,55

UIT ONS VLUG-KLAAR ASSORTIMENT:

4 BOOMSTAMMEN
4 SLAVINKEN
4 halen... 3 betalen!

Fijnste vleeswaren:
ROOKVLEES 100 gram 1,89
ACHTERHAM 100 gram 1,49

ONZE SPECIALITEIT:
GEKOOKTE WORST
250 gram ". 2,00
LEVERWORST 250 gram 1,75

FEEST VOOR OIMS... OOK FEEST VOOR U !!
Bij feest horen bloemen, ledere klant die op de openingsdag (3 okt) voor f W,- of

meer besteedt ontvangt

EEN FLEURIG BOSJE BLOEMEN GRATIS !
U bent allen van harte welkom bij:

Topslagerij VREEBURG
HALTESTRAAT 54 - TEL 24 51

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
JÜfcJÊXA"

Onze nieuwe behang collectie
1379 is binnen!

«r. •, ^ ,/,;
• medaillons -,
»>véef selstrüctü ur
• Laura Asly
• 500 soorten jute en wand-

weefsels

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijs weg 2 - Zandvoort
Tel. 02507-56 02.

na 18.00 uur 02507 - 60 89

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur.
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381.

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

F, KORS
verzorgt voor u o.a.

vernieuwen of moderniseren van toilet en
badkamer, betimmering van woon- en

winkelpanden, plaatsen van een dakkapel,
vernieuwen van oude deuren of ramen,
modernisering van uw keuken in diverse

prijsklassan.

Verder onderhouden wij in samenwerking met

ijzerhandel Versteeg
uw hang- en sluitwerk van ramen en deuren,

het plaatsen van tochtstrip in de sponning
van ramen en deuren, het Beveiligen van

u w huis tegen inbraak b.v. d.m.v.
dievenklauwen.

Offerte vrijblijvend op aanvraag.

Inlichtingen:
f. KORS, Lorentzstraat91, Zandvoort.

telefoon 5225
VERSTEEG'S IJZERHANDEL,

Pakveldstraat 19. Zandvoort, telefoon 2554

SAUNA
BOUWES

Massage
Solarium

Zonnebank
Openingstijden

maandag t/m vrijdag
14.00-22.00 uur,

zaterdag 11.00-17.00 uur.
Fenemaplein 2,

telefoon 02507-3871

OOG METING

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-mij-nieten
naar

kwekerij
De

Notedop
Ook voor

kamerplanten.
Geopend van 9.00 tot

18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

Doen we heus niet met 'n centimeter!
Wél met moderne, specialistiese apparatuur.

Oogmeting door bevoegde opticiens,
met een speciale opleiding. Onze strikt',

persoonlijke benadering en
service zijn zo langzamerhand

een begrip.

Dus
oogmeting?

WIJ ZIJN ER VOOR!
•ilcentrum

ICLflDITTl c5to l

Grote Krocht 29 -- Zandvoort -_ Tel. 02507-6957
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Enquête onthult: één op drie doet aan sport

Zandvoorters - een sportief volkje
ZANDVOORT - Onder dezelfde kop, „Zandvoorters - een sp""Mef
volkje", kon men in het jubileumnummer ter gelegenheid van
Zandvoort 150 jaar" Badplaats", constateren dat de Zandvoorters er
wat de sport betreft al vroeg bij waren. Kort na de eeuwwisseling
rolde de voetbal al over primitieve duinveldjes en werd er al driftig
geturnd aan ringen en rekstok.
Het waren destijds uiteraard maar enkelen, die het nut en het plezier
van de sportbeoefening inzagen. Nu, driekwart eeuw later, doet één
op de drie inwoners van de gemeente aan sport, een percentage dat
landelijk gezien zeer hoog ligt. Ook het aantal takken van sport, dat
in Zandvoort wordt beoefend, heeft zich sterk uitgebreid en toont
een grote verscheidenheid.

Dat blijkt uit de resultaten van een
enquête van de Zandvoortse Sport-
raad, die onlangs werd gehouden. Uit
"de verzamelde gegevens van alle
sportorganisaties hoopt men met
•medewerking van de Provinciale
Sportraad te zijner tijd een beleids-
nota te distilleren. Dit stuk, waarin de

-verwachtingen en wensen van de
verenigingen voor de toekomst zullen
worden verwerkt, zal dan aan het
gemeentebestuur worden aangebo-
den.

Koning Voetbal
-Uit de nu al vrijgeven cijfers komt al
;een duidelijk beeld van de structuur
•van de Zandvoortse sportwereld naar
•voren. Zo blijkt, dat Koning Voetbal
jiog steeds op zijn troon zit. De drie
•plaatselijke voetbalverenigingen tellen
-'samen 829 spelende leden, maar de
>oetballerij wordt dicht op de hielen
•gezeten door de tennissport met 790
^actieve beoefenaren. In volgorde van
•grootte komen dan de gezamenlijke
zwemmers met 640 en'de gymnasten
met 542 leden. Tot de takken van veel
beoefende sporten behoren verder
badminton met 484 en de auto- en
motorsport met 440 regelmatige
deelnemers.

Realiteit
Het totaal van 5429 actievelingen in
de sport, dat de situatie per l januari
van dit jaar aangeeft, moet in de
praktijk nog aanmerkelijk hoger zijn.
Niet alleen zijn vrijwel alle vereni-
gingen sinds die datum nog zijn
gegroeid, ook omdat de leerlingen van
sportscholen en de deelnemers aan
met-geregistreerde trim- en sport-
clubjes niet in de enquête zijn

opgenomen. Anderzijds is er een flink
aantal, dat aan meer dan een sport
deelneemt, maar al met al lijkt de
stelling, dat één op de drie Zandvoor-
ters actief aan sport doet, de realiteit
vrij nauwkeurig te benaderen.

Grote clubs
Wie de lijst van zo'n 35 verenigingen
bekijkt, ontdekt 'dat .de Tennis Club
Zandvoort met 790 leden fier aan de
kop gaat, gevolgd door de Zandvoort-
se Reddingsbrigade met 533 en
Voetbalvereniging Zandvoort-
meeuwen met 496 leden. Daarop
volgen dan de Motor- en Autoclub
Zandvoort (440), Gymnastiekvereni-
ging OSS (416), Sportclub Unicum
'73 (300) en Sporting Club Zandvoort
(250). Boven de 200 leden komen
verder nog: Zandvoortse Hockey Club
(230) en Basketbalvereniging The
Lions (203).

Vrijwilligers
Opvallend is het grote aantal jeugd in
de sport. Met 1877 deelnemers nemen
de jongens en meisjes^tot en met 17
jaar ruim 30 procent van het totaal
vóór hun rekening. Ook het aantal
niet- of niet meer spelende leden, dat
de activiteiten van "de clubs volgt,
blijkt hier en daar vrij hoog te liggen.
Daar komen dan nog bij, zo meldde
het secretariaat van de Sportraad, de
zeer vele bestuurs- en andere ka-
iicrleden, die wekelijks vele uren in de
weer zijn het verenigingsleven vlot te
laten verlopen. Ook van deze honder-
den vrijwilligers, die éénderde van de
bevolking in de gelegenheid'stellen
hun favoriete sport te beoefenen, kan
met recht worden gezegd: „Zandvoor-
ters - een sportief volkje"

Lions-zege op Hoppers
- ,lu,„.een._wat scoreverloopl betreft weliswaar

J;sparuiencl, maar.qjra spelueerd-rtiet hoogstaand duel heeft Lions -zij
"•het "met moeite - deejsrpej^uisrwedstrijd^ewonneji. De zege, die in
s-de laatste minuten op het minder sterke Hoppers uit Hoorn werd
Huevochten, iiad oepaald duidelijker kunnen uitvallen.

Sportdorp in cijfers
Vereniging

Voetbalvereniging
„Zandvoortmeeuwen"
Voetbalvereniging
„The Zandvoort Boys"
Voetbalvereniging
„Zandvoort'75"
Gymnastiekvereniging ,
„Oefening Staalt Spieren"
Gymnastiekvereniging
„The Zandvoort Boys"
„Zandvoortmeeuwen",
afd. handbal
Zandvoortse Hockey Club
Basketbalvereniging
„The Lions"
Volleybalvereniging
„Sporting-O.S.S."
Badmintonvereniging
„B.C. Lotus Zandvoort"
Badmintonclub stichting

! „B'.C. Duinstreek"
1 Sporting Club
| Zandvoort, afd. Badminton

Tafeltennisvereniging
„Dypsomania"

1 Tennisclub Zandvoort
1 „S.C. Unicum '73"
1 Zwem- en Poloclub
1 „De Zeeschuimers"
1 Academy for Asian
1 Fighting Arts,
j gevechtssporten

Watersportvereniging
1 „Zandvoort"
1 Zandvoortse Politie
1 Sport Vereniging

Ziandvoortse Reddings
1 Brigade
1 afd. Jeugdsport
[ Micro-voetbalvereniging

„Kennemerland"
Autosportvereniging
„Sandevoerde"
Motor- en Autoclub
„Zandvoort"
Zandvoortse Bridge Club
Zandvoortse Schaakclub
Zaalvoetbalverenigingen
10 verenigingen, waarvan
3 afd. van voetbalver.

>
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totaal aantal
leden
spelend/niet

496/102

205/35
,

128/22

416

126/5

143/12
230/40

203/6

113/11

94/2

140

250

25
790
300/15

107/1

50

160

15/47

533

10/2

150

440
78/1
40

187

5429/301
0OOO00C

leden
tot
10 jaar

104

14

—
200

30

21
40

26

—
1

8

30

—60

—
23

—

—

—

35

— -

—

—
—

.....

592
ÏOOOC

leden
10-17 jaar

202

90

27

50

56

77
135

104

39

33

37

30

3
180
15

57

20

15

101

2

......

......

1285
aeooDo

leden
18 jaar
en ouder

292

136

123

166

45

57
95

79

85

62

"95

190

22
550
300

28 '

30

145

62

397

10

150
i

440
79
28

187

3853
^^CHTT^^^T

".• Lions miste de geblesseerde spelver-
' deler Dick Visser en tegen de zone, die
.*de Hoppers voor hun basket opstel-
I den, wisten de leeuwen aanvankelijk
."weinig inventiviteit op te brengen. Bij
• Hoppers stond André Bijl binnen de
'lijnen, vroeger in het Amsterdamse
•DED eens topscorer van de vader-
- landse basketballers. André bleek ook
* nu nog gemakkelijk het netje te
•kunnen vinden (29 punten), maar
'. conditioneel is hij snel aan het einde
* van zijn latijn. In het eerste kwartier
• liep Lions uit naar 7 punten
\ voorsprong, maar in de volgende vijf
: minuten moesten de Zandvoorters de

positieve score weer inleveren en nier
gelijke stand gaan rusten: 31-31.
Na de wisseling liep Lex Kroder legen
een diskwalificerende fout op en werd
vervangen door Joop van Nes. Ook in
die fase het beeld van een moeizaam
door Lions verkregen voorsprong:
49-42 na tien minuten. In de 16e
minuut was Hoppers weer tot één
punt genaderd (59-58), waarop coach
René de Vries de man-verdeel itfing
overboord zette en Lions in de
slotperiode de zege kon grijpen. Met
een fraaie „dunk" van Pim Schön
kwam de eindstand 71-62 op het
scorebord.

Zandvoort '75 leed
forse nederlaag
ZANDVOORT - Het kan verkeren, ook in de voetbalsport. Dat
ondervond Zandvoort"75 zaterdag in de wedstrijd tegen VVRA. De
vorige week kon de grootste overwinning (6-1 tegen DEM) in de
cluonistorie worden bijgeschreven, nu kregen de Zandvoorters de
grootste nederlaag (1-7) te si ikken.
Het zag er in het begin helemaal niet
naar uit, dat VVRA tot zo'n hoge
doelpuntenproduktie zou komen.
Hoewel Zandvoort'75 zich iets teveel'
in de verdediging liet drukken,
kwamen er van Haarlemse kant weinig
doelrijpe kansen gedurende het eerste
half uur. De grootste kans om te
scoren kreeg nog Ron Tukker, die
alleen voor de VVRA-doelrnan rniate.

Eén1 van de achttien. 'Joop Boukes scoort. ,

\

Productieve handballers
'• ZANDVOORT - Op de handbalvelden is er zondag weer driftig op
.'los geschoten. Vooral de herenteams van Zandvoortmeeuwen en
^Amersfoort hadden een produktieve bui met in totaal 29
; doelpunten. De Zandvoorters namen daarvan 18 voor hun rekening:
18-11. De dames moesten hun eerste nederlaag incasseren. Tegen

" HHG uit Hilversum en zonder de steun van coach Gerda van Duijn
gingen ze verdiend maar eervol met 3-5 ten onder.

l Het damesU-am Van , Zandvoort-
meeuwen, dat met 4 punten uit 3

i wedstrijden de derde plaats op de
'.competilieladder bezette, stuitte tc-
•gen HHC op een hechte en vrijwel niet
!tt' passeren verdediging. De eigen
; aanval permituerde het zich enkele
1 fraaie kansen t>n een strafworp te
! missen, waardoor met een 2-4
~- achtersianu uu rusl inging. UOK in de
' tweede speelhelft overheersten de

defensies; beide ploegen kwamen dan
ook slechts tot één treffer. Eindstand
3-5. Score: Sandra van Duijn (2) en
Elly Bol.

Conditie
Het sterke handbalgcslachl had er
duidelijk weer zin in. Het team gaal
steeds beter draaien en vooral
conditioneel waren de Zandvoorters
superieur aan hun Amersfoorlse

•tegenstanders. Door een goede op-
bouw had de thuisclub al spoedig een
4-0 voorsprong. Amersfoort liep door
enkele knappe aanvalsacties via 5-4
wel weer in tol een ruststand van 9-7
en later zelfs tot 11-10, maar toen was
het ook gebeurd met de gasten. De
flitsende combinaties van Zandvoort-
mecuwcn brachten Amersfoort tot
wanhoop i-n irritatie, nu«l gevolg dat
de geelhi'inrii'n nou /cvonmaal het net
wislon U- Vinden. Amersfoort wist
keeper l'iolt'r Trommel nog slechts
eenmaal (r vorschelken. Eindstand
18-11.

Score: Dirk Berkhout 6, Joop Boukes
5, Djurre Boukes 3, Wim Brugman en
Roei Hogendoorn iuder 2.

In het laatste kwartier ging VVRA pas
op volle toeren draaien en wist een 0-2
ruststand te bereiken.
Na rust leek het er even op of
Zandvoort'75 de achterstand zou gaan
wegwerken. Uit vrije trappen van
Swart en Keuning ontstonHpn hache-
lijke momenten voor het Haarlemse
doel. Maar na 15 minuten was hel
VVRA, dat met twee, treffers in één
minuut hard toesloeg: 0-4. Een
tegenpunt kwam tot stand, toen Jan
Swart hard tegen de onderkant van de
lat schoot en Raymond Keuning de
bal in het doel kon lopen: 1-4.
Doordat Zandvoort'75 toch probeer-
de het getij verder te doen keren en de
verdedigers mee ten aanval trokken,
vielen ,er te veel gaten in de eigen
defensie, waarvan VVRA driemaal
wist te profiteren. Eindstand: 1-7.
Aangezien ook KIC haar wedstrijd
verloor is geen enkel elftal meer
zonder puntenverlies en staat Zand-
voort'75 nog steeds op een hoop-
gevende plaats op de ranglijst: VVRA
4-7, KIC 4-6; Zandv. '75 3-4, SMS
4-4; Kinheim 3-3; RCH 3-3; SVJ4-3;
Velsen 4-3, Halfweg 4-3; Bloemend.
3-2; DEM 4-2

sport
kort
Volleybal

'ZANDVOURT - In de trainingstijden
van volleybalvereniging Sporting-OSS
is een specificatie aangebracht en wel
als volgt: dames vanaf 16 jaar:
promotie- en Ie klasse vrijdag
19.30-21.15 uur Van Pagée-hal; 2e
t/m 4e klasse donderdag 19.30-21.30
uur, Pellikaanhal. Heren, vanaf 16
jaar: Ie Klasse vrijdag 21.15-23.00 uur
Van Pagee-hal, 2e t/m 4e klasse
donderdag 19.30-21.30 uur Pellikaan-
hal. Inlichtingen, tel. 5486.

Sportraad
ZANDVOORT • Vertegenwoordigers
van alle Zandvoortse sportvcreni-
gingcn komen dinsdagavond 2 okto-
ber in het Gemeenschapshuis bijeen
voor de vierjaarlijkse verkiezing van de
Sportraad. Momenteel hebben daarin
rilting J-I'.B. Brink (OSS), N.
Wertheim (Zandvoorlmeeüwen), H.
van Ekeren (Zandv. Hockey Club),
mevr. E.A.F. Beuks (Zeeschuimers).
J.S. Brandse (Tennisclub Zandvoort),
A.H. Heiligers (TZB-vacature) en H.
Blokland (Zandv. Politie Sport
Vereniging).

Meeuwen no
zonder
ZANDVOORT - Ook in de vierde wedstrijd van dit seizoen is
Zandvoortmeeuwen zonder puntenverlies gebleven. In de
thuiswedstrijd tegen VVSV'30 werd een verdiende 3-1 zege
binnengehaald, waardoor De Meeuwen nog steeds fier aan de kop
van de ranglijst prijken.

Ondanks het niet geringe wind-
voordeel van de thuisclub was het al na
5 minuten 0-1. Ed Steffers kon een
hoge bal niet onder controle krijgen,
waardoor Vredevoort ongehinderd
kon intikken. Weer 5 minuten later
was de balans echter weer in
evenwicht. Nadat een inzet van Kees
Bruin net tot corner was verwerkt, was
het de voor de geschorste Albert
Visser ingevallen Alex Heesemans, die
met een puntgave lob van de
rechtervleugel scoorde: 1-1.
Zandvoortmeeuwen bleef aandringen
en een kopbal van Bruin en een schot
van Jongbloed hadden in deze fase een
beter lot verdiend. WSV kwam terug
en bracht het tot enkele straf-

schoppen, maar de mannen uit de
Worraor kregen de laatste linie van dé
Meeuwen niet op de knieën. Tot de
rust bleef de stand gelijk.
Trainer'Bruijnzeel had zijn team de
opdracht gegeven niet doldriest in de
aanval te gaan om een overwinning te
forceren. Toch ging de thuisclub
geleidelijk en met overleg meer op
winst spelen. Dat leverde pas na een
klein halfuur een doelpunt op. Na een
door Chris Jongbloed genomen vrije
trap was het Kees Bruin, die het leer
met de borst ondercontrole bracht en
beheerst scoorde: 2-1. WSV gaf het
nog niet op en forceerde een serie
corners, waarbij Ed Steffers en een
uitblinkende Ed Vastenhouw hun

talenten moesten tonen. Maar in de
voorlaatste minuu t werd het zelfs nog
3-1, toen de bal uit een vrije trap bij
Aaldert Stobbelaar terecht kwam, die
Kees Bruin op maat bediende. Bij die
stand bleef het, na een wedstrijd,
waarin Zandvoortmeeuwen zich voor-
al in de tweede helft als een reeële
kampioenskandidaat ontpopte.

Competitiestand:

Zandvoortmeeuwen
Stormvogels
KFC
WSV'30
Zaandijk
Nieuw Vennep
TYBB
Beverwijk
VVB
QSC
HBC
Velsen

4-8
4-6
4-5
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-3
4-3
4-2
4-1

TZB verraste Terrasvo
ZANDVOORT - In een goede partij voetbal is het TZB gelukt het in
Santpoort altijd moeilijk te bespelen Terrasvogels een 1-2 nederlaag
toe te orengen. Met de felle wind tegen begon TZB aan het zware
karwei tegen de ploeg, die nog ongeslagen de ranglijst aanvoerde.
In het begin rolden de aanvalsgolven
van de gastheren in hoog tem po op het
Zandvoortse doel af, maar goed

1 verdedigend werk stond de openings-
treffer in de weg. TZB, dat verrassend
fris tegenspel leverde, was gevaarlijk in
de counter, maar een treffer kwam in
de 23e minuut aan de andere kant,
toen de linkerspits van de Vogels op
doel vuurde, de verdediging verzuimde
de van de paal carambolerende bal weg
te werken en een aanstormende spits
beheerst kon scoren: 1-0. Dit
doelpunt was voor TZB het sein om
furieus maar met overleg in het
offensief te gaan. De uitvallen van de
rechtervleugel Ab Bol en Martin
Spaans waren gevaarlijk, terwijl ook
René Castien op links keer op keer
verwarring zaaide' bij Terrasvogels. In
de 31e minuut werd Cees Sebregts
vastgehouden door de keeper, maar

kreeg geen strafschop. Loerend op een
kans bleef TZB drukken en in de 41e
minuutluk'te het Sebregts de bal hard
in de rechterhoek te laten verdwijnen.

De rust kwam met deze 1-1 stand en
daarna was het TZB, dat het spel
dicteptue. Terrasvcgels probeerde zich
via dt counter oruier de Zandvoortse
druk uit te werken, maar moest keer
op keer terug. Henk de Reus was dicht
bij een doelpunt, toen hi j uit een vrije

trap Je paal beukte. De druk van TZB
weni steeds groter en in de 36e minuut
was het Kees Molenaar, die in deze
wedstrijd zijn rentree maakte, die
lakoniek een tackle ontweek en toen
verwoestend hard uit een moeilijke
-hoek uithaalde: 1-2. TZB ging over tot
consolideren en deed dit met zoveel
élan en overtuiging, dat alle moedige
pogingen van de gastheren kansloos
waren. Een tweede knappe over-
winning van TZB, dat zondagmiddag
op eigen terrein moet aantreden tegen
het zeer sterke SVIJ uit Umuiden.
Spelend als de afgelopen twee weken
is TZB zeker niet kansloos.

(Adv. Ingez. Mcd.)

Hockeyers:
eindelijk
weer winst
ZANDVOORT - Het Ie lieren-
team van de Zandvoortse
Hockey Cluo hec'ir. zondag na
ruim een seizoen eindelijk weer
eens het zoet van een coinpe-
titie-zege kunnen proeven. De
wedstrijd tegen Castricum was
uitermate spannend en er werd
om en om gescoord. De Zand
voorters hadden veteraan Torn
Gatsonides weer in de gelederen
en oehalve door uitstekend spel -
dat was men altijd al van hem
gewend - viel hij nu op door het
scoren van de Ie en 3e goal,
oeide na fraaie aanvallen, de
laatste in combinatie met Wim
Venekamp. Deze Wim zorgde
zelf voor de tweede treffer via
een strafbal. Na het behalen van
de 2-3 zege uiteraard grote
vreugde oij heel ZHC, inclusief
de vorige week 70 jaar geworden
coach Van Pagée.
Dames
De dameswedstrijd ZHC-HUDITO
was van beide ploegen een wat
machteloze ontmoeting met een 1-1
uitslag. Beide goals werden voor rust
gescoord, de Zandvoortse door Noor
Lindeman. Voor het overige werd er
meestal wel behoorlijk gewerkt, maar
het speelklaar maken van de bal
duurde bij Zandvoort te lang, terwijl
er verder te weinig gevarieerd over de
vleugels werd gespeeld. De HUDITO-
ploeg greep voor en achter (te) stevig
in en struikelde meestal over eigen
verbetenheid. En dan was er altijd nog
keepster Ineke Steetskamp, die alle
hallen achteloos uit haar doel schopte.
Per saldo stillet ontevredenheid bij
speelsters en coach, omdat zij welen,
dat ZHC beter kan.
Voor a.s. zondag staan op hot
programma: heren: ZHC 1-VVV l,
14.30 uur; dames: Knmpong 1-Z11C l,
12.00uui.

Maar Men
1

Waarom wettelijke maatregelen?

De consument kan zeif wel besiissen I

1000 GRAM
dat is bijna

van 150 gram
LEKKERE DIEPVRIES

je Kunt net beter halen
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Orgels - piano's - kleinmuziekinstrumenten
Ei zit volop muziek m onze afdeling klein-muiiekinstru-
menten. Bloklluiten. gitarenen mandolines, noem maar op
Dwarsfluiten van de merken Yamaha. Pearl. Gememhardl en
AirrMrong. Trompetten van Yamaha. Weltklang. Olds en
Amati. Snaren, onderdelen bladmuziek, alles is in huis.
Ook accessoires

Richting
Aalsmeer Kruisweg

Richting
Hoofddorp

Parkeren AWI
I l IJ l

Ihoofddorp Muziekcentrum
Kruisweg 679, tel. 02503-16068-16501.

D stuurt u mij vrijblijvend wat meer informatie over:
D orgels, piano's, vleugels
D klein muziekinstrumenten
O inruil
O occasions

D neemt u met mij kontakt op voor een vrijblijvende
afspraak met uw vertegenwoordiger.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel.:

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is en in bngefrankeerde
envelop sturen aan antwoordnummer 75 Hoofddorp.

Met spoed gevraagd:

medewerker
voor loods- en chauffeurswerkzaamheden.

Leeftijd 18 tot 25 jaar.
Rijbewijs B-E vereist.

Telefonisch sollicitaties tussen 7.30 en 17.00 u.

Jac. van Dillewijn
Verpakkingen BV

Turf stekerstraat 23, Aalsmeer,
tel. 02977-22852.

Vragen neer dhr. Dillewijn of dhr. Strampel.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF
EIKEN

STOELEN
Dct 2

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem,
telefoon 023-327019.

3/4 cello aangeboden
Te koop gevr.:

1/1 cello'

Tel. 02507-3975.

Antiekbeurs Mijdrecht
A.s. zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
bieden 25 geselecteerde antiquairs u

met schriftelijke garantie een keur van
antiek te koop aan.

Ontspanningscentrum
De Meyert

Elka werkdag van
hall negen lol hall ten
en van hall Iwee tol
hallzu geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
U 00 -21 00 uur
en jaterdag's van
10 00-12 00 uur
u oenl welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scri Jbis b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrluan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-28 85 50'

Coöperatieve Vereniging
„Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer" (VBA) W.A.

In het komende seizoen zullen de werkzaam-
heden bij onze afdeling

import
beduidend toenemen.
Uitbreiding yan het personeelsbestand in die
afdeling is daardoor noodzakelijk.
Wij vragen

medewerkers
voor het uitpakken en veilklaar maken van ge-
ïmporteerde bloemen uit verschillende landen.
Sollicitanten dienen er wel rekening mee te
houden, dat de werktijden variabel zullen zijn.
De beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden
zijn dienovereenkomstig aangepast en daar-
door aantrekkelijk.

De mogelijkheid is ook aanwezig om alleen
gedurende het importseizoen (1 dec. t.m. i
31 mei) bij ons werkzaam te zijn.
Indien u voor dit interessante werk belang-
stelling hebt en meer gegevens hierover wilt
vernemen, kunt u zich melden bij onze afde-
deling personeelszaken, Legmeerdijk 313 (1e
verdieping), Aalsmeer, tel.nr. 02977-34567.

Rustig uw geldzaken regelen
met een privé-rekening bij de persoonlijke bank
Een privé-rekening bij de Rabobank is voor u veilig en vooral ook gemakkelijk,
Zo kunt u steeds terugkerende betalingen automatisch laten verrichten.
Ook kunt u elke maand automatisch een bedrag sparen.
Een afspraak om 'rood' te'kunnen staan maakt het extra interessant.
Natuurlijk geeft de Rabobank u duidelijke overzichten van alle ontvangsten en
uitgaven op uw privé-rekening. Zo'n privé-rekening heeft voordelen.
Juist bij de Rabobank die met 3100 vestigingen altijd in de buurt is.
En waar u kunt rekenen op een deskundig en zeker ook persoonlijk advies.

Rabobank
geld en goede raad

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67,
tel. 023-29 00 50

Zandvöbrïsela'an 179,
Wilhelminaplein 21,

. ••* J-, v. Goyenstraat 20,
Amstellaan 9.

Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur
en van 13.30-16.30 uur,
donderdag van 18.00-20.00 uur.
Kantoor Amstellaan 9:
woensdag-vrijdag =- -
van 14.00-16.30 uur.

Zandvoort:
Grote Krocht 34-36, .
tel. 02507 -69 41. ,
Openingsuren:
dagelijks van 9.00-12.30 uur

vrijdag van 18.00-20.00 uur.

\ =

interieurbouw ,,
FavaugepleioSI
Showroom, Pauage 14

Zantaort telefoon 02507-4556

Dagelijks geopend van
13.30 tot 15.30 uur;
woensdag de gehele dag
gesloten; zaterdags de
gehele dag geopend.
Elke dag volgens afspraak,
ook 's avonds.

zeer elegante

aiimiimë keukens

> '-. -V' /< 5, Xv
. <<\ S;i,w;;,V;<

l*-<;x '-\-

: - ff ss ^ ^
-.s ^ «.'% «Oï-

JADO
kranen

in chroom, mat-
nikkel, antiek-
bruin en goud.
Met prachtige
bijpassende
accessoires.

Uitsluitend bij ons i
verkrijgbaar.

Totale bouwkundige
en technische
verzorging.
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Weinig bezoekers bij
koffieconcert
ZANDVOORT • Het was wel zeer te
betreuren dat voor het koffieconcert
dat zondagmorgen gegeven werd in
liet Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein door het Roemeens
ensemble Andrei' Serban, de belang-
stelling zo .gering was. Nauwelijks
dertig toehoorders waren er getuige
van en wanneer we daarbij bedenken,
dat hetzelfde kwartet tijdens een
schoolconcert in de Wim Gertenbach-
school in februari jl. zulk een
enthousiasme bij de opgroeiende
jeugd teweeg bracht, dan hadden we
toch zeker ook van die zijde meer
interesse verwacht voor een her-
nieuwde kennismaking met dit
ensemble. Want de wegblijvers > de
ware muziekliefhebbers - hebben heel
wat gemist. Wat dit kwartet weet te
brengen aan hartverwarmende mu-
ziek, die sterk aanspreekt, is zó
grandioos, briljant en virtuoos, dat het
van het begin tot het einde boeit.
Zandvoort bewaart aan het kwartet
Serban tóch bijzonder dankbare
herinneringen. In vroeger jaren speel-
de het kwartet Gregor Serban enkele
seizoenen lang in paviljoen „Riche".
Uit Zandvoort en ver daarbuiten,
kwam men om deze musici te horen.
Gregor Serban was de vader van
Andrei' Serban, die het kwartet onder
zijn leiding voortzette, nadat Gregor
was overle den., Van het viertal
bleef nu alleen nog over de bassist
Reszö Racz, een geboren Hongaar, die,
reeds op jeugdige leeftijd .naar
Nederland kwam en het ensemble
al tijd trouw is gebleven.
Op de hem eigene, prettige en
populaire wijze verklaarde Andrei''
Serban van te voren de te spelen
nummers, waardoor men tevens een,
helder inzicht verkreeg in de Roe-
meense folklore.
Stuk voor stuk kregen daarna de vier
leden van het kwartet gelegenheid,
door speciale soli hun instrument te
demonstreren en hun virtuositeit te
bewijzen. Ze slaagden daarin op een

fenomenale wijze. Andrei'Serban, die
zijn viool deed juichen en klagen,
pianist Jo Blotkamp van Poolse
afkomst, die zich ontpopte als een
briljant pianist, bassist Reszö Racz,
die wonderbaarlijke dingen liet horen
en tenslotte Michaël Martz, de enige
Hollander in het kwartet, die zijn
lievelings-instrument de cimbaal, (een
der oudste instrumenten, die de
muziekgeschiedenis kent) op ongelo-
f el ij k knappe wijze beheerst en een
verbazingwekkende techniek open-
baarde.
Het was alleen 'jammer, dat het
concert veel te kort duurde. In de
eerste plaats begon het - door pech van
de auto van enkele medewerkenden •
bijna een half uur te laat, de totale
tijdsuur was daarna nog geen uur lang.
Een pauze was er niet bij, hetgeen
algemeen bevreemding wekte. Jam-
mer, want zulk een explosie van
muzikale genialiteit maakt men
tenslotte maar hoogst zelden mee.

K.sr.

Vrouwen-
vergadering
ZANDVOORT - Op donderdag 28
september wordt de jaarlijkse
vrouwenvergadering van de Partij van
.de Arbeid gehouden in het Gemeen'
schapshuis in de Louis Davidstraat.
Behalve een terugblik over de
activiteiten van het afgelopen jaar,
worden ook die van het komende jaar
besproken.
ledere vrouw die interesse heeft in
politiek of die zo langzamerhand
begint te krijgen, is van harte welkom.
Men hoeft dus geen „rooie vrouw" of
lid van de PvdA. te zijn. Als men deze
avond niet kan komen, maar wel
belangstelling heeft, dan kan men
contact opnemen met José Winnubst,
tel. 5553.

Modieuze zaak in Galerij
ZANDVOORT • Twee maal feest in één maand, daar komt het wel zo'n beetje
op neer voor Jo Laminé en Monique Greve-Spirieus, die te samen besloten dat zij
een nieuwe zaak zouden openen in „body-fashion", én dat hun kapsalon véél te
klein geworden was.
Resultaat was dus de opening van een bijzonder smaakvolle zaak in de Galerij op
het gebied van foundations, en de verbouw van hun kapsalon op een steenworp
afstand.
„-J.M. Body Fashion International" heet de lingeriezaak, en men ziet er
collecties waarvan veel vrouwen zullen watertanden. Helemaal „in" zijn weerde
charmeuse «nilottes, in geraffineerde tinten van muskaat dat naar goud zweemt,

,petit-grijs,<zilverkleurig, en de nieuwste kleur „plume", aangepast aan de
modetinten van de bovenkleding.
De merken die dit modehuis voert, spreken voor zichzelf, Hollywood-Vasarette,
Aubade, Boléro, Escoraen Bleyle.
Bijzonder smaakvol zijn de housedresses en afdeling nachtkleding en
ochtendjassen, behalve smaakvol, praktisch en goed draagbaar in ons klimaat.
Jacqueline de Smet, die iedere dag de klanten ontvangt (de winkel is open
maandagmiddag van l tot 6 uur, dinsdag t/m vrijdags van 9 tot 6 uur, en
zaterdags van Ó tot 5 uur) toonde een bijzondere „one-cup" b.h. Een
geraffineerd gevalletje, dat een perfecte coupe garandeert en het nieuwste is op
het gebied van foundations.
Ook voor grotere maten is er een uitgebreide collectie, terwijl er een exclusieve
badmode van januari t/m december verkrijgbaar zal zijn.

Voetbal
Zandvoortmeeuwcn:
Zondag l oktober:
HBC 1-Zandvoortm. l 14.00 u.
St.vogels 3-Zandv.m. 2 10.00 u.
RCH 3-Zandv.m. 3 12.00 u.
VSV4-Zandv.m.4 12.00 u.
VS V 5-Zandv.m. 5 12.00 u.
Zandv.m. 8-TYBB 8 12.00 u.
Zandv.m. 8-TYBB 8 12.00 u.
Zandv.m. 9-TYBB 9 12.00 u.
A-junioren:
Zandv.m. 1-Bl'daal l * 9.30 u.
Zandv.m. 2-TYBB 4 12.00 u.
Zaterdag 30 september:
B-junioren:
Zandv.m. 2-Hoofdd. 2 14.00 u.
Zandv.m. 3-K'land 4 14.00 u.
C-junioren:
Waterloo 1-Zandv.m. l 14.00 u.
Haarlem 5-Zandv.m. 2 15.15 u.
Zandv.m. 3-Conc. 2 14.00 u.
Zandv.m. 4-Haarlem 5 12.00 u.
VVH2-Zandv.m.5 12.30 u.
D-junioren:
HBC 1-Zandv.m. l 12.00 u.
Zandv.m. 2-Schalkw. 2 11.00 u.
DCO4-Zandv.ru. 4 11.00 u.
DCO 7-Zandv.m. 5 10.00 u.
E-junioren:
Hoofddorp 1-Zandv. l 11.00 u.
Zandv.m. 2-Schalkw. 2 11.00 u.
RCH 3-Zandv.m. 3 11.00 u.
Zandv.m. 4-HBC 4 11.00 u.
Zandv.m. 5-Schalkw. 7 12.00 u.
F-junioren:
Alliance 2-Zandv.m. l 11.30 u.
Zandvoortm. 2-RCH 2 12.00 u.
Zandvoort m. 3-RCH 2 12.00 u.

ZANDVOORT'75
Zaterdag 30 september:
Zandv.'751-Velsen 14.30 u.
Velsen 2-Zandv.'75 2 14.30 u.
Zandv.'753-VVRA3 14.30 u.
Zandv.'754-VEW6 12.00 u.
Cizo 10-Zandv.'75 5 12.00 u.
Zandv.'75 6-Velsen 3 12.00 u.
A-junioren:
Zandv.'751-SM2 14.00 u.

HOTEL BOUWES V
Dagelijks diner-dansant (behalve op maandag) met

- rauzieji van een fijn orkest. Kompleet 3-gangen menu
al vanaf f 25,-. Elke zondag matinee. Unieke
accommodatie voor kongressen, feesten en partijen.
Waag 'n kans in het aangrenzende Casino Zandvoort
(paspoort of rijbewijs niet vergeten).
In het Panorama restaurant in Bouwes Palace kunt
u op 70 m hoogte voortreffelijk eten en genieten van '
een magnifiek uitzicht. Ook voor groepen, recepties
e.d. tot ca. 250 personen.
2- en 3-kamerappartementen met
kitchenette en balkon aan zeezijde
voor kort of langdurig verblijf. Ook

- te koop (vraag de katalogus of bel
' de receptie Bouwes Palace 02507-
-2144 voor alle inlichtingen en/of af-
spraak voor bezichtiging).

,~ Hoge voordelige financiering
. mogelijk.
Spektakulair dolfirama (naast de '

' Bowling). Dagelijks shows om 10.30,
12.00,14.00 en 16.00 uur. Avondshows

- op dinsdag, vrijdag en zaterdag om
21.00 uur.

BOUWES ZANDVOORT
Telefoon 02507-2144

golden •
tulip hotels |
. holland A

Van ouds bekena.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze'
rubriek

02977-28411.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITEN RESTAURANTS

KEUZE UIT:
-STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÉSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gfealêfc Het Witte Hais"

Zeeweg 3, Overveen, Tel. 023-258057
Eig. J. G. de Jong.

Naast onze welbekende specialiteiten koud
buffet op vrijdag, zaterdag en zondag.
Gelegen in prachtig natuurgebied, met ruime parkeer-
gelegenheid, is onze gezellige zaak bijzonder geschikt
voor het geven van uw recepties, zakendiners enz.

Reserveren gewenst,
's Maandags gesloten.,

CAFÉ-RESTAURAIMT

CRÊPERIE

Marie

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.
STRANDWEU1 O ROTONDE

ZANOVOORT

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

CHRISDEN
VERSTEEGE
THIELEMAN

Flemingstraat 104,
telefoon 5185.

pcdicwtnnhit

Te koop gevraagd

kinderfietsje
in goede staat, voor kind

.±.4 jaar.
Tel. 02507-5073.

Piano en
blokfluit

fessen door getfipl.
leerkrachten

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

•fc
•*
•K

*

*
*•*

*
*
*-d

•*
*
*

Rinke
werkster
gevraagd
Drie ochtenden *

per week. *

02507-3273. *

**
**«
***
*

Mïni Club
Bifay-artikelen, box-

pakjes, jurkjes. ,
stofjes enz.

Kerkstraat 19 parterre,
Zandvoort,

telefoon 02507-2949

TZB
Zaterdag 30 september:
DSK 1-TZB B-jun. 14.00 u.
TZBC-Nas2 14.00 u.
TZB D-Corja l 12.00 u.
TZBE-TZBE2 12.00 u.
Zondag l oktober:
TZB1-SVIJ1 14.30 u.
TZB2-WijkaanZee 12.00u.
VVB4-TZB3 9.30 u.
Cariocas-TZB 4 12.00 u.
F.C.Molenwijk-TZB5 12.00 u.
TZB jun. A-DEM l 12.00 u.

Handbal
Zaterdag 30 september:
m.p. Zvm. 1-Desiree/Odin 2 14.00 u.
j.p. Zvm. 1-Desiree/Odin l 15.00 u.
Zondag l oktober:
d.s. S.D.W. 1-Zvm. l 13.00 u.
A.D.0.1-Zvm. 2 IS.OOu.
h.s. Vriendschap 1-Zvm. l 10.30 u.
j.a. Zvm. 1-Desiree/Odin 2 14.00 u.
m.a. Zvm. 1-Concordia (H) 2 11.00 u.
Concordia (H) 3-Zvm. 2 12.00 u.
m.p. Zvm. 2-Desiree/Odin 3 12.00 u.
m.w. Zvm. 1-Desiree/Odin l 13.00 u.

ZANDVOORT • De waterstanden
voor de 'komende week luiden als
volgt:
donderdag 28 septemberl. 41-14.15 u.
vrijdag 29 september 2.37-15.02 u.
zaterdag 30 september 3.16-15.35 u.
zondag l oktober 2.49-15.07 u.
maandag 2 oktober 3.21-15.38 u.
dinsdag 3 oktober 3.52-16.08 u.
woensdag 4 oktober 4.22-16.40 u.
donderdag 5 oktober 4.57-17.16 u.
Springtij 4 oktober.
Met het tcrugzetten van de klok op 30
september is rekening gehouden.

EHBO-cursus
ZANDVOORT - De jaarlijks door het
Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Zandvoort, georganiseerde E.H.B.O.
cursus, zal dit jaar beginnen op
donderdag 12 oktober a.s. De lessen
zullen wederom gegeven worden in
hotel „Keur", Zeestraat 49. Aanvang
20.00 uur. Opgave voor deelname en
eventuele verder informatie op de
eerste cursus-avond.

Nieuws voor kinderen
ZANDVOORT • In de herfstvakantie,
die dit jaar zoals wel bekend van 11
t/m 21 oktober wordt gehouden, is
het weer een groots feest in de
bibliotheek.
Dit houdt natuurlijk verband met de
kinderboekenweek. Deze kinder-
boekenweek, heeft ieder jaar een
ander thema. Dit jaar zal dit zijn „Stad
en Land".

Nu kun je, behalve naar de bibliotheek
gaan op donderdag, waar een heet
feestelijk programma is, ook nog iets
doen om een prijs te winnen.
Er wordt ruimte gemaakt in de
bibliotheek voor foto's en kijkdozen.
Kijkdozen, dat weet je hoe je die moet
maken, dus dat is geen probleem. Je
moet alleen aan één ding denken, het
moet te maken hebben met stad en
land. Je kunt daar natuurlijk een
heleboel dingen over bedenken, maar
maak nu niet allemaal van die lieve
lammetjes in de wei. Laatje gedachten
eens gaan over een koe in de stad, of
een flatgebouw, midden in de wei met
vette biggetjes. Gewoon iets leuks
bedenken. Dan kom je misschien in
aanmerking vooreen prijs.
De jury die deze kijkdozen beoordeeld

zijn Dick Bruijnestein en Rita
Tornguist, Dus je ziet hele echte
kunstenaars.
Doe je best en lever de kijkdozen in
vóór 11 oktober. Je kunt ook een
kijkdoos maken naar voorbeeld van
fragmenten uit kinderboeken. Vraag
er in de bibliotheek maar eens naar.
Voor de fotograferende jeugd is er een
fotowedstrijd. Maak een leuke
zwart/wit foto die iets met het
onderwerp stad en land te maken
heeft. Lever die in, laatste datum 7
oktober met de negatieven, bij de
bibliotheek. Als ze mooi genoeg zijn
worden er vergrotingen van gemaakt
die in de bibliotheek komen te
hangen. Hier zijn er juryleden van de
Fotokring Zandvoort. Ga maar vlug
aan de slag en zorg dat alle onderdelen
van het dier dat je fotografeert er ook
op staan. Dus geen hond zonder poten
of een paard zonder oren.
De wedstrijden zijn open voor drie
groepen, 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 11 jaar en
12 t/m 14 jaar. Laat eens zien, wat je
kunt en allemaal meedoen.
Natuurlijk komen de prijswinnaars op
een foto in onze krant, doe je best en
zorg dat de bibliotheek „stikvol"

•komt.

KERKDIENSTEN
Zondag l oktober.
Herv. kerk, Kerkplein, 10.30 uur: ds.
C. Mataheru, bediening H. Doop.
Jeugdkapel (Jeugdhuis achter de
kerk), 1C.30 uur: bezoek aan de
kerkdienst
Geref. kerk, Julianaweg 15: 10.00
uur: ds, P. van Hall; 19.00 uur: ds. D.
van Santen van Sassenheim.
Nederl. Protestantenbond, Brugstraat
15,10.30 uur: ds. W.F. Monné, Vrijz.
Herv. Pred. te IJsselstein.
Rooms Kath. Kerk, Parochiekerk St.
Agatha, Grote Krocht, zaterdag 30
september, 19.30 uur. eucharistie-
viering met orgel en samenzang.

Zondag l oktober, 8.45 uun stille
eucharistieviering; 10.45 uur: eucha-
ristieviering met medewerking van het
St Caecilia kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christ Gemeenschap*
bond: maandagmiddag 2 oktober n.m.
15.00 uur: samenkomst in huize
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

BURGERLIJKE STAND

GEBOREN (buiten de gemeente):
Wanda, d.v. W.P. Paap en H.P. Paap;
Jasper, z.v. D.R. Slisser en H. Coenen;
Rosa, d.v. S.J. van der Staaij en E.
Blankenstein; Martijn z.v. R.H.J.
Helderman en Y.F. van Koningsbrug-
gen.

ONDERTROUWD:
H.A. Koper en S. Keur; C.A.H, van
den Bosch en H.M. Seders; H.C.C.M.
Vlaming en J.C. Nijman.

GEHUWD:
O. Davies en H. de Groot.

OVERLEDEN:
Anna Drichuizen, 88 jr., geh. gew. m.
J. Koper.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Margaretha J. Korteweg, 86 jr. (Het
huis in de duinen); Lambertus van
Wijk, 85 jr., geh. m. M van der Linden.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. PITMAN
Beinw.irtUstraat 20, telefoon 02307-436J.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Ruik de herfst!!!
Haal 'n neus vol
bij:

J. BLUYS
(v/h v. d. Mcy)

tialtcstraat 65 - Zandvoort
Tel. 02507-20 60

Vergeet niet tiw ttilpcnbollen
voor ae tuin, volop aan-

Bridgenieuws
ZANDVOORT • Stand na 2e wedstrijd
- Ie competitie • der Zandvoortse
Bridgeclub is: A-lijn: 1. Fam.
Heidoorn 105.33 procent; 2. hr.
Berrier-Wanna 102.50; B-lijn: 1. hr.
De Leeuw-Reijer 109.63; 2. fam. Ates
107.22; C-lijn: 1. fam. Coops 118.45;
2. fam. Smink 112.98; D-lijn: 1. fam.
Spiers 134.26, 2. hr. Hollink-Knip-
scheer 120.46.

Waterpoloërs
2e in toernooi
ZANDVOORT - Nadat het jeugdteam
van de Zeeschuimers op zondag 3
september jl. tijdens het Speedmas-
tertoernooi in het zwembad „Het
Baafje" te Heiloo door één verloren
wedstrijd als tweede eindigde in het
klassement, namen de heren, aan-
gevuld met enkele jeugdspelers, op
zaterdag 23 en zondag 24 september
deel aan een watorpolotoernooi in het
Sloterparkbad te Amsterdam. De
eerste dag van dit toernooi verliep
uitstekend door het behalen van 4
punten uit twee wedstrijden, t.w. 6-3
tegen de Meent en 3-2 legen A.Z.P.C.
„De Moerkoeten". Op de tweede dag
werd de derde wedstrijd in een
sportieve strijd met 3-1 tegen
A.D.H.Z. in het voordeel van de
Zeeschuimers afgesloten. Bert Jansen
opende de score, terwijl A.D.H.Z. snel
tegenscoorde. Keeper Henk Glijn was
in goede vorm en hield samen met zijn
verdedigers het doel gesloten.
A.D.H.Z. slaagde er, ook met l man
meer, niet in te scoren. Jos Kras
daarentegen wel, hij scoorde en
bepaalde met 2 geweldige schoten de
eindstand. In de vierde wedstrijd bleek
het team van de Zeeschuimers echter
niet opgewassen tegen D.O.K. De
verrassing kwam al direct, toen één
van de spelers van D.O.K. onderwater
opzwom en achter de Zeeschuimers-
verdediging boven kwam. Het werd
derhalve 0-1. Hoewel Karel Kras
meteen tegen wist te scoren, liep
D.O.K. door grotere snelheid en
betere trucs uit naar 1-3. Martin
Haagen maakte 2-3, waarna de
tegenpartij de eindstand op 2-6
bepaalde. Einduitslag van het toer-
nooi: D.O.K.-Amsterdam Ie; Zee-
schuimers-Zandvoort 2e, Moer-
koeten-Abcoude 3e; De Meent-Breu-
kelen 4e; A.D.H.Z.-Amsterdam 5e. |
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Verkoop nieuwe
auto's naarrekord
aantallen

Een automobilist legde ons
de vraag voor hoe het moge-
lijk kon zijn dat bij één voor-
band met een binnenband en
de andere tubeless het veer-
comfort verschillend was. Hij
had net het gevoel dat aan de
kant waar het wiel met de
binnenband gemonteerd zat,
de vering harder was. Tegen-
woordig zijn het veelal tube-
less banden die lom de velgen
zitten.

Bij diagonaal banden is
dit al jaren zo, bij radiaal
banden is de uitvoering zon-
der binnenband nog niet zo
lang aan de markt.

Voor de oplossing van deze
vraag raadpleegden we een
banden-deskundige van Vre-
destein in Enschede.

Het veercomfort kan in wezen
niet beïnvloed worden door de
montage van een binnenband.
Wat wel het geval kan zijn is
dat bij het oppompen van de
band er een hoeveelheid lucht
tussen de binnen- en de bui-
tenband is blijven zitten. De
rondlopende hielen van de
band zijn anders dan bij bui-
tenbanden waarbij wel een
binnenband hoort. Daar kan
eventuele lucht een uitweg
vinden. Bij een binnenbandloze
buitenband moet dit herme-
tisch afsluiten. Het is zeker te
voorkomen wanneer iets van
de afsluitende laag wordt wég-
gehaald. Het probleem had
men nog nooit eerder gehoord,
maar dit leek de gevraagde
deskundige het enig juiste
antwoord.

In het eerste halfjaar van 1978
is een rekord aantal nieuwe
personenauto's verkocht. Het
overzicht van de RAI laat zien
dat het er in totaal 339.091
waren. In het eerste halfjaar
van 1977 waren dit er 321.353.
Een stijging van 5.5%. De
verwachtingen zijn, dat dit
jaar wel eens tegen de 600.000
auto's verkocht zullen gaan
worden. Bij de RAI heeft men
de indruk dat met de
vakantie-periode in zicht veel
mensen een nieuwe auto ge-
kocht hebben.

Als koploper fungeerde weer
de Opel Kadett. Met de andere
modellen mee was General
Motors goed voor 51.312 ex.,
dat is- 15.1%. Een goede

tweede werd Ford, waar de
Taunus de meeste aantallen op
z'n naam kreeg. Met de andere
Fords mee werden 39.842 au-
to's verkocht. Volkswagen blijft
goed in de lift zitten met als
onbetwiste koploper de Golf.

Ver bovenaan
staat Opel

Op de vierde plaats komt Re-
nault met 25.715 stuks. Hier
loopt de R-5 vooraan. Dan
komt Peugeot met 23.036 au-
to's, waarbij vooral de 504 nog
steeds een „bestseller" blijft. Al
jaren is dit Peugeots- topmodel
en daaruit blijkt dat in deze
klasse, waarin toch al meer-
dere merken met nieuwe rno-
dellen zijn uitgekomen, een
wat ouder model het heel goed
büjven doen.

Bij Renault loopt
de 5 vooraan

Dan volgen Chrysler en Ci-
troën. De Franse automobiel-
industrie bezet dus de 4e, 5e,
6e en 7e plaats met een totaal
van 89.261 exemplaren. Daarna
volgt Fiat op de 8e plaats. Ja-
ren behoorde dit merk tot de
top, maar het laat fcich aanzien
dat er een flinke groei komt

De Ritmo moet
Fiat naar

boven werken

De nieuwste uitvoeringen van,
de 127, de 131 en de 132 zijn
goed aangeslagen en wanneer
de Ritmo leverbaar is, dan
heeft Fiat vele goede ijzers in
het vuur. Vanaf de 9e plaats

Golf de meest ver-
kochte Volkswagen

komen de Japanners met aan
top Toyota en dan Mazda.
Honda vooral heeft een spec-
taculaire groei door het Accord
model gaf de stoot bij dit

Volvo 343 met pookje
als alternatief

merk. Leyland en Volvo liggen
heel dicht bij elkaar met resp.
12.607 en 12.022 stuks. Dan
volgt Datsun 'met/11.340 auto's
en-op de 15e-plaats ligt Mit-
subishi met een aantal van
8.220.

rij-impressie Chrysler 1610
,,,,J. <,..»«K3, JFT:.. .Vv^v^;-n«£'-va::;Jr.* .-.,.• • ' • • . - • , . •
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Sinds het in productie ne-
men van de Franse Chrysler
tegen het einde van 1970 is er
aan de auto wezenlijk heel
weinig veranderd. Bij de in-
troductie waren er drie vari-
anten, nu zijn er nog twee. In
d' beginne was er geen 2 liter
automaat, die vormt nu de be-
langrijkste versie. Dan is er
de 1610, een uitvoering met
1800 cc. motor en een gewone
versnellingsbak. Jaren werd
deze versie onder de benaming
180 gebracht, maar met de in-
troductie van de 77er model-
len werd dit gewijzigd in 1610.

Vaak is het zo dat een ba-
sismodel voor een volgend
modeljaar uiterlijk enkele re-
touches ondergaat. In Amerika
heel sterk, in Europa veel
minder. De Japanners brengen
ook vrij snel nieuwe modellen
uit. De Franse Chrysler was
dit niet toebedeeld. Waar-

schijnlijk komt dit omdat het
model in Europa vrij con-
stante verkoopcijfers heeft en
nooit echt furore maakte. Het
vorige jaar werden er in ons
land bijna 1500 exemplaren
verkocht en dat is gezien de
vorige jaren bijna gelijk. Op
het totaal aantal verkochte
auto's komt dit neer op een
marktpercentage van 0.3%.

Comfortabel rijden
De Chrysler biedt op het

punt rijden vrij veel. Een mo-
tor met een rustige en soepele
loop, die ook behoorlijke toe-
rentallen met schuwt Daarbij
is het aspect algemeen com-
ibrt. doelende op zitpositie.
ruimte, vering, wegligging en
ook besturing erg goed Met,
een vrrj sterk onderstuurkarak-
ter heeft de auto een goede
rechtuitstabiliteit. De niet al te
directe besturing werkt precies

en niet te zwaar. De remmen.
vooi en achter met scrujvcn.
worden door een prettige be-
krachtiging bijgestaan. Ewi
remkrachtverdeler draagt zorg
dat de remkracht goed ver-
deeld wordt tussen voor en
achter. Het ophangsysteem be-
staat voor uit Mc. Pherson
veerpoten met ingebouwde
schokbrekers. Achter een
starre as met schroefveren on
vier in de lengterichting ge-
plaatste draagarmen. Voor een
stabilisatorstang en achter een
dwarsgeplaatste reactiestang

4 ruime plaatsen
Het interieur biedt ruim

plaats aan vier inzittenden. Dr
achterbank is breed genoeg om
een derde passagier te kunnen
herbergen, maar op langi>
tochten is voor vier alle com-
fort aanwezig. De goed ge-
vormde aparte voorstoelen en

de bank achter, die ook 2
voorgevortnde ruimtes heeft,
biedt een uitstekende zit met
veel zijdelings houvast. Been-
ruimte is er ruim voldoende.
Het dashboard, ook altyd nog
van dezelide vormgeving, heeft
vier ronde klokken die gelijke
afmetingen hebben. De duide-
ujkheid laat niets te wensen
over Het geheel wordt over-
kapt door een dikke flexibele
rand. ' De stand t.o.v. het
stuurwiel is goed en alle be-
dieningsorganen als pedalen,
versnellingshandle, knoppen en
handles aan het stuur zyn ge-
makkelijk bereikbaar.

De 4 portieren gaan w\jd
open en laten' een gemakke-
lijke instap vooral voor toe.
Achter loopt de zajdakUjn wat
schuin wog. waardoor het in-
en uitstappen wat gewenning
vraagt. De kofferruimte is dus-
damy groot dat er voor 4 in-
zittenden een ruinie hoeveel-
heid reisbagage meekan. Al
eerder m een test schreven we

dat de 1800 en de 2 liter goede
caravantrekkers zijn.

Acceleratie- en verbruikscij-
fers zijn gelijk aan het gemid-
delde in deze inhoudsklasse.
Bij rustig rijden kan men uit-
komen met 10.5 a 11 liter op
100 km.

De Chrysler folder geeft een
max. aanhangergewicht op van
1150 kg., met daarby een noot,
dat de ANWB een advies-cara-
vangewicht van 650 kg. han-
teert. Een heel groot verschil.
Onze ervaring is dat een cara-
van beladen en al met een
gewicht van 850 a 900 kg. heel
goed door beide Chrysler mo-
dellen getrokken kan worden.
Vermogen en koppel, resp., 100
pk. en 15 mkgi bij 3800 toeren,
zijn daar ruim voldoende voor.
De, A.N.W.B. is zeer voorzichtig
mek haar adviezen in deze,
maar gaat er aan voorbij dat
een beetje caravan leeg al aar-
dig in de buurt van de 650 kg.
komt.

maa

Het begin is er. In de 2e
helft van augustus, wanneer de
autofabrieken de vakanties
achter de rug hebben en de
produktieliinen weer op volle
capa^.teit draaien, worden de
nieuwe modellen gepresenteerd.

Datsun stond vooraan en
trappelde van ongeduld om

het publiek de nieuwe Sunny
voor te schotelen. Deze opvol-
ger van de 120 Y staat inmid-
dels in de showroom en de
eerste gegadigden zullen er
eerdaags wel in rondrijden.
Een test van de Sunny is in
voorbereiding en zal op korte
termijn gepubliceerd worden.

Dan volgt Leyland met haar
Rover 2600. Al veel eerder
werd medegedeeld dat de
fraaie 3500 een 6-cilinder uit-
voennpt /ou krijgen met een 2.6
liter moto: Ook de/e auto
hebben we ;il even bereden en
daarover publiceren we bin-
nenkort

De nieuwe Audi 80. waar
vooral aan hPt uiterlijk veel

veranderd werd, is op korte
termijn ook in ons land te zien
en verkrijgbaar. Ook niet zo
heel lang meer zal de nieuwe
TS uitvoering van de Renault
14 op zich laten wachten. Bij
Renault komen van de meeste
modellen na langere tijd snel-
lere uitvoeringen

De laatste Auto-motor und
Sport, het toonaangevende
Duitse' iuitotijdschrift, meldde
onder de kop ..Nieuwe . auto-
mobielen u i t cie gehele wereld"
dat vele merken met nieuwe

modellen komen. Het zijn Mer-
cedes, EMW, een opvblger voor
de Ford Escort, Porsche met
een 928 Carréra. een kleine
Opel, een nieuwe VW bestel
met achterin geplaatste motor,
een Rolls-Royce voor de tach-
tiger jaren, een opvolger voor
de Fiat 126, een 6-cilinder Alfa
Romeo, een Lancia Delta, een

Fiat 131 coupé, een Alfasud
Spider, een /Peugeot 505, een
Triumph TR 8, dat is de TR-7
met Rover 3500 motor.

Ook de Passat diesel zal heel
binnenkort leverbaar zijn en
volgens geruchten komt er een
Audi 100 met 6-cilinder diesel.

Zo te' zien eeii geweldige
vernieuwing bij een flink aan-
tal merken. In ons land en en-
kele andere Europese landen
gaat Alfa heel binnenkort een
uit Brazilië afkomstige Alfa
Romeo 2300 Rio leveren. Deze/
auto heeft op de foto heel veel'
weg van de Alfetta 1800 met
z'rt vier koplampen, maar is
qua afmetingen groter. Ook de

Race-nosta'gie
op Nürburgring
De animo om met sport- en

raceauto's van vele tientallen
jaren geleden en uit de naoor-
logse tijd aan races deel te
nemen groeit gestaag. Op vele
circuits in Europa vinden dit
soort evenementen regelmatig
plaats. Op Zandvoort geeft de
HAEC, de Historische Auto
Race Club, vaak acte de pre-
sence. En niet alleen'de bezit-
ters en rijders beleven span-
nende en aangename uren, ook
de toeschouwers komen in
steeds grotere aantallen naar
deze evenementen. Enkele we-
ken geleden werd op het korte
parcours tvan de beroemde
Nürburgring voor de 6e keer
een driedaags evenement geor--
ganiseerd waaraan maar liefst
vele honderden automobielen
en motorfietsen deelnamen.

Stond het vorig jaar de race
in het teken van Mercedes
Benz met beroemde coureurs
als Fangio, Stirling Mos, Her-
mann Lang, Karl Kling, en
vele anderen, die legendarische

auto's met de ster reden, dit
jaar was als thema 30 jaar
Ferrari Grand Prix en 80 jaar
Opel auto's gekozen. Inderdaad
namen er 2 Grand Prix Fer-
rari's aan deel, waarvana één
exemplaar, waarschijnlijk de
fraaiste die nog té -vinden is,
eigendom is van een Nederlan-
der. Verder tientallen fraaie en
unieke exemplaren uit de fa-
briek van Ferrari, in Maranello
en Modena. Het race-pro-

'gramma. bestaande uit vele
onderdelen, werd snel en voor-
treffelijk afgewerkt. In de on-
derkomens voor de auto's wa-
ren bizondere exemplaren van
alle beroemde merken te zien.

Ook Jaguars, Aston Marins,
Lotussen, Bugatti's, ERA'S wa-
ren er te kust en te keur te
zien. Bezoekers mochten tegen
betaling een blik achter de
schermen brenger.. In de on-
derkomens en de parkeerplaat-
sen waar de sport- en racewa-
gens gestald werden,en even-
tuele reparaties uitgevoerd
worden, is altijd veel te zien.

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie,
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
.Off. Renault Dealer.

occasions

aktueel
auto
allerlei

motor is anders. Een 4-cilinder
met een inhoud van 2300 cc.
komt in het Italiaanse pro-
gramma niet voor, in de vijfti-
ger jaren was het een 1900
versie die rond 1960 opgehoord
werd tot 2100 cc en bestemd
was voor de Alfa 2000. In Bra-
ziliè vergrootte men nogmaals
de basismotor en die zit nu In
,de 2300 Rio

In Zwitserland werden gedn-
rende de eerste zes maanden
van dit jaar 14% racer auto's
verkocht. Dat houdt in een
aantal van 152.000 stuks. Ruim
42.4% van d verkochte auto's
was afkomstig uit Dusland. In
het vergelijkbare tijdvak van
1977 was dit 45.2%. Franse au-
to's werden iets beter ver-
kocht. In 1977 ruim 22.2%, nu
23%. De Japanse merken ver-
kochten 5500 stuks meer dan
in 1977.

In de meeste Westeuropese
landen stijgt de vraag naar
autoradio's nog steeds. Vooral
radio's met keuzetoetsen en

'casetterecorders zijn in trek.
In West-Duitsland is momen-
tcel meer dan 75% van alle
auto's uitgerust met een radio.
In 1975 was dit 60%. Niiar
verwachting zullen in 1U82
90% van alle auto's met t-rn
radio zijn uitgerust. In ons
land ligt dit op riii moment
op 64% en in /weden oi> 60%.
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van lentopel
zand voort

-M . , Ü&&
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-53 46.

me len

KOOIJMAN'S

FORI • I*

Ford Fiësta v.a. f 10.850.-

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242

Ford verkoop - service

DIERENDAG
IN ZICHT!

Van 2't/m 7 okt̂ koWeirde~Cülle1ctahterr
weer bij u aan de deur.

Zaterdag 7 okt. staan we op het
Raadhuisplein met 2 kraampjes, waarvan

één met de mooie artikelen:
ZILVEREN BEESTEN - KALENDERS etc.
Ook de rommelkraam is er weer. Hebt u nog
oude spulletjes? Wij komen ze graag halen f

Tel. 45 61 of 47 71.
Mevr. J. H. Slootheer-Dijkstra

De ochtendbladen

de Volkskrant en Trouw

vragen voo72andvoort enkele acjie.ye;

bezorgers(sters)
Inlichtingen tel. 02507-7799.

Sportwagen met allure. Veilig en
kompleet uitgerust Perfekte wegligging
door voorwielaandrijving.

Royale bagageruimte met
grote achterklep. Komfortabele
verstelbare kuipstoelea,, '
Sportieve motor ^*5*
met zuinig
verbruik.

Renault
15TL:1289cc.
60 DIN pk, 148 km/u.

Renault 15.
RenaultlSCTL

extra luxueus uit-
gevoerd o.a. inge-

nieus verstelbare
vliegtuigstoelen.

Gratis: haal bi<
t ons 'ftcleurri)-
ke Renaultboek

boordevol mfor-
matie over auto-
njden en alle
Renault modellen.

AUTOBEDRIJVEN RINKO
rOranjestraat 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 23 23 / 24 24

• (b.g.gl'33 60) - Off. Renault-dealer.

Nette hulp gevraagd
1 ochtend per week.

MO PER UUR:
Patrijzenstraat 3, Zandvoort,'

telefoon 02507-3758

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig adv/es.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad Gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel.50 68 - 36 12 - 25 18.

Vis.specialiteiten restaurant

Ons restaurant is
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 2 t/m 9 oktober.

Na deze datum heten wij u weer
van harte welkom.

Kerkstraat ai,

Zand voort,
reserveringen:

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort

telefoon 02507-2327

Voor modieuze stoffen en
knippatronen naar:

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18-TEL.78 78

i. L. Balledux

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

BELANGRIJK!!
Wie heeft fotomateriaal en dergelijke van de

Gymnastiekvereniging O.S.S.
van 1904 tot 1977

voor de viering van het 75-jarig bestaan ?

Inleveren:
Celsiusstraat 136, Zandvoort,

tel. 02507 -73 55 of '
Haarlemmerstraat 20, Zandvoort,

tel. 02507 -29 35.

Dak-
dekker

• Telefoon
02507-7353

van 21 t/m 30 september

3 nieuwe parade paarden
in een komplete stal.

Mazda Legato

De Mazda Legato perfektie in de twee-liter klasse.
Klassewagen met een ongelofelijke hoeveelheid extra's.
Revolutionaire lage prijs v.a. f 18.895.-

De Mazda 323 SP 1,4 Nieuwe sportieve uitvoering van de 323.
1400 cc , metallic zwart, kuipstoeltjes, sportstuur enz. enz. f 14.945.-

De Mazda 323 Estate 1,4 Deze 323 als stationwagen is een topper.
Extra ruim. f 15.195.- met de befaamde Mazda extra's.

En natuurlijk* zijn alle overige Mazda's ook te bewonderen.
Keuze uit 32 modellen en typen v.a. f 11.895.- tot f 27.295.-.

U bent van harte welkom
Dealer voor Haarlem, Heemstede en Zandvoort

FA. E. DE GRAAFF
Dealer sinds 1967.

Koninginneweg 44-48, Haarlem, telefoon 023-314275.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

• FIAT
• LANCIA
• AUTOBIANCHI

Met BOVAG-garantie.

NIEUW en GEBRUIKT

Weer een paar geweldige aanbieding bij Reisbureau KERKMAN

1.19 daagse Touringcarreis naar Benidorm
Incl. hotel met vol pension.
Vertrek op 5 en 19 oktober en 2,16 en 23 november voor 675,-

2. Voor de navolgende vluchten kunnen wij nog
reserveren

20-12/5-1-79 New York 598,-
12-10/8-11 Los Angelos 998,-
7-12/3-1-79 Los Angelos 998,-
13-12/25-2-79 Los Angelos 998,-
20-12/5-1-79 Toronto 784,-
Wel komt er f 30,- p.p. luchthavenbelasting bij.

»
Wacht niet te lang maar reserveer bij:

REISBUREAU
KERKMAN

Gr.ote Krocht 20, Zandvoort
telefoon 0250/-25&0

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v.DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Bouwes Palace
Zandvoort

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

een assistentie)
voordedtrektie.

Adm. kracht
moet zelfstandig kunnen
corresponderen en bereid
zijn m de receptie bij te

springen.

Receptioniste)
Zelfstandig

werkende kok
Telefonische

afspraken met de
heer F. Veerman,

02507-2144, Bouwes
Palace, Burg.

v. Fenemaplein 2,
Tandvoort.

CHRYSLER SUNBEAM
Kom kijken bij: Prijzen

vanaf
10.990,-

Autobedrijf

T/7 VERSTEEGE
Wf^^^^B PakveWsIraatZI.Zanduoon.
»^^^" telefoon 02507 2345

4S-occasions in vele merken.

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

Volvo heeft 't gemaakt:
De 343 . handgeschakeld f 15.750,-

Dm is hul grolc mams vin de
Volvo.HJL rijdi nu in/n'n
cumplch.-.wiligc \ol\o .V4 \\orn
l 15.750.-. Len .iiiuultc in ilc/e

pn|skl.isse 7i|nwccrgii
mei kern Op en mp

\ohn in \cilighohl
heimnw b.i.irheiil.ik'gc-

lijkhciil en vooral eomlbtl.Ecn
aiiio.die n zckcrv(X)rcen proclnl
niel nmg laicn Miian.Bij iedere
\blMMle.iler sl.ijn nu de nieimc
\<ilu)'s.W.?Klaaromdoor
»« knnseli oog bcvxondvtd
en doonm vumlige hand
heproeldlewuixlen

Alsudóórdenkt

H. P. KOOIJMAÜi Brederostraat6-10,
Zandvoort,

telefoon 02507-3242
Volvo dealer.
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Bij al het Citroen nieuws over de modellen
'79 krijgt u zaterdag a.s.ook een leuk presentje:
Een schattig zelfmaak-eendje. /
Als symbool voor de Citroen 2CV, een unieke
auto met een legendarische bijnaam.

Grote
Citroen Najaarsexpositie
zaterdag 30 september

O nze showroom is aanstaande zaterdag zeker een
bezoekje waard. Vooral wanneer u er prijs op stelt

eens vrijblijvend kennis te maken met wat Citroen aan
nieuws zoal te bieden heeft.

En wij kunnen u op de Grote Najaarsexpositie
natuurlijk uitvoerig inlichten over;belangrijke Citroen
aspecten als veiligheid, zuinigheiden comfort.

Alsook over de rijklaarprijzen en de uitgebreide
Kroongarantie. De bijzondere vormgeving van Citroen
kunt u met uw eigen ogen aanschouwen, en de bijzondere
rijkwaliteiten beproeven in een .overtuigende proefrit.

Traditiegetrouw laten wij u niet met lege handen naar'
huis gaan.
U krijgt van ons h,et materiaal om zelf met naald en
draad een alleraardigst eendje te maken.

De Citroen LN heeft een 602 cm3 motor, vcrsncllingsbak van hei type GS,
solidc'carrosscric e» een laag gewicht (675 kg). Luchtkoeling. Twee onafhankc-
lijk necrklapbare vcfitersioclcn en daardoor een variabele bagageruimte van
118, 193 of 292 dm*.
U rijdt aljLNvoor de rijklaarprijs van ft IQ.985,-

De Citroen CX is er in vele verschillende uitvoeringen: Confort, Super,
Pallas, GTi, Prestige, Break en Familiale. Met benzinemotor ai of niet met
elektronische inspuiting en ah diesel. Met een gewone 4-versnellingsbak,
S-versnellingsbak of met een C Malie (semi-autoinatiscli).
U rijdt al CX voor de rijklaarprijs van ƒ[ 24.145,-

Wfot is er nieuwbij Citroen?

Speciale aanbieding: de GS Basalte f 16.950,- rijklaar. '
Er komen er maar 400 van in Nederland en daarom is 't wel een zeer

exclusieve auto. Bovendien 1222 cm3 molor, zwarte carrosserie met rode
strepen. Speciale wieldoppen.iMistlampen vóór. Verchrbomde buiten-
spiegel. Schuifdak. Heel aparte rood/zwarte stoffen bekleding. Hoofd-
steunen op voorstoelen. Inclusief radio-uitrusting (antenne en speaker).
Rondom gekleurd glas en gelaagde voorruit.

GS X3: fel, snel en sportief.
De snelste GS,de opvolger van de X2,heet X3 en heeft een nieuwe

motor van 1299cm:i.Doordezemotorkunt u nogsportiever rijden én nog
feller accelereren zonder dat het ook maar een druppel benzine méér
kost.

CX 2500 Diesel Pallas: nu ook met 'n 5-versnelHngsbak.
Daardoor een nog lager verbruiken nog fellere acceleratie. Dit opge-

teld bij zijn hoge top (156 km/h) en opvallende geruisloosheid maken
deze CX tot de comfortabelste diesel ter wereld. .

CX: nu met 2 nieuwe consoles.
Een nieuwe console met een verbeterd ventilatie- en -vcrwarmings-

systcem lijkt slechts een geringe verandering, maar het is wederom een
perfectionering in het unieke concept van deze bijzondere auto. Boven-
dien in de CX Pallas en GTi ook nog een nieuwe.dakconsole (niet bij
uitvoeringen met elektrisch schuifdak). ' . . ' • ' •

, Acadiane: een wel zeer yoordeligejjèstelwagen.
De waardige-opvolger van de besteleénd-met-nóg meer ruimte.--

Nuttig laaiiverijipgên:'Jt7-5:!kg£:CornfprtabeJ; intëneur.^vleerdraaibarë;;;
portierruiten.Topsnelheid 100 krn/h. Uiterst praktisch.en zuinig.

Autobedrijf Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023-248221

OVER
WAARDE

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Tarieven
f 20.000
/ 40.000
/ 60.000
/ 80.000
/ 100.000

Ie hypotheek
Heeft uw bestaande ie hypotheek
een hogere rente dan de huidige9

Sluit dan een geheel nieuwe
1e hypotheek. U bent goedkoper uit!
Een o f f er te kost niets en verplicht u
tot niets.
2e hypotheek
Gebruik de ruimte tussen de
bestaande hypotheek en de waarde
van uw huis. Onze Hypo-leningen
zijn scherp en met looptijden tot 30 jaar.
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Op deze-P lus-Hypotheek hoeft u niet
af te lossen. U betaalt enkel een rente
van 0.85% per maand. Voorbeeld:
opgenomen l 50.000.-. maandlast
rente M25.-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
Geld van de

180
180
240
240
.360

x f223.-
x f 446.
x ƒ 600.-
x /800.-
x f 878.-

DISCONTERINGSMAATSCHAPPIJ BV

020-763011 Willemsparkweg69.1071 GS AMSTERDAM
010 - 328155 Bree 23, 3074 BA ROTTERDAM

033-30364Joh.v.Oldenbarneveltlaan40. 3818 HB AMERSFOORT

Antiek
DeAnna's

Hoeve
Grote sortering

kasten, eethoeken
en vele andere

meubelen.
Verkoop vrijdag, zaterdag

en maandag.
Aalsmeerderweg 755,

Rijsenhout.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren en juniormode.
Hoofdstraat 178. Hillegom.
tel 02520 15119 Donder

dag koopavond

Grote sortering

Antieke
en

Ou Je
bureaus

Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Wij verkopen
de echte Koots

ROOTS

Allennverkoop voor uw

JAM FEIJEN BV
Kruisweg W l station!
Telefoon 370823
Maa riem

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-6747/3176
Showroom: Deken ZondaglaanBS,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Heer, door dokter
zonbestraling

voorgeschreven vraagt
gebruik van

VRUGELEGEN ZONNIG
BALKON of TERRAS of

een VRIJ TUIN of
DAKGEDEELTE.

Tijd en prijs in overleg.
. Br. ond. nr. 2323,

bur. v. d. blad.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOÜTIQUE
HOOGENPOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

JONG WERKEND
ECHTPAAR zoekt met

spoed

etage of
zomerhuisje

in Zandvoort.
Telefoon 02507-4723

Strandpaviljoen
te koop

gevraagd.
Br. onder no. Z321.

Woningruil
Gevraagd in

Zandvoort een
HUISJE MET

TUIN
Aangeboden een

4karnerfiat
met vrij uitzicht, in

Amsterdam.
Tel. na 20.00 uur:

02507-2866.

Te koop

Datsun
stationwagen 180B,

okt. 1974, i.pr.st.
f 3500,-

Tel.5260.

Te koop:
antieke

plavuizen.
Tel. 02977-23523

('s avonds).

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 10.00 uur 6658.

Vanaf 20 november
premie winterschilderwerk

ƒ 30,-
perdag

Bespreek reeds nu uw winterschilder en
behangwerk bij schildersbedrijf

C. J. Paap
Burg. Beekmanstraat 33, Zandvoort, tel.

02507-2206, na 6 uur 02507-4755.

Verkoop van verf - glas - behang
Hofdijkstraat 24, Zandvoort. tel. 02507-2208,

Aangeboden:
RUIME 3 KAMERFUT
met grote keuken +

betegelde douche, voor-
en Bchterbalkon.

Ruime box; laagbouw.
Keurige buurt, blijvend

vrij uitricht f 170.25 huur.
Zoekt i

EENGEZINSWONING
in Zandvoort of

4 KAMERFLAT, laagste
etage, huur tot / 500,-.

Ook nette buurt.
Br.-ond. nr. Z322,

bur. v. d. blad.

Te koop aangeb.:

gashaard, 4 clubs
mét kloostertaf el

en glasplaat
Tel. 02507-4431.

Bosch klopboormachines: de toekomst in üe gree

Jumbo Extra S

dan heeft u wel iets
Een geweldige totaalaanbieciing van Eoscr,. QOedS in handen
De nieuwe OSB 620-2E jumco Electronic. 620 watt
klopboormachine met kabeltrommel, 4 HSS spiraalboren.
3 hardmetaal steenBoren. rubber steunschijf. lamsvei. scnuuröladen
3 bitsen. staalborstel en diecteaansiag. alles samen in öe Extra set

Ijzerhandel

, Hoofdweg 726- Hoofddorp.

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,

voorrijkosten f7,50.
Gen. Oranjestraat 62,
hoek Kloosterstraat.

Aannemings- en transportbedrijf

T. van der Stoei en Zn bv
vraagt

chauffeur
1 voor MAN 6x6 Kipper.

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen,
telefoon 023-343038.

GEEN PROBLEEM!

al v.a. f 2S5,- var* Staaveren
heeft voor u een

ZELFVERHLMZER
Cederlaan 14
1161JG
Zwanenburg

02907-4757 —,
U BESPAART HONDERDEN GULDENS-J

Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week -
Aanmelden deze week

Syst. Groots: avondles
Lesgeld f 32,50 p.rrind.
Aanvang 2 oktober

INL. EN INSCHR.: ma. t/m do. 11-15 en
19-20, vr. 11-15 uur.

volgens verklaring van het ministerie O. & W. van
29-5-76. „genieten Pont diploma's maatschappelijke
erkenning".

prcsp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
(einde Tempeliersstr.
Haarlem, tel. 321895

GEVRAAGD:

VIOOLLERAAR
LERARES

of

MUZIEK-
STUDEPJT(E)

voor meisje 16 jaar.
4 jaar les gehad in

Zandvoort.

Telefoon, na 17.00 uur
3975

T (KINDER)-

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-18.00 uur
zondag 13.00-18.00 uur.

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

bv autompbielbedrij vei
sam van lingen

allé Alfa Romeo-modelSen
uit voorraad leverba'ar. ;
Reparatie en revisie
BV. Automobielbedr'jven ,
Sam van Lingen !

Haarlem. Delftstraat 50. tel. 023-31 91 38
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NIEUW IN ZANDVOORT ll l t

BP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.Keur-verf)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.al:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin) '

U krijgt bij ons deskundig advies.

Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS l

Tevens openen wij binnen een maand onze

BOUWMATERIALENHANDEL -;

Gezond en wel. Geen wonder.
Want de spanningen zweten ze d'r uit. En de

poriën houden ze open. Als voorstanders van
'n gezond Europa zijn ze nu ook hier met hun
pure pijnhouten sauna's. Sauna's zó kompakt en
praktisch dat ze in elk huis hun plekje wel weten
te vinden. Dus ook bij u!

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TEL. 02507-2266

Nog 2 weken:

HEROPENING
Looman Optiek

met de meest moderne apparatuur
Haltestraat 5 - Zandvoort

Tel. 02507-21 74

al eeuwen
Bakkerij J. v. d. Werf f

Gasthuisplein 3
en

Winkelcentrum Nw. Noord

WATERSPORT
Spaarne 48 - HAARLEM - Tel. 023 - 32 15 34

J A M! N

ANTWERPSE BONBONS

250 gram van 4,95 voor 4,25

500 gram van 9,50 voor 8,25

KERSENBONBONS
250 gram van 4,25 voor 3/75

H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507 - 34 98
Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

SEAL
MARINE WETSUITS

EEN BEGRIP IN EUROPA!

.Soepel,sterk, modieus J
Alle maten in voorraad, ook voor kin-

deren v.a. plm. 8 jaar.

Ten Cate
MISTRAL WINDGLIDER

Alles in voorraad, ook onderdelen.

ZEGWAARD

Power
Sportproducts BV
IJmuiden
Plein 1945. nr. 99,2e etage

'Stunt zonnebanken van één der beste
fabrikanten. Met 1 jaar garantie. Van
2895,-voor 1895,-
Zolang de voorraad strekt

Incl. 18% BTW en bezorging.
Bel 02550-16854 of 02507-7372.

Pakveldstraat 19 - Zandvoort - Tel. 02507 - 25 54

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

WINTERSTALLING BOTEN EN MOTOREN
Wintersorvicebeutt.
Het bohoud van uw motor.
Hoofddader
Marcury en
Johnson b.b.
Motoren.

j HET ADRES VOOR: .
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS
Jan Tademaweg 55 Haarlem M. 023-320368

* WATERSPORT* ^
n^rn-rr *•>*•>•>•££2Z3

• *000006X3000000000

Interieurverzorging
FA, L, BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikolon
Linoleums + Novilons
Kamorbrood-tapijton
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostormoubolon

ZAAK: HALTESTRA AT 27 - 29, tel. 2596. Zandvoort
Matthijs MolenaarBtraat 6. telefoon 3759.

Ploegstoffen

l !
\ \

J

WIJZIGING KANTOORUREN

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-13.00 uur 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur

TELEFOON 02507-7166
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
'eventuele klachten over bezorging.
Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws.

Het a! meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhw en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307

Verhuizen geeft heel wat rompslomp. Laat Uw
verhuizing uitvoeren dooreen ERKEND verhuizer.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder
met waardevolle tips.

UW VERHUIZING-ONZE ZORG

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404
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De sfeerrijke wereld van
ons geloogd massief eiken

Met de meubelen van de Meubelfabriek Oisterwijk schept u
moeiteloos sfeer. Dat komt door de warme tekening van ons
geloogd Europese eiken. Door de rust die onze meubelen uitstralen.
Want zij worden nog altijd gebouwd volgens de oude tradities van
het meubelmakersvak
Onderscheidend in vormgeving en oerdegelijk van konstruktie.
Vandaar die ongelooflijk lange garantie van 12 jaar op
het hout en de konstruktie.
En om u de zekerheid te geven, dat u met het originele
massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk
te doen hebt, voorzien wij elk meubel nu van ons
eigen brandmerk
Kom maar eens kijken. Wij hebben 10 eigen toonzalen
verspreid over het hele land.

Meubelfabriek Oisterwijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.

i i
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Tarieven en belastingen in 1979 iets omhoog

Zandvoort staat er financieel rooskleurig
ZANDVOORT - Inwoners van Zandvoort betalen volgend jaar iets
meer aan gemeentelijke belastingen. Tarieven - zoals voor huisvuil -
gaan met een door de overheid toegestande 3 1/2 procent omhoog.
De belastingen waar de gemeente het zeggen over heeft met
gemiddeld 5 procent. Een uitgewerkt voorstel komt binnen veertien
dagen op tafel. De financiële positie van Zandvoort laat, vergeleken
met voorgaande jaren, een gunstig beeld zien. Voor 1979 sluit de
begroting ' met f 438.782,- en daarnaast zijn er voldoende
bestemmingsreserves die mede een goed financieel beleid haalbaar
maken. Bij calamiteiten kan de gemeente de eerste financiële klap
opvangen.

' '— Huizenbouw
Een ander belangrijk punt voor het
reilen en zeilen van Zandvoort is het
aantal inwoners en de mogelijkheden
tot uitbreiding van de gemeente. In
een toelichting tijdens een persbijeen-
komst afgelopen dinsdagochtend zei
burgemeester Machielsen dat Zand-
voort geen zogenaamde donor-
gemeente mag worden. Hij bedoelt
hiermee dat er op zijn minst huizen
gebouwd moeten worden om de
leegloop van de gemeente tegen te
gaan.

Machielsen:
'Wij mogen
geen donor-
gemeente
worden9

In de nota van aanbieding bij de
begroting heeft het college van
burgemeester en wethouders het
beleid in de gemeente voor de
komende jaren willen vastleggen. Het
zijn voornemens die zoveel mogelijk
getoetst zijn aan het college-
programma dat door de raad werd
vastgesteld.
IR de nota opmerkelijk veel aandacht
voor de politie. Zoals bekend heeft de
gemeente bij de minister van Binnen-'
landse Zaken aangedrongen op ver-
hoging van de korpssterkte.

Dat leidde tot een onderzoek met als'
resultaat de toezegging dat de
politiesterkte omhoog kon. : Maa r.
middelen ontbraken voor realisering.
De politiesterkte is 58 man.
Ook voor het volgend jaar ziet het
college daarin geen verandering
komen en zal het politiecorps onder
uiterst moeilijke omstandigheden haar
taak moeten blijven verrichten.
Op hoogtijdagen zoals circuitbezoek
en strandbezoek kan de politie nog
altijd een beroep doen op de politie
Haarlem. Overigens zal op regionaal
niveau in de toekomst nauwer worden
samengewerkt. Dat geldt ook voor de
brandweer.

Verheugend vindt het college voorts
dat de gemeente nog steeds beschikt
over een korps reservepolitie. Zij
offeren zich vaak op om vrije tijd
beschikbaar te stellen voor de
gemeenschap. Vijfentwintig van hen
behaalden juli dit jaar het diploma van
de opleiding „tot geoefend man".

Om een idee te geven wat er financieel
aan veiligheid wordt geraamd, dus
onder meer politie, brandweer, be-
scherming bevolking, bescherming van
dieren: f 5.738.428,--. Aan inkomsten
verwacht men f 4.528,360,--.

Een nieuw politiebureau is overigens,,
in studie. Een rapport verschijnt nog
deze maand.

Zandvoort is niet door de Provincie als
bouwlokatie aangewezen. De natuur-
lijke bevolkingsgroei moet daarom
buiten de gemeentegrenzen behuizing
zoeken. Iets dat- in strijd is derhalve
met de gedachten van het college. Alle
pogingen worden aangewend om

huizenbouw mogelijk te maken.
Men wil op die manier jonge
woningzoekenden helpen en daarmee
ook de vergrijzing van de gemeente
voorkomen. Zandvoort telt ongeveer
250 woningzoekenden.

Wat de stadsvernieuwing betreft wil
het college vasthouden aan de
vernieuwing van de Noordbuurt. Eind
1979 zal dat zijn gebeurd. Over de
toekomst van de Hobbemastraat en
omgeving zal het college voor het
jaareinde nog een voorstel doen.
Voorts staan er bouwplannen op het

• programma in de vrije sector. Op het
terrein De Schelp ziet het college het
liefst aan de zijde van de Dr. C.A.
Gerkestraat - enige wooneenheden in
de gesubibsideerde sector verrijzen.
Ongeveer veertien stuks. Op de plaats
van het hoofdgebouw De Schelp
wordt gedacht aan vijfendertig 2- en 3
kamerwooneenheden.

Aan de Hogeweg-Westerparkstraat
zullen vermoedelijk 23 wooneen-
heden ontstaan met een variatie van
2-tot 5 kamerwoningen. In de
gesubsidieerde sector: plannen voor
15 -a 20 wooneenheden (l tot 3
kamers) aan de Brederodestraat 1. En:
15 a 20 wooneenheden (2 tot 4
kamers) aan de Stationsstraat -
Zeestraat. Nog dit jaar uitvoering van

LAINGS DE VLOEDLIJN

Hij vreest te vroeg, die vreest eer 't
onheil is geboren. Men maeck'
zichzelven niet ellendigh voor den
tijt. Vondel (1587-1679).

Weekend l.aatste
races op circuit

ZANDVOORT - Op het circuit
van Zandvoort worden op zater-
dag 7 en zondag 8 oktober de
finale Races gehouden. Het gaat
om het Nederlandse kampioen-
schap in de diverse klassen. Wie
wordt definitief kampioen en wie
komt op de tweede en derde
plaats.
Tijdens deze Finale Races komen
alle klassen aan de start, uitge-
zonderd de VW Golf GTI welke
reeds hun kampioenschap hebben
beslist.
Op zaterdag 7 oktober wordt na
de trainingen een race verreden, te
weten Ford 1600, (start 16.15
uur). In de Ford 1600 leidt
Brouwer met 114 pnt. gevolgd
door Oostewaal met 113 pnt.
Derde staat hier Van Hoogen-
huyze met 94 pnt. Bij de Ford
2000 leidt Rob Leeuwenburgh
ver vooraan met 133 pnt.
Nummer twee is Ros de Giaxa de-
Salvi met 109 pnt. De strijd om de
derde en vierde plaats gaat tussen
oude rot <Hm Vermeulen (80 pnt.)
en nieuwkomer Lammie v.d.
Heuvel met 76 pnt.
In de Formule Vee 1300 leidt
Hugo de Groot met 95 pnt.
gevolgd door Henk Schippers met
88 pnt. Derde is Chris Bergher, de
Vee 1300 kampioen 1977, met69
pnt. Wat ook van de Productie
Toerwagens gezegd mag worden,
in 1978 zijn de velden steeds •
„vol" bezet geweest en hebben
alle klassen voor veel onderlinge
strijd gezorgd en heeft het publiek
steeds van zeer goede Auto-
rensport in deze klasse kunnen
genieten.
In de kleine klasse -1300'cc leidt
Aart KI u vers met 74 pnt., gevolgd
door Richard van Heulen. In de
klasse 1300-1600 cc is Edmond
Dooseman reeds zeker van zijn

kampioenschap. De strijd in deze
klasse gaat hier tussen nummer
twee en drie, namelijk René Prins
(74 pnt.) en Van Oostrom (72
pnt.).,, . , . . - .
In de klasse 1600-2500 cc spitst
de strijd zich toe tussen Edward
Schinkel en Rien Frankenhout,
beiden met 60 punten. In de
klasse boven 2500 cc heeft Wim
van Gelderen zijn Camaro reeds
naar de eerste plaats gestuurd.
Tweede is hier Huub Vermeulen
met 76 pnt.; gevolgd door Henny
Hemmes, met 30 pnt.
Bij de Toerwagens/GT'S Groep
2/5 is de strijd voor'de nummero's
één en veelal beslist; ïh deze klasse i
gaat de strijd in vele gevallen om"
de tweede en derde plaats.

Bij de Renault-5 .Elf moet ook
tijdens deze Finale Races de
beslissing vallen. Een directe
kampioen is niet te voorspellen.
Veelal valt de beslissing in de
laatste slip-stream gevechten!
Tijdens deze Finale Races komen
op zondag 8 oktober als 5e race
ook de Historische Sport- en
Renwagens voor hun finale-race
in de baan.
Voor de bepaling van het
definitieve puntenaantal geldt:
Voor l tot en met 6 races dat men
éénmaal het slechtste resultaat
mag aftrekken. Bij 7 tot en met 9
races dat men tweemaal het
slechtste resultaat mag aftrekken.

10 woningen, waaronder 5 met 2
kamers en 5 met 4 kamers aan de A.J.
van der Molenstraat. En: 11
woningen, waaronder 8 en 5 kamers
en 3 met 4 kamers in de Noordbuurt.

Verder wil het college alle aandacht
voor de behoefte aan aangepaste
(parterre) woningen en wil het in de
bejaardenhuisvesting het zelfstandig
wonen • en zelfstandig het huishouden
doen - zoveel mogelijk aanmoedigen.

Teruggang
In het onderwijs krijgt ook Zandvoort
te maken met een teruggang van het
leerlingental, als gevolg van de daling
van het aantal geboorten. Het college
verwacht dat de schoolbevolking
jaarlijks afneemt met één klas
(ongeveer 25 leerlingen). Dit afgezien
van een kleine opleving in 1979 en
1980.
Zo zal nieuwe huisvesting, mogelijk in
één gebouw, van de rooms-katholieke
Nicolaasschool en 't Zeepaardje
afhangen van de ontwikkeling van het
aantal leerlingen op deze laatste
school.

Verdwijnen zal de Sint Agatha-
kleuterschool en worden mee-
genomen bij de bouw van de
Julianaschool.
Op cultureel niveau blijkt het
Cultureel Centrum aan het Gasthuis-
plein te voldoen. Het aantal bezoekers
aan de verschillende tentoonstellingen
bijvoorbeeld is boven verwachting.
Het college tekent hierbij aan, dat het
richting geven aan het centrum meer
vanuit de bevolking moet gebeuren.
Om een financieel idee te geven water
aan cultuur en recreatie in Zandvoord
voor het volgend jaar pp de begroting
staat: f 3.160.698,-. "Aan inkomsten
verwacht men f 1.425.032,-. Hier-

• onder vallen ook de zwembad-
exploitatie, kampeergelden, strand-
exploitatie enz.

Aan banden
Wat de strandtenten betreft, heeft
burgemeester Machielsen nog eens
nadrukkelijk gezegd dat er geen
wildgroei mag plaatshebben. „De
strandpaviljoens mogen niet uit-
groeien tot complete winkelbedrijven.
Een schepje of een emmertje mogen
natuurlijk wel worden verkocht, maar

De Noordbuurt: afbraak en opbouw, één van de weinig realiseerbare woningbouwplannen. Op de foto een doorkijkje naar
de oude Smedestraal.

bijvoorbeeld geen auto-onder-delen of
zaken die niets met strandgenoegens
te maken hebben," aldus Machielsen.
Aan banden wil hij over de overlast die
horecabedrijven soms kunnen be-
zorgen met geluidsinstallaties en soms
ook _ met levende muziek. Voor
geluidsinstallaties'.,'denkt' hij' bijvoor-
beeld aan de inbouw van geluids-
begrenzende apparaten.
De overlast van het circuit is al
menigmaal onderwerp van gesprek
geweest. Er is onlangs een proef
genomen bij de Grand Prix met een
een klaaglijn. Degenen' 'dié' hinder
ondervonden van de wedstrijden
konden hun klachten onmiddellijk
kenbaar maken. Op een later tijdstip
zal men de resultaten van de proef
publiceren.

Verder zijn de uitkomsten van twee
rapporten nog onderwerp van gesprek.
Het college zelf vindt de inhoud ervan
een moeilijke materie. Alvorens de

raad een standpunt gaat bepalen naar
aanleiding van die rapporten, wil het
college in beginsel dat de inwoners, de
Cenav en de plaatselijke ondernemers
hun commentaar geven. Hoe het
college de inwoners bij deze inspraak
willen betrekken is nog onduidelijk.

Rampenplan
. In de nota van aanbieding brengt het
college ook nog het rampenplan onder
de aandacht. Een plan dat voor-
namelijk een draaiboek inhoud bij
calamiteiten. Uitgangspunt is een
mogelijke voorspelbare ramp. Na de
recente ramp met de olietanker
Amoco voor de kust van Bretange,
hebben ook de Hollandse kust-
gemeenten uitvoerig stilgestaan bij een
dergelijke vervuiling van onze
stranden.
Olieverontreiniging op de stranden is
een aangelegenheid voor de overheid,
vinden de gemeenten. De kustge-
meenten zijn namelijk niet in staat op

eigen kracht een olieverontreiniging
van enige omvang te bestrijden.
Inmiddels heeft de provinciale water-
staat een noodplan opgesteld, waar de
gemeenten nog mee moeten instem-
men.

Bij een kleine olievervuiling op
het Zandvoortse strand, is de
gemeente zelf in staat die te laten
behandelen. Op elk uur van de
dag kan de firma J.S. Nelis in
Haarlem namelijk zonodig
assistentie verlenen. Voorts
worden onmiddellijk de ver-
antwoordelijke instanties zoals
de dienst Rijkswaterstaat en het
Hoogheemraadschap Rijnland
gealarmeerd.
De begrotingsvergadering zal
plaatshebben op dinsdag en
woensdag 21 en 22 november.

Nostalgische koffie
ZANDVOORT - Omdat de
eerste koffiemorgen voor Oud-
Zandvoorters een groot succes
was, werd dit keer eind Septem-
ber opnieuw een morgen georga-
niseerd, die minstens evenveel
succes boekte als de eerste.
Opnieuw kwamen in Strandpa-
viljoen nr: 7 veel bejaarde
oud-Zandvoorters bijeen, om te
genieten van de historische films
van mevrouw Pietersen-van
Keeren. Menigmaal was er een
ontroerend herkennen van reeds
lang vervlogen beelden.
Er waren prachtige opnamen van de
vroegere boulevards, het strand het
badleven en niet te vergeten een
kostelijke film van een dagje uit van de
bejaarden van vóór de oorlog.
Allemaal bekende gezichten, en men
had sommige beelden wel vast willen
houden.
Intussen werden de talrijke gasten
ruim voorzien van broodjes, drankjes,
chocolade en al die andere dingen die
erbij horen om de dag te doen slagen.
De bediening was in handen van

vrijwilligsters van diverse vereni-
gingen.
's Middags werden er door de
voorzitter van „De Wurf" tientallen,
vaak onbekende dia's vertoond. Soms
moest men heel diep nadenken,
voordat men het beeld kon herken-
nen. Dan ontstonden er discussies op
het plaatje nu genomen was in de
Haltestraat of in de Zeestraat, zo vaak
is Zandvoort veranderd.
Verschillende van de aanwezigen
waren reeds de 80 of 90 jaar
gepasseerd. Een der oudsten was
ongetwijfeld de 95-jarige mevrouw A.
Steen-Meester, die zich nog herinnert
hoe ze destijdens eert emmertje water
uit de dorpspomp op het Gasthuis-
-plein haalde. Vaak werd er dan hulp
aangeboden, zodat ze niet zelf haar
emmer de Rozenobelstraat behoefte
op te dragen. (In 1912 kreeg
Zandvoort aansluitingen op het
waterleidingnet van Haarlem).
Aan het einde van de zeer geslaagde
dag waren er de gebruikelijke
dankwoorden, voor, zowel de organi-
satoren, de gastvrouw en de medewer-
kenden plus de bloemen en een flesje
drank.

(Adv. Ingez. Med.)

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer.

. " ; telefoon

Ï02977-28411

(Adv. Ingez. Med.)

Hij maakt uw huis van binnen mooi
Met verf en met vele andere

moderne materialen.
Hij heeft heel wat in z'n mars.

Laat komen die vakman.
En pak de gulle premie van

30 gulden. Per man! Per dag!

Keur en zdon
Schilderwerken
Paradijsweg 2.

Zandvoort,
telefoon 02507-5602.

Wij regelen de aanvraag
voor u.

Groeten uit Benidorm

AlbertAlcohol

Rob Bouman

Claudia en Milan

(Adv. Ingez. Med.)

ELASTISCHE
KOUSEN
JOH. v. MEERTEN

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

Nieuwe Gracht 33 • Haarlem
Zochterstraat 22 • Alkmaar

Uitsluitend
Europees

eiken

Meubelfabriek
Oistenvijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ma t/m za 948 uur.

H. W. COSTER b v
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat 11 -

Zandvoort- Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakade 64-65, Amsterdam.
telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegcistavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

Te koop:

N.C.R. Kassa
3 jaar oud

groepsindeling.
>Te bevragen

Peetere
Telefoon 3618.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
.Grote Krocht 18 -Zandvoort- Telefoon 02507-260^
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Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze
diepe droefheid, mijn lieve man en onze zorg-

zame vader, behuwd- en grootvader
Jacob Kerkman

echtgenoot van Petronella Draijer
in de leeftijd van 67 jaar.

P. Kerkman-Draijer
J. Kerkman
M. A. Kerkman-Koper
Richard
Edwin
E. E. L van Diest-

Kerkman
P. van Diest
Irene

Zandvoort, l oktober 1978
Willemstraat 21

De ovei IcJcne is thuis opgebaard.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6 okt.
om 11.00 uur in het crematorium te Velsen,

halte Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis om 10.15 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in
de ontvangzaal van het crematorium.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a -Zandvoort,

. telefoon 5186

-en

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - IMOVILON • TREDFORO etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Dankbetuiging

De getoonde belangstelling tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis en gedurende de af-
gelopen weken, is door mij en mijn gezin
ervaren als een enorme steun in deze, voor ons

zo moeilijke tijd.

Tevens dank ik alle klanten voor de jarenlange
klandizie, hiervoor ben ik u allen zeer

dankbaar.

J. Disseldorp
Koningstraat l.

in noten- en mahoniehout

Bij Bolle - ryame keuze.

Uit voorraad leverbaar.

ZIJLSTRAAT 83, HAARLEM

KRUISVERENIGING
ZANDVOORT

Do Algemene Najaarsledenvergadering
van de Kruisvereniging Zandvoort wordt
gehouden op woensdag, 18 oktober a.s.
in het Gezondheidscentrum, Beatrixplant-
soen 1 te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen v. d. ledenvergadering d.d. 28/6

1978
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Verslag kascommissie
6. Financiële afrekening 1977
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het Bestuur

BASBOUTIQUE
Eindelijk is het zover, onze nieuwe najaarscollectie

LEDEREN DAMESTASSEN
is binnengekomen.

In alle najaarsmodekleuren ontvingen wij een uitgebreide
sortering damesschouder- en handtassen. '

Voor de jeugd een leuke aanbieding:
LEDEREN DISCOBAG
met poster en sticker 49,50

BAS BOUTIQUE
THORBECKESTRAAT 7 - ZANDVOORT - TEL. 33 72

J. G. Anderson
arts

afwezig van
7-10 tot 16-10.

Waarneming:
telefoon

02507-2058

De Audi 100
Avant

een comfortabel-functionele
Audi-nouveauté

Dif nieuwe Audi 100-type biedt met z'n pro-
gressieve fastback een zee aan bagageruimte.
433 liter normaal. 738 liter met opgeklapte
achterbank. En maar liefst 1113 liter bij be-
lading tot aan het dak! De practische hoog
openslaande achterdeur maakt het allemaal
erg simpel. Een ideale combinatie van functio-
naliteit en comfort dus.

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,

telefoon 02507-4565.

Hoogste tijd heren!
voor het tochtdicht maken van uw
woning.
ELLEN TOCHTSTRIP
per staaf vanaf

ZELFKLEVENDE
TOCHTSTRIP
per 6 meter vanaf

ELLEN AUTOMATISCHE
DORPELSTR1PS
voor perfecte afsluiting
per staaf 14,95

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Nu zelf centrale verwarming
aanleggen scheelt duizenden
guldens en u ontvangt gratis
deskundige voorlichting en
controle Wibona is de grootste
specialist in zelfbouw c v en
levert complete installaties al
v a. f 2850 -. 1 Systeem is pro-
fessioneel en neet-eenvoudig in
50 uur via originele klemkoppe-
lingen (duszonder lassen ol
solderen') door iedereen aan te
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concurre-
rende offerte en berekening
zonder enige verplichting Stuur
schetsje en maten en we reke-
nen hel snel voor Alle onder-
delen uit voorraad leverbaar.
Financiering Advies. Service en
Garantie-certificaat
WIBONA ZELFBOUW CV
BV Wibona.Schipholweg957.
Vufhuizenlqem Haarlemmerm )

Tel (02505)445.

WIBONA

Schoonheidssalon en Parfumerie
Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort

Tel. 02507-68 65.

Uit ontzag voor uw
lange armen heb-

ben wij over-
hemden mouwl. 7
in voorraad zowel

gedessineerd
als uni.

Heren- en juniormode.
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

Grote sortering

en

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

T T T T T v v ^ini" ~ i JL mmJmifmtJiimmmtt

VvVVWf

Zijdstraat 63-65
telefoon 02977-24429

Aalsmeer

EBURG
RECTIFICATIE

De karbonaden uit onze vorige advertentie waren foutief geprijsd. Het moet zijn:

- 500 gram 3,90

- 500 gram 5f 10

-500 gram 5.40
U bent allen van harte welkom bij:

EEBURG JTopslagerij
HALTESTRAAT 64 - TEL 24 51

Deze aanbiedingen gelden tot en met 7oktober.

SEAL
MARINE WETSUITS

EEN BEGRIP IN EUROPA!

Soepel, sterk, modieus !
Alle maten in voorraad, ook voor kin-

deren v.a. plm. 8 jaar.

Ten Cate Mistral
Windglider
Ten Cate
Windsurf

Alles voor
\ de
surfer

Alles in voorraad, ook onderdelen.

ZEGWAARD
WATERSPORT

Spaarne 48 - HAARLEM - Tel. 023 - 32 15 34

VERKOOPDAG
HUIS IN DE DUINEN

Zaterdag 14 oktober a.s. wordt in
„Het Huis in de Duinen" weer het

overgebleven meubilair
verkocht. Kom op tijd om iets te bemach-
tigen uit „grootmoeders" tijd.

Verkoop aan achterzijde van gebouw
van 9.00 tl'm 13.00 uur.

Per 1 oktober 1978 is de praktijk van

Dr. Th. J. van Vloten, huidarts
voortgezet door

P. H. I. R. Schönfeld, huidarts
Spreekuur in het Diaconessenhuis te Heemstede volgens
afspraak.

GROEN & CO.
Centrale verwarming

Julianalaan 33 - OVERVEEN • Tel. 25 48 55

JONGEMAN 18 jaar, werkzaam op
Schiphol, zoekt dringend

WOONRUIMTE
Telefoon 023-28 24 79

• NIEUW!

f Mister Steam
lis te huur... \

Bespaar veel geld
en reinig zelf uw
vloerbedekking.

GRATIS
THUISBEZORGD

Drogisterij

OVERVEEN
Bloemendaalseweq
301, tel. 023-326283

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker.

Voorlichtingsbijeenkomsten.

Binnenkort wordt in deze gemeente begonnen met het onderzoek
op baarmoederhalskanker. Dit onderzoek wordt door het rijk en de
gemeente gesubsidieerd en zal worden verricht bij vrouwen van 35
tot 55 jaar met een herhalingsonderzoek om de drie jaar.
Het onderzoek omvat dit jaar de vrouwen, die geboren zijn in de
jaren 1943,1940.1937,1934.1931,1928,1925 en 1924.
ledere vrouwelijke inwoner van deze leeftijdsklasse krijgt een
persoonlijke uitnodiging door middel van een oproepkaart voorzien
van de nodige inlichtingen (o.a. datum, tijd, plaats van het onder-
zoek). In de jaren 1979 en 1980 zullen de vrouwen van de niet
genoemde geboortejaren worden opgeroepen, zodat in een periode
van 3 jaar de gehele vrouwelijke bevolking van 35 tot 55 jaar een
uitnodiging voor het onderzoek heeft ontvangen.

Uit statistische gegevens blijkt, dat in Nederland ongeveer 400
vrouwen per jaar aan deze vorm van kanker overlijden. Deze
aandoening kan in het allereerste begin, wanneer de vrouw nog
geen klachten heeft, ontdekt worden door middel van het maken
van een uitstrijkje. In het geval, dat er bij het onderzoek een
afwijking wordt gevonden, kan een behandeling volledige genezing
brengen.

" De uitstrijkjes zullen worden afgenomen door een daarvoor speciaal
opgeleid team. Het afnemen van het uitstrijkje duurt slechts enkele
minuten. Het uitstrijkje gaat voor celonderzoek naar het laborato-
rium van de G.G. en G.D. te Haarlem. Dit onderzoek neemt enige
tijd in. De uitslag van elk onderzoek wordt aan de huisarts mede-
gedeeld. Mocht er aanleiding zijn voor een nader medisch onder-
zoek dan ontvangt betrokkene bericht van de huisarts of een
verzoek van het laboratorium zich op grond van het onderzoek met
de huisarts in verbinding te stellen. Aan de onderzochte vrouw
wordt een stencil uitgereikt, waarop staat vermeld binnen hoeveel
weken de uitslag bekend is. Degene die vóór die tijd geen berjcht
van de huisarts heeft ontvangen, kan in het algemeen aannemen,
dat het onderzoek gunstig is verlopen.
De deelneemster behoeft dankzij de ruime subsidie slechts f. 15,--
aan het onderzoek bij te dragen.
Het onderzoek wordt gehouden op 25.26,27 en 30 oktober a.s.

In verband met. voormeld onderzoek, zullen twee voorlichtings-
bijeenkomsten worden gehouden, t.w. op woensdagavond, 11
oktober in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 en op
maandagavond, 16 oktober a.s. in het gebouw ' 't Stekkie',
Fahrenheitstraat 7 te Zandvoort. Beide bijeenkomsten beginnen
om 8 uur. Er zal een diaklankbeeld worden vertoond, waarna
vragen kunnen worden gesteld, die door een deskundige zullen
worden beantwoord.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

V
'n Veilige
inruilauto

dank zij het

TESTSYSTf l M

INftUILAUTOTEST

DAF46SL '75-76
Simca1000Rallyell.'76
VOLVO 66GL '76
VOLVO 343DL '77
VOLVO 142 73-74
VOLVO 144 73
VOLVO 244GLA 75
VOLVO 264GLE.aut.. 75
VOLVO 244DL.

demonstr. auto... 78

BAARS BV
VOLVO d&jlff
OPEL vurkoui)

Badhoovelaan 94
BAOHOEVEOORP
Tel 02968 5252

Paxlaan 10.
HOOFDDORP

Tel. 02503-12961.
Oo* L fdiH Vi-rtititii

Maar nauw'lijks staat 't gebruik der beste dingen open,
of 't misbruik komt terstond schijnheilig ingeslopen.

Vondel (1587-1679)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

heeft op het gebied van uurwerken slechts de beste
dingen. Horloges, klokken en wekkers, waarbij geen
misbruik mogelijk is. 2e zijn onvervangbaar en ongelofelijk
goed!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

voor mode van

NU en MORGEN
naar

YOUNG FASHION

Grote Krocht 20

Zandvoort.
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Ineke Windeeen nieuw gezicht in de raad

Zonder idealen kun je niet werken
ZANDVOORT • Ineke Wind is een van de nieuwe gezichten in de
raad van Zandyoort. Ze is 27, moeder van twee kinderen, sinds 1976
lid van de Partij van de Arbeid, voor welke partij zij nu een zetel in de
raad bezet. De jongste in jaren en ervaring dus, maar vol idealen. „Op
het moment dat je niet met idealen begint, kun je wel stoppen", is zij
van mening en die uitspraak typeert haar.

Onzeker voelen, doet zij zich niet.
Voortgekomen uit de school van de
„Rooie Vrouwen", een groepering die
haar zeer na aan het hart ligt, een
groep ook, waar zij nu nog op kan
terugvallen, een groep die aktief
meedenkt, heeft ze zich enthousiast
op haar raadswerk gestort.
Hoog boven het gewoel van Zand-
voort, vijf hoog in de Keeromstraat
heeft ze een wijds uitzicht over de
duinen. „Het is hier heerlijk rustig, je
kunt zelfs de vogeltjes horen. Een heel
verschil met de Haarlemmermerstraat
waar ik vroeger heb gewoond. Daar

' kon je op mooie zomerdagen niet in de
tuin zitten van het verkeer", is zij van
meing, terwijl ook Dennis (3) hiervrij
ongestoord buiten kan spelen. Wel
wordt er vanaf vijf-hoog een wakend
oog op hem gehouden, maar dank zij
de medeflatbewoners is er een ideale
speelplaats ontstaan, een klein voor-
beeld dus van goede samenwerking.

Goede samenwerking
Eén van de punten die bij Ineke hoog
in het vaandel staan, is goede
samenwerking, of dat nu met mede
flatbewoners, andere vrouwenvereni-
gingen, of politieke partijen is, men
kan niet zonder in deze tijd.
Dit blijkt duidelijk uit haar uitspaak
dat zij zo blij is dat, in samenwerking
met de Federatieve Vrouwenraad, nu
ook twee cursussen worden gegeven in
de Stichting voor Huishoudelijke en

(Adv. Ingez. Med.)

Typisch Frans eethuisje pal in 'i cemrum
Maandelijks nieuwe "spécialile.1 *laune"

Geopend vanaf 17 00 uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dmsdag gesloten)

Bloemendaalseweg 28. Bloemendal!
Telefoon 02J-254939.

Gezinsvoorlichting, die gepousseerd
worden door de Rooie Vrouwen,
namelijk de „tweede kans onderwijs"
cursus, en die van Maatschappijleer-
burgerschapsvorming". „Ik vind het
bijzonder belangrijk dat deze cursus-
sen worden gegeven. Het geeft de
mensen de kans zichzelf bij te scholen,
en zich te oriënteren op de samen-
leving van vandaag" is zij van mening.
Uiteraard is de bewustwording van de
vrouw in de maatschappij één van de
uitgangspunten van haar gemeente-
raadslidmaatschap. „Ik zou graag zien
dat de raad voor 50 procent uit
vrouwen zou bestaan, maar dat zal wel
een wens blijven", zegt ze relative-
rend.
Verheugd is zij-wel dat vanaf oktober
nog een andere vrouw in de raad zal
zitten, ook al zal mevrouw de Jong
voor de VVD een plaats innemen.

Commissie
Een van de commissies'waarin zij
vertegenwoordigd is, is die van
Publieke Werken en Sociale Zaken. Er
werd toen'gevraagd of het „zinnig"
was hiervoor een vrouw te nemen'',
zegt Ineke lichtelijk verontwaardigd".
Uiteraard is dat zinnig, en ben ik van
plan mij hier helemaal voor in te
zetten. Juist vrouwen kijken heel
anders aan tegen de problemen van
b.v. verkeersveiligheid. De moeders
zijn diegenen die geconfronteerd
worden overdag met veel te hardrij-
dende automobilisten, wanneer de
vaders weg zijn spelen de kinderen
buiten, komen zij thuis, neemt het
verkeer in de avonduren af. Ook wat
betreft leefmilieu en woningbouw
vind ik dat er best een vrouw bij mag,
omdat die een andere, misschien wel
meer praktische kijk op de gewone
dingen heef t".

iDrempelvrees
Voor haar huwelijk heeft mevrouw
Wind veel werk gedaan in de sociale
sector. Ze was werkzaam bij de
reclassering en ander personeelswerk.
Het bezig zijn met mensen op een
positieve manier is haar niet vreemd.
Eén van haar bezwaren is, dat de
kiezers zo vaak drempelvrees hebben
ten aanzien van officiële instellingen-
en gebouwen. „Het is heel belangrijk
dat de mensen je weten te vinden. Dit

kunnen wij natuurlijk bereiken door
het fractie-overleg in openbare verga-
deringen te houden, maar toch is dat
niet genoeg. De mensen die naar die
vergaderingen komen, hebben voor
een deel al de drempelvrees laten
vallen. Neen, ik bedoel de mensen die
problemen hebben met, bij voorbeeld
sociale instellingen. Ik zit de hele dag
in Zandvoort, ik ben meestal thuis.
Daarom zou ik willen dat mensen met
problemen, mij gewoon thuis durven
opbellen", aldus dit jeugdige PvdA
raadslid.

Het idealisme en enthousiasme
waarmee Ineke Wind haar
nieuwe taak heeft aangepakt,
doet vermoeden dat zij nog wel
eens teleurgesteld zal worden.
Bang voor die teleurstelling is zij
niet. „Ik heb wel eens gehoord
dat ik te idealistisch denk maar
dat vind ik geen bezwaar. Zonder
dat idealisme zou ik niet kunnen
werken. Je moet geloven in
hetgeen je wilt, anders kun je er
wel mee stoppen" is de stellige
overtuiging van het jonste
gemeenteraadslid van Zand-
voort.

Inzage van
Streekplan
ZANDVOORT - Provinciale Staten
van Noord-Holland hebben op 23
januari 1978 vastgesteld de partiële
herziening van het streekplan voor
Zuid-Kennemerland.
De herziening was een gevolg van de
aanwijzing die de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening het provinciaal bestuur had
gegeven op 4 april 1975. Die
aanwijzing hield in dat de weg
benoorden Aerdenhout en de weg
bezuiden Heemstede van het streek-
plan dienden te worden afgevoerd.
Bovendien werd verdere bebouwing
van Zandvoort buiten de huidige
bebouwingsgrens uitgesloten. •
Met ingang van maandag 2 oktober
1978 ligt het herziene streekplan voor
iedereen ter inzage in het provincie-
huis, Dreef 3 in Haarlem en in het
Raadhuis van Zandvoort volgens de
wet is de herziening van kracht vanaf
de dag ema dus 3 oktober 1978.

De klas van meester Nijlands

„De klas van meester Nijland'
Na veertien jaar een vrolijk herkennen van klasgenoten, die de jaren 1961, 1962, 1963 en 1964 een
hechte band vormden op de Karel Doormanschool.

ZANDVOORT • Ze waren er
bijna allemaal. Achttien van de
tweeëntwintig. Ze waren wat
rumoerig, want de meester
moest nog komen, maar toen hij
er was, werd het doodstil, vielen
de jaren terug en leek het weer
1964. De zesde klas van de Karel
Doormanschool uit Zandvoort,
„stil, want de meester ver-
teld "

Meester Willem Nijland, bleek een
„meesterlijk" verteller. Deze dichter/-
zanger uit Buren (Gld), die deze avond
had gereserveerd voor Zandvoort en
zijn programma bracht „Tekens van
tvv e;a".
Een boeiend programma met veel

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphcnstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

hoogtepunten, met liedjes van grote
eenvoud, navrante verhaaltjes, en
begeleid werd door een uitstekend
orkest.

Want dit orkest mag best met name
genoemd worden, daar waren achter-
eenvolgens: John van Buren (piano),
Karel Zwart (drums) Riny Wikkerink
(gitaar) Ber van Buren (trompet) en de
gebroeders Heuf f voor geluid.

Reünie
Dat ze er bijna allemaal waren; dat
Bob Keur speciaal uit München kwam,
was te danken aan Margot Lantinga.
Zij was het die in haar huidige
woonplaats Leersum de aankondiging
las van het programma van Willem
Nijland. Die naam voerde haar terug
naar haar lagere schooltijd in Zand-
voort. „Zou het meester Nijland
zijn? ", vroeg ze zich af. Bij informatie
bleek het haar vroegere onderwijzer
van de, derde, vierde, vijfde en zesde
klas uit Zandvoort te zijn.
Nu leraar Frans aan een MAVO in Tiel,
die zich in zijn vrije tijd bezig houdt
met de kleinkunst. Niet de kleinkunst
in het algemeen, maar het cabaret. Een
schitterende opening met zijn lied
„open", die via voordracht en liedjes,
en een enkel nummer van zijn musici
een boeiend programma kan brengen.

lüontact
Door Margot werden contacten gelegd
met de Openbare Bibliotheek en haar

vroegere klasgenoten. De datum werd
bepaald op 30 september. Uiteindelijk
bleken er toch misverstanden te
heersen over een „goede piano",
waardoor men op het allerlaatste
moment kon uitwijken naar het
Cultureel Centrum.

Hier werd dan ook de avond
gehouden. Door de aankondigingen in
de plaatselijke pers, waren er ook nog
zo'n twintig andere belangstellenden
gekomen, die niet konden vermoeden,
in een klassereunie terecht te komen.

Dit was geen bezwaar, want het
kleinkunstprogramma gebracht
door Willem Nijland en zijn
groep, verdiende zeker een nog
ruimere aandacht dan het nu
kreeg.

Hasj aangespoeld
ZANDVOORT • Vorige week woens-
dag en donderdag werd er op het
Zandvoortse strand twee zakken met
vijftig kilogram hasj gevonden. Op het
politiebureau zijn de zakken onder-
zocht en doorgezonden naar Wassc-
naar, waar een verzamelplaats is voor
deze goederen omdat de laatste dagen
op verschillende plaatsen langs de kust
zakken met hasj is aangespoeld.

Ineke Wind Zandvoorts jongste gemeeenteraadslid.

Commissie stelde vast:
"Sociale Dienst
kan toets der
kritiek doorstaan"

ZANDVOORT - „De Gemeentelijke Sociale Dienst in Zandvoort
functioneert naar behoren". Dat is een van de voornaamste
conclusies van een commissie van onderzoek, die zich op verzoek
van het gemeentebestuur uitgebreid heeft gebogen over een kritisch
rapport van de plaatselijke afdeling van de Partij van de Arbeid. De
commissie, bestaande uit de heren H.J. Verkouw, oud-wethouder
van Heemstede en L.H.M. Trouw, oud-chef van de sociale dienst van
Haarlemmerliede, vindt wel, dat er enkele verbeteringen in het
functioneren van de dienst zijn aan te brengen en tevens, dat met een
aantal cliënten een verstoorde verhouding is ontstaan. Eén en ander
zou ter sprake moeten komen in een gesprek tussen de wethouder
van sociale zaken, de PvdA-rapporteurs en de directeur van sociale
zaken, zonodig in het bijzijn van een of meer ambtenaren van de
dienst, eventueel ook van een vertegenwoordiging uit het
cliëntenbestand.
U e twee onderzoekers van de door de
socialisten Goedmakers, Van Eijk en
Heino verzamelde klachten stellen,
dat de PvdA een wel zeer ongebruike-
lijke weg heeft gekozen, namelijk om
klagers door middel van een adverten-
tie - „met een nogal prikkelende
tekst" - op te roepen met hun grieven
voor de dag te komen. Verder vinden
ze, dat het aantal geannonceerde
klachten, twintig in twee jaar op een
cliëntenbestand van 300 a 350 per
jaar, betrekkelijk gering is te noemen.
„De gemeentelijke sociale dienst zal
wel altijd een kwetsbaar onderdeel van
de gemeentelijke zorg blijven", aldus
Verkouw en Trouw. „Er is weinig voor
nodig om misverstanden te krijgen bij
dit soort werk. Aan de ene kant van de
balie staan mensen die in de knoei
zitten, aan de andere kant ambtena-
ren, die positief en met begrip cliënten
van dienst moeten zijn zonder dat
sympathieën of antipathieën een rol
mogen spelen bij de beoordeling van
aanvragen om hulpverlening. De cliënt
is gauw geneigd de ambtenaar te zien
als iemand die het .gezag < vertegen-
woordigt en hem kan maken of
breken".

Oeverloos
De commissie heeft zich in de materie
verdiept via gesprekken met wethou-
der Van der Mije, directeur sociale
dienst Groenhout, de PvdA-rappor-
teurs, ambtenaren van de dienst en de
heer De Goede van het Interparochieel
Maatschappelijk Werk Zuid-Kenne-
merland. Klagers hebben ze niet in
hun onderzoek betrokken. Dit zou
volgens het dertig pagina's tellend
verslag, nog afgezien van de vraag of
klagers daartoe bereid zouden zijn,
leiden tot oeverloze debatten of
ambtenaren bepaalde dingen wel of
niet gezegd zouden hebben.
De heren Verkouw en Trouw zijn
overigens met het PvdA-trio van
mening, dat het minder om de
individuele klachten gaat dan om het
structureel functioneren van de
sociale dienst. In dat verband heeft het
gemeentebestuur al een aantal sugges-
ties van de commissie overgenomen.
In een „voorlopige notitie" bij het
verslag melden B. en W., dat zij
verheugd zijn te lezen, dat de
gemeentelijke sociale dienst volgens
de onderzoekers is bemand met
personeel, dat een goude theoretische
opleiding heeft genoten en dat hel
functioneren van de GSD in hel
algemeen de toets der kritiek kan

doorstaan.
„Ook de bemanning van de dienst in
Zandvoort bestaat uit gewone
mensen, vrouwen en mannen, die ook
niet elke dag en op elk moment in
staat zijn om op hoge toon gestelde
vragen of bij agressief optreden een
passend, ontwapenend antwoord te
geven".
Op aanbeveling van de commissie zal
het college voortaan op de oproepings-
kaarten van de cliënten doen vermel-
den, dat betrokkenen zich van een
deskundige kan doen vergezellen. Ook
zal het gemeentebestuur doen nagaan,
of en in hoeverre er onder de
WWV-groep personen zijn, voor wie
van de normale gedragslijn inzake het
inleveren van werkbriefjes kan worden
afgeweken.
Het informatiemateriaal in de wacht-
kamer zal worden uitgebreid en over
een eventuele herziening van het
zogenaamde delegatie-besluit zal men
zich beraden. (In 1965 besloot het
toenmalige college een deel van de
beslissingsbevoegdheid over te dragen
aan de GSD, een delegatie die alleen
mogelijk blijkt bij gemeenten boven
50.000 inwoners. Red.).
Over het voorzitterschap van de
adviescommissies, dat sedert jaar en
dag door een ambtenaar wordt
vervuld, schrijven B. en W., dat dit
nooit aanleiding tot klachten heeft
gegeven. De wethouder van Maat-
schappelijk Welzijn heeft zich echter
bereid verklaard het voorzitterschap
op zich te nemen, zoals gebruikelijk is
in gemeenten van vergelijkbare groot-
te.
In haar kanttekeningen bij het
verslag van de commissie acht
het college het zinvol de raad
voor te stellen de geadviseerde
bespreking met rapporteurs en
de afdeling sociale zaken te
arrangeren, teneinde een aantal
opgeworpen klachten uit de
wereld te helpen. De Commissie
voor Maatschappelijk Welzijn zal
worden gevraagd dit overleg in
tegenwoordigheid van de com-
missie van onderzoek te voeren.
Daarna brengt de commissie van
advies en bijstand haar bevin-
dingen aan B. en W. uit, waarna
het eindrapport, en de bevin-
dingen van de commissie voor
Maatschappelijk Werk en de
reacties van het college daarop,
aan de raad zal worden voorge-
legd.

Met oog en oor
de badplaats door

Mooi resultaat
De heef J. Kerkman, bijgestaan
door zijn rechterhand, de heer
Koper, heeft ook in het afgelopen
seizoen in het boothuis van de
Zaanvoortse Reddingsboot aan de
Thorbeckestraat door de verkoop
van artikelen, op het reddings-
wezen betrekking hebbend en
door de K.N.Z.H.R.M. beschik-
baars gesteld, weer voortreffelijk
werk verricht. In totaal werd door
hem omgezet een bedrag van
f 5.913,16. Speciaal bijdebuiten-
landse gasten was de dagelijkse
mogelijkheid tot bezichtiging van
het boothuis met de daaraan
verbonden verkoop, een groot
succes. Het was een attractie, die
zeer in trek bleek te zijn. De
directeur van de K.N.Z.H.R.M.,
de heer Ch. van der Zweep heeft
in een persoonlijk schrijven de
heer Kerkman en zijn medewer-
ker voor de warme daadwerke-
lijke belangstelling voor het werk
van de maatschappij zijn hartelij-
ke dank betuigd.

***

DeWurf
De Zandvoortse folklorevereni-
ging „De Wurf' legt de laatste tijd
een ongewone activiteit aan de
dag. Vandaag (donderdag 5
oktober) gaat men opnieuw naar
Haarlem, thans voor de derde
maal in korte tijd en wel om
medewerking te verlenen aan het
winterontspanningsprogramma
van het grote bejaardencentrum
„De Schoterburcht" aan de
Schotersingel aldaar, (het vroege-
re leprozenhuis). De dansgroep
zal er weer optreden, er vindt een
schouw van klederdrachten
plaats, een vis-afslag en enkele
beelden van het vroegere Zand-
voort zullen door de voorzitter
worden getoond en van commen-
taar voorzien. Voorts gaat men op
9 november naar het verpleeghuis
„Zuiderhout" in Haarlem. We
gunnen de Wurf deze activiteiten
van harte, maar denkt men ook
nog eens om Zandvoort? Dit jaar
is onze gemeente, waarvan „de
Wurf' toch een onmisbaar onder-
deel vormt, van elk optreden van
deze zo echt Zandvoortse vereni-
ging verstoken gebleven. Het
wordt door zeer velen als een
gemis gevoeld.

Schoon strand
Het vorig jaar omstreeks deze tijd
schreven wij over de rotzooi die
onze tentenkampers op het
Noorderstrand hadden achter
gelaten, nadat ze het strand
ontruimd hadden. Thans is dat
heel wat anders geworden. Men
heeft na de ontruiming het strand
helder en schoon achter gelaten,
daar valt niets op aan te merken.
De eerste dagen bracht dat vanzelf
wat rommel mee, maar nu is het
picobello! Waarvoor hulde en
dank en ere wie ere toekomt.

***

Werelddierendag
Het is slechts om er u nog even aan
te herinneren: zaterdag aanstaan-
de is in onze gemeente de grote
dag van de werelddierendag-her-
denking, na een (hopelijk) succes-
volle dagelijkse huis-aan-huis col-
lecte in deze week. Op genoemde
sluitingsdag vindt u op het
Raadhuisplein weer een tweetal
marktkramen, waar alles (en veel
aantrekkelijks) op het gebied van
dierenbescherming te koop is.
Vergeet u vooral niet er even een
bezoek te brengen. U vindt er
stellig iets van uw gading en leuke
kado's voor de komende Sint
Nicolaas en Kersttijd.
Bovendien kan de kas van onze
plaatselijke vereniging dit wel-
kome opstekertje maar al te goed
gebruiken want er behoeft niets
van te worden afgedragen aan hè t
hoofdbestuur.

***

Halve eeuw
Zandvoort staat dit jaar in het
teken van de jubileum-vieringen.
Om er maar eens enkele te
noemen: Zandvoort 150 jaar
badplaats, 30 jaar Zandvoortse
reserve-politie, 25 jaar toneelvere-
niging „Wim Hilvering", 25 jaar
hotel Bouwes, dat zijn er maar
enkele, die ons zo te binnen
schieten en er waren er nog wel
meer. Inelk geval komt ernogéén
bij en een belangrijke ook.
In het weekeinde van 21 en 22
oktober zal de herdenking plaats
hebben van het vijftig jarig
bestaan van de Sint Agathakerk
aan de Grote Krocht en het
125-jarig bestaan van de St.
Agatha Parochie hetgeen met de

nodige feestvieringen gepaard zal
gaan.
Wat er precies gebeuren gaat is ons
op dit moment nog niet bekend,
daar hoort u binnenkort nog wel
meer van, maar wél weten wij dat
er op zondagmorgen 22 oktober
een plechtige hoogmis zal zijn met
concelebratie en dat de bisschop
van Haarlem, Mgr. Th. Zwartkruis
daar de hoofdcelebrant zal zijn.
Het zal ongetwijfeld een plechtig
en indrukwekkend gebeuren
worden. Er zal ook een tentoon-
stelling worden gehouden en een
speciale commissie is bezig één en
ander voor te bereiden. Wanneer u
nog iets interessants zou hebben
voor deze expositie, kunt u dat in
bruikleen afstaan. Stelt u zich dan
in verbinding met de heer A.J.
Turkenburg, telefoon 4658 of
met de pastorie, telefoon 2685.

***

Vernieuwde slagerij
Het was uitbundig feest maandag-
avond jl. in de Haltestraat nr. 54,
waar de bekende slagerij Vreeburg
gevestigd is. Feest, omdat de drie
weken vakantietijd door de
huidige eigenaren, de gebroerders
Kees en Aat waren gebruikt, om
een ingrijpende verbouwing aan
winkel en slachtplaats te laten
uitvoeren. En het stemt tot grote
voldoening en veel waardering,
dat in deze onzekere tijden er
toch nog neringdoenden zijn, die
het wel zien zitten en het
aandurven om in het kleinbedrijf
te blijven investeren en iets moois
van hun zaak willen maken.
Slagerij Vreeburg is een begrip
geworden in onze gemeente in de
loop der jaren. Er was een enorme
belangstelling van de zijde van de
klanten en neringdoenden, toen
er van 7 tot 9 uur „open huis"
werd gehouden, afgelopen maan-
dag.
Men kent de oude zaak niet meer
terug en het mag op dit gebied
zeker een der meest moderne
slagerijen in onze gemeente
worden genoemd. Het pand
dateert al van voor de eeuwwisse-
ling. Oorspronkelijk was er een
kleine paardeslagerij in gevestigd.
Daarna werd het slagerij Willemse
en vervolgens slagerij Koot, bij
wie de eerste „Vreeburger", de
heer A.J. Vreebutg acht jaar
werkte. Toen nam hij de zaak over
en bouwde die uit tot de bekende
slagerij Vreeburg. Van 1942 tot
1975 wist hij de. keihard
werken het resultaat te bereiken,
waarop nu de grote oekroning
volgde. In 1975 moest hij door
een ongeval stoppen en zetten zijn
beide zoons Kees en Aat het
bedrijf voort. Het echtpaar Vree-
burg kreeg een groot gezin,
namelijk elf kinderen en zij
hebben nu veertien kleinkinde-
ren.
Ook het moderne slachthuis, aan
de winkel aangebouwd, blijft in
bedrijf, doch uitsluitend voor
klein vee, omdat men een oude
gevestigde traditie wil voortzet-
ten.

Kerkmanoverleden
We begonnen deze „Oog en Oor''
met de mededelingen over de
activiteiten van de heer J.
Kerkman (Burkie) in het afgelo-
pen seizoen voor de
K.N2.H.R.M. Weinig vermoed-
den wij toen, dat dit een
afscheidswoord zou worden voor
deze stoere werker, want begin
deze week bereikte ons het
bericht, dat hij afgelopen zondag-
avond na een korte ziekte in het
ziekenhuis „De Deo' is overle-
den. Met ontsteltenis en groot
medeleven in brede kring zal dit
overlijdensbericht zijn ontvangen.
Opnieuw leed onze K.N.Z.H.R.M.
een groot verlies, nadat kort
geleden schipper Koper zo plotse-
ling stierf. Het leven is hard en
wreed, maar we moeten erin
berusten. Mogen zijn nabestaan-
den troost vinden in het besef, dat
met J. Kerkman een man is
heengegaan, die zichzelf niet
telde, doch zijn leven stelde in
dienst van de gemeenschap.
Vrijdagmorgen zal er een korte
herdenkingsplechtigheid zijn om
10.15 uur bij het botenhuis van de
reddingsbrigade.

Kwart eeuw
Afgelopen maandag herdacht de
heer A.A. Hopperbrouwer het
feit, dat hij 25 jaar in gemeente-
dienst was. De laatste jaren als
hoofd van de afdeling burgerza-
ken. Aan dit feit werd geen
ruchtbaarheid gegeven en het
werd in besloten kring gevierd.
Collega's brachten hem de nodige
geschenken, terwijl hij van het
gemeentebestuur de gebruikelijke
enveloppe met inhoud ontving.
Maar wij willen er toch even
melding van maken, omdat de
heer Hoppenbrouwer door zijn
prettige en collegiale optreden in
de loop der jaren aller harten
heeft gewonnen. Altijd en voor
iedereen stond hij steeds klaar en
dat is nog altijd zo.
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GA ER M AAR EENS RUSTIG VOOR ZITTEN WANT
DIRCKffl BIEDT U HN SENSATIONELE KfUZf-

MOGELUKHEID UIT SPECIAAL GESELECTEERDE WUNEN

NIEUW IN ZANDVOORTÜ !

fcHlTEAULAROSÉ
TAVENEY1374
deze Lussac si.Emilion
is zacht en hoeft een-.
dieprode kleur. ^*^

cavrtM

'cOTEDUBHONEjIqo
Chateau de Valpinson MBÏIII
appellation Côtes du 1

Rhône Controlée

MOUTON CADET
(BLANC) een droge witte
Bordeaux van het huis
Philippe de Rothschild

' maar:

uit Portugal:

PASSAL

EEN EXTRA VOORDELIG KENNISMAKINGSPAKKET!

Avontuurtje wijn
Auberge des Don Jons rood 4fffe
Blanc de Blanc wit pio^
Roséd'Anjou rOSé P\

GOEDE WIJN BEHOEFT
WIET DUUR TE ZIJAI!
Dat zal DIRCKin u bewijzen,
want 01RCKUT importeert zelf
rechtstreeks. Alle wijnen komen
direct van de grootste wijnhuizen
vandaan. Dus geen importeurs,
geen groothandel.
Het prijs-voordeel is voor u.'

OOK HORECABEDRIJVEN
, Ons wijnassortiment geniet ook
zeer grote belangstelling bij
tientallen horecabedrijven.
Kwafiteitswijnen voor betaalbare

l prijzen. Kom eens langs en
[ probeer eens.'

BENT U liV VOOR EEN LEUK
AVONTUURTJE?

DIRCKffl biedt u een "avontuurtje
wijn" voor een KEA/WISMAKINGS- i
PRIJS: pakket met 3 diverse wijnen, j
1 rode, 1 rose' en > witte, samen
voor slechts f/. 70.-

NU ALVAST KOPEN VOOR
OE KOMENDE FEESTMAAWD.'
Sla alvast uw gehele Kerst-en
Alieuwjaars-voorraad in, dat"
bespaart u tientallen guldens.
Nu zijn de beste wijnen het goed-
koopste en nu is er nog volop

l keuze.'

Voor deskundig advies kunt u
l terecht bij alle bedrijfsleiders van

onze DIRCKDJ. slijterijen.
' Behalve dat zij het slijters-vak-
, diploma bezitten, hebben velen

nog andere curcussen gevolgd,
| zodat zij weten waarover zij het

hebben als u om advies komt.

HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.Keur-verf)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ̂ ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS !
Tevens openen wij binnen een maand onze

BOUWKATERIALENHAN D E L

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TEL. 02507-2266

Optimale bruining, gezondheid en
een goed uiterlijk bieden wij u met
ons

SUPER ZONNEBED
EN

SUPER ZONNEHEMEL
Het beste wat er op dit moment is.
Werkelijk fantastisch.

Kom eens kijken, of bel voor een
afspraak 58 29 of 39 65.

Sportcentre
WIMBUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat47
(achter Sporthal).

heeft Mie dranken!
Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

•AMSTERDAM Plein 40 «5 or 3 (Siotermn-rl.
Martini van Geffenstraat 47 Uvinkelcarmum Osdorp)
Winkelcentrum Oetflandplem 182 (OveMoomseveld)
Kastelensvaat 170 (Buitenueldert)
Lambenus Ztilplem 3 (Geuzenveld)
Bos en Lommerwes 1 Ibij de Haarlemmerweg).
Uijnbaansgracht 33 (Joroaan)
Sloterkade 124 <bi| de Zulstrajtl;
Kampcrfoeliaweg 13 (Noord).
Motorkade 10 (Noord bi| de Mceuwentaan)

• ZWANENBURG/HALFWEG Ocnnenlaan 17.
•ZANDVOORT Burg Engelbensstraal 21.
•HOOFDDORP Kruisweg 640.

. PAPENDRECHT Bredcrodeplcm 6
• SCHIEDAM 'sGravelandseweg916
• ROTTERDAM Mathenessemcg 21
• ROTTERDAM G J. Muldentraat 12
• OVERSCHIE Burg Baumannlaan 115 117
• HARDIIMXVELD/GIESSENOAM

Oraniestraat/Alcx anderstraat.
• BOLNES Vechtstraat ld

en nu ook:
• LANDSMEER Tormentilstraat 2a
•NIEUW VENNEP Hootdweg11B3

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a
tel. 02507-6747/3176

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507-4365.

al eeuwen city dag
Bakkerij J. v. d. Werff

Gasthuisplein 3
en

Winkelcentrum Nw. Noord

.HANGETJE NODIG?
Net iets beter,

net iets voordeliger!
Ook voor behang-, wit- en schilderwerk.

Natuurlijk bij

ZIJLSTRAAT96A - HAARLEM
TELEFOON 023-310321 - NAAST STADHUIS

UITCEKIEND mmmm: OPEL ASCONA.
De „zit" is ideaal-voor

de bestuurder en voor alle
passagiers. De instrumenten
zijn logisch opgesteld, goed
zichtbaar. De besturing is
prettig direkt. De remmen
gehoorzamen onmiddellijk.
Met z'n vijven rijdt u in de
Opel Ascona lange afstan-
den zonder moe te worden.

Kom al dat komfort
proberen.

De Ascona staat klaar.

van lentopel
zandvoort

AS&3NA

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507 -53 46.
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Herinnering van Bep JongsmaEr was een'oranje huissie
ZAND VOORT- Was Bep Jongsma-Schuiten in Zandvoort al jaren bekend door
haar verhalen en toneelstukken over oud-Zandvoort na de uitzending in „Van
Gewest tot Gewest", waarin Zandvoort centraal stond, is haar populariteit
aanmerkelijk gestegen. Er komen brieven voor haar uit het gehele land, die de
P.T.T.. ondanks, de vaak vage adresaanduiding, toch weet te bezorgen in de Het Oranje Huissie

zijn verhaal zo'n vijfenveertig jaar
geleden aan zijn nicht verteld volgt
hieronder:

Oranjestraat.
Ondanks die grote belangstelling gaat zij gewoon door met het schrijven van haar
verhalen. Zo juist heeft zij haar nieuwe verhaal geschreven, of liever een verhaal
verteld, na verteld.
Zelf zegt ze hierover: „Het zien van een film over de regeringsperiode van
Koningin Juliana, deed mij ineens denken aan een verhaal dat mijn neef Leen
Terol mij eens vertelde. Het heeft te maken met het „Oranje huissie". Ik was het
eigenlijk al vergeten, en opeens, zomaar dacht ik eraan".

-Terol blijkt een zoon te zijn spraken over de slechte tijden, hij
geweest van Piet Terol (Tessel) en wilde emigreren en is ook later naar
Sijtje Schuiten (Rabbeltje). Zo'n
vijfenveertig jaar geleden, dronk Bep
Jongsma een kopje koffie bij hem. Zij

Canada vertrokken,, waar hij een
bloemenkwekerij is begonnen. Vorig
jaar is deze Piet Terol overleden, maar

Het zal zowat aan het einde van de
Franse tijd geweest zijn. D'r weunde in
een klein huissie, zoas der toentertijd
zoveul op het dorp stongen een
echtpaar Jaap en Dirkie. Het gong
teuge de avond, zowat denk ik, eind
November, zaten die twee mensies in
hun armoedig huissie, ieder an een
kant van het kacheltje.
Dirkie had d'r doek omgedaan want
het was kleumig koud, en een stuk
nattig hout lag te smeulen in het
kacheltje., Het was stil. Plotseling zei.

Een beeld uit Zandvoort uit lang vervlogen tijden: Eén van deze huisjes werd, naar wordt verteld, het „Oranje Huissie

Dirkie: „Wat denk je Jaap zou't nog
lang duren voor we vrij benne? " Jaap
zuchtte: „Ik ken d'r geen lijn
optrekken, dan heur weer je weer dut
en dan weer dat".
Weer was het stil.
Dirkie zuchtte: Wij hebben niet
zoveule nodig Jaap, maar wat wc
hebben is ook al niet veul meer. Wat
zal ik blijd wezen weer een beetje olie
in de lamp te hebben en wat olie om
een vissie te bakken".
Jaap zei: „Och mens. het wordt amaar
gevaarlijker om an wat te kommen.
Het strand durf je temet niet meer op
deur die beschietingen van die
Engelse", en hij mopperde: „Die rot
Fransen ok".
Dirkie waarschouwde: „St. Jaap, de
muren hebben oren".
Zij zaten samen nog wat stil te
kleumen, tot Dirkie zei: „As 't zo vurt
komt steek ik de vlag uit". Jaap
lachtte: „Mens war haal je 't vandaan?
Wij hebben gieneens een vlag".
„Jaen, antwoordde Dirkie „Hoe komp
ik erbij hé, het is ommers zo maar 'n
gezegd", en na'een korte stille, „maer
as jij 's an de buurt komt moet je langs
je neus weg, an de goeie dan,zo maer's
vraege om een brokkie vlag. Want met
Oranje komt er weer leven" en met
een punt van der boezel veegde ze een
traan weg.
Jaap antwoordde niet, maar offie d'r
-toch een balletje over opgegooid had?
's Avonds werd er aan de luiken
geklopt, toen Jaap ging kijken wier 'm
een pakkie in zijn hand gestopt en wég
was de gever.
Toen ze samen het pakkie uitpakte
was het een vlag.
Ze begonnen alletwee te lachen.
Ze bekeken hem eens goed en Dirkie
zei: „Maer 't is nog niet zo vurt".
Ze ging naar de bedstee, daaronder
was het aardappelkeldertje, vouwde
de vlag netjes op en borg hem op.
Om kort te gaen, het is te mal om los te
lopen, iedere avond, die, of die, of een
onbekende, ze begonnen al te lachen
als er geklopt wier, maar er kwamen

grote en kleine vlaggen, Het hele
keldertje lag vol. Als Dirkie alleen was
dan dacht ze: „Ja wat motte we d'r
mee, zo'n klein huissie en zoveul
vlaggen".

Nou stond Dirkie bekend as een
prompt mensie dat goed kon naaien,
en Jaap was veul weg. „Eigenlijk ben
ik wel veul allien", dacht ze op een
morgen toen ze d'r bed opmaakte en
zag dat d'r slopics temet op de draad
vcrslete waren.
Een laken had ze al lang niet meer, wel
een ouwe versleten deken. Ze had d'r
ondergordijntjes wel 's willen wassen,
maar ze was bang dat ze de vodden in

, d'r handen zou houwen.
Zou ze?
Opeens, resoluut, stapte ze op hot
keldertje af en haalde de vlaggen voor
de dag.
Jonge, jonge, wat waren d'r mooie bij,
en dat oranje stak zo goed af bij al die
kleurloosheid van d'r kamertje. Ze
ging aan de slag en naaide, zonder dat
iemand het wist, stug door. Het iene
stuk na het andere. Als het klaer was
lag ze het netjes opgevouwen in hel
keldertje.
Entoen...?
Op een dag kwam Jaap binnen, over
zijn toeren heen. Hij hakkelde:
„Dirkie Dirkie het is zo vurt. In
Amsterdam dansen ze al om de
Meiboom, geef vlug de vlag". Hijinam
de trap en zette die tegen het huis. Zijn
buurman kwam naar buiten en zei:
„Die Jaep, zei ik je helpen, want as jij
van die trap afdondert dan kan d'r
geen vlag meer uit as d'r een dooie
binnen staet".
Binnen was Dirkie als de weerga aan
het werk. Ze deed d'r slopies om de
kussens, legde het oranje laken op bed.
Stong dat effe fleurig dat Oranje De
ondergordijntjes stonden keurig. Ze
keek naar het tafelzeil, dat was bijna
versleten, zovaak was de vaatdoek d'r
over gehaald. Ook daar kwam een
grote vlag over.
Toen Jaap later in huis kwam en
stomverbaasd keek, en Dirkie lachend

Gezeten aan de huiskamertafel schrijft mevrouw Jongsma haar verhalen.

zei: „Nou wat zeg je d'r van? "
Stotterde Jaap: „Mens hoe haal je 't in
je ouwe kop. Het hele dorp zal d'r van
praten".
„Nou", antwoordde Dirkie, „Nou, ze
magge klessen wat ze willen, dat zij mij

'Hulp moetje durven vragen"
Na expirimenteel j aar bestaansrecht bewezen
ZANDVOORT - „Hulp moet je durven vragen, en waarom niet? ",
luidt de titel van de nieuwe brochure die door het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening het seizoen 1978/79 wordt uitgegeven.
Li november 1977 startte het centrum haar activiteiten, en
terugziende op het eerste halfjaar, zijn de nodige gegevens op schrift
gezet, waaruit duidelijk blijkt dat het centrum in Zandvoort in een
behoefte voorziet.
In - deze tijd heeft men' kans
gezien een goed gedocumenteerd
centrum op te bouwen, waar
meer dan veertig vrijwilligers
hulp verlenen. Uit kan zijn als
medewerker aan de telefoon-
groep, of wel in de buitendienst,
óf als medewerker van de
organisatie van het centrum.

HULPAANVRAGEN
Na een aarzelend begin, het is toch
moeilijker hulp te vragen dan wordt
vermoed, kan men stellen dat het
Centrum nu in een behoefte voorziet.
Niet minder dan 223 hulpaanvragen
kwamen bij het Centrum binnen in het
eerste half jaar van 1978.

De aard van de hulpvragen bestonden
meestal uit practische hulp, zoals:
boodschappen doen, begeleiding naar
een ziekenhuis, hulp bij invaliditeit,
klusjes in huis en tuin, autorijdienst,
ziekenbezoek, kinderopvang enz.
Gesprekshulp werd verleend naar
aanleiding van problemen rond echt-
scheiding, huisvesting, alleen staan,
familieleden en gezondheid, terwijl
informatie werd verstrekt over voor-
zieningen voor ouderen, onderdak en
financiële ondersteuning.

Samenwerking
In haar rapport aan de Gemeente
stellen de organisatoren van het
Centrum dat er een bijzonder goed
contact bestaat tussen het centrum en

de professionele hulpverlening in
Zandvoort.
.Er hebben diverse persoonlijke ge-
sprekken plaats gevonden in de diverse
sectoren, die soms geleid hebben tot
oplossing van een bepaald probleem.
Onder de organisaties waarmede het
eerste halfjaar contacten werden
onderhouden, behoorden ondermeer:
Gemeentelijke Sociale Dienst, Wim
Mensinckhuis, de Kerken, Bodaan-

stichting, Huis in de Duinen,
Algemeen Maatschappelijk werk in
Zandvoort, de afdeling huisvesting,
Gezins- en Bejaardenzorg, Huis in het
Kostverloren, en vele andere in-
stellingen. In haar rapport is men
bijzonder verheugd over deze samen-
werking en de persoonlijke contacten.
Bovendien werden door het centrum
ook contacten gelegd met de hulp-
verlenende organisaties in de regio.

B emiddelingsfunctie
Door de organisatoren wordt sterk de
nadruk gelegd op de bemiddelings-
functie die het centrum heeft. Men

toont zich bijzonder verheugd dat
zovelen de weg naar het telefoon-
nummer van, het centrum hebben
kunnen vinden.
Vaak was het begin aarzelend, een
schuchter verzoek om hulp, waarbij
dan later bleek dat de hulp waarom
gevraagd werd alleen bedoeld was om
een gesprek te hebben over een heel
ander onderwerp. Maar juist dat eerste
contact is bijzonder belangrijk, omdat
men de mensen verder kan helpen bij
problemen. ' "*̂
Om daadwerkelijk als klankbord te
kunnen "fungeren bij de telefoon,
hebben bijna alle telefoon-
medewerkers een cursus gevolgd die
deze winter werd gegeven door
andragologen van de Leidse Universi-
teit.
Ook deze winter zullen weer enige
trainingen gepland voor vrijwilligers,
die werken in de Zandvoortse
welzijnszorg. Deze cursussen zijn niet
uitsluitend bestemd voor mede-
werkers van het centrum. Ook
anderen die zich bezig houden met

welzijnszorg kunnen hieraan deel-
nemen. Er bestaat geen directe
verbinding tussen training en centrum;
wel wordt de organisatie en ad-
ministratie hiervan door het centrum
gevoerd.

Subsidie
Voor haar eerste expirimentele jaar
heeft het centrum een subsidie
ontvangen van f 5800,--. Ook voor het
komende jaar heeft men een aanvraag
ingediend. „
Het opbouwen van het apparaat heeft
natuurlijk de nodige kosten met zich
gebracht, doch men kan wel stellen,
dat deze niet vergeefs zijn geweest.

Ideaal leefklimaat
Toch, ondanks de vele aanvragen die
er geweest zijn voor hulp, bestaat het
gevoel, dat nog te weinig mensen de
hulp van het centrum inroepen. Er
zouden nog meer mensen geholpen
kunnen worden", is de mening van de
organisatoren van het centrum die jn

Zandvoort het leefmilieu ideaal
zouden vinden wanneer het centrum
zichzelf zou kunnen opheffen. „Wij
proberen hulp op en aan te vullen. Wij
zijn een soort georganiseerde buren-
hulp. Toch zou er onder de inwoners
van Zandvoort zoveel persoonlijk
contact moeten bestaan, dat wij
overbodig worden, een ideale situatie,
maar niet haalbaar."

m'u gat roesten. D'r was een vlag
geplooid boven de spiegel toen wij
trouwden, zeg ji j maar dat wij 't niet
ver gebracht hebben".
„Ja", knikte Jaap ernstig: „Ja, laat ze
maar klessen. Eindelijk vrij, en met
Oranje komt er weer vrede en kunnen
wij weer vrij ademhalen en leven".
Natuurlijk kletste het dorp, en
natuurlijk heette het voortaan „Het
Oranje-huissie van Jaap en Dirkie".

Aldus het verhaal dat Leen Terol'
van zijn grootvader hoorde, en
dat mevrouw Jongsma hierboven
vertelde. „Ik dacht misschien
mag het in de krant, met het
dertig-jarig regeringsjubileum
van de Koningin*' aarzelt ze.
Een nog onbekend verhaal over
oud-Zandvoort mag wel eens,
misschien dat men er plezier aan
beleeft was de reactie van de
redactie, vandaar.

Fysiotherapie

Merkwaardige expositie
(Adv. Ingez. Med.)

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein exrJo-
seert tot en met 22 oktober onze
plaatsgenoot Hans van Pelt, wonende
Westerparkstraat 3, geboren in 1941.
In Zandvoorts Nieuwsblad van vorige
week hebben wij aan het leven en
werken TUI deze beroepskunstenaar
reeds uitvoerig aandacht besteed,
zodat wij ons thans beperken tot
hetgeen deze tentoonstelling te bieden
heeft.
De expositie werd vrijdagavond
geopend door een kort inleidend
woord van de adviseuze van het
Cultureel Centrum, Mevrouw'Emmy
van Vrijberghe de Coning, die
mededeelde, dat de heer Van Pelt te
kennen had gegeven, geen prijs te
stellen op een officiële openings-cau-
serie, met welke simpele mededeling
zij de tentoonstelling voor geopend

Waterstanden
ZANDVOORT .- De ; waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
donderdag 5 oktober 4.57-17.16 uur.
vrijdag 6 oktober 5.34-17.51 uur.
zaterdag 7 oktober 6.14-18.32 uur.
zondag 8 oktobr 6.59-19.19 uur.
maandag 9 oktober 7.54-20.22 uur.
dinsdag 10 oktober 7.54-20.22 uur.
jwoensdag 11 oktober 10.36-23.16
uur. •
donderdag 12 oktober 12.01 uur.

Burgerlijke Stand
GEHUWD:
P.M. Patton en S.R.Cross; H.J. van der
Werff en E.G.M. Bosman; W. Loos en
E. Stor; F.M. van Wulften en M.
Belder; M. A. Keuren J.H.M. Bernard.
-*VERLEDEN:
Aagje Prins, 76 jr., geh. gew. m. W.F.
Buurman; Hermanus Vestering, 71 jr.,
geh. m. A. C. Giling.
OVERLEDEN BUITEN DE GE-
MEENTE:
Maria J.W. van der Kooij, 77 jr., geh.
gew. m. P.J.C. Stevenaart; Jacob
Kerkman, 67 jr., geh. m. P. Draijer.

verklaarde.
Hans van Pelt is ongetwijfeld een
beroepskunstenaar, immers, ieder die
van de kunst leeft of moet leven gaat
door voor een beroeps-kunstenaar. En
voor zover ons bekend, leeft Hans van
Pelt van zijn kunst en het is
merkwaardig en interessint, daar van
kennis te nemen. Ons persoonlijk deed
zijn werk denken aan Karel Appel,
toen deze eens in een interview
verklaarde: „Och, ik rotzooi maar wat
aan." Datzelfde zou ook op het werk
van Hans van Pelt van toepassing
kunnen worden verklaard. Het is wel
heel moeilijk in zijn werk een vaste lijn
te ontdekken. Hij zwermt in het
figuratieve naar het abstracte, nu eens
is het erg mat, dan weer fel van kleur,
het blijft een zoeken en tasten naar de
juiste vormgeving, wat uit de meeste
van zijn doeken maar al te duidelijk
spreekt. Daarom alleen al is het, zoals
wij reeds eerder opmerkten; merk-
waardig en interessant ermee kennis te
maken.

Hans van Pelt exposeert 24 olieverf-
schilderijen, waaronder enkele pen-
tekeningen. Hij geeft namelijk ook
tekenlessen aan de Grafische school in
Haarlem en ziet daarnaast zijn
schilderwerk, als vrijetijdsbesteding.
Op zichzelf reeds merkwaardig, omdat
de schilderijen op deze tentoonstelling
verin de meerderheid zijn.Merkwaar-
dig ook is, dat Hans van Pelt geen
enkel werk van hem heeft gesigneerd.
We hebben ons verbaasd afgevraagd,
waarom niet. Van zijn tentoongestel-
de werken hebben er enkele ons toch
wel een indruk van zijn kunnen
gegeven. We denken daarbij in de
eerste plaats aan zijn „Vrouw en
papegaai", een fleurig en kleurrijk
doek. De roodkop-amazone werd
prachtig.getypeerd, maar wat de met
een, vierkante zonnebril uitgedoste
vrouwe kop naast de vogel moet
voorstellen, is ons een groot raadsel.
Twee stijlen werden hier op één
schilderij uitgebeeld. Robuust en sterk
aansprekend vonden wij zijn doek
„Zandvoort" waar de stoere Zand-
voorter voortreffelijk werd weergege-

ven.
Stellen wij daartegenover zijn sinistere
werk „Zonder titel", voorstellend een
bladerloze boom, met een der takken
een wurgkoord -opgehangen, dan
vragen wij ons toch wel af, wat Hans
van Pelt hiermee bedeeld heeft en uit
welke overwegingen hij tot het
schilderen van dit lugubere doek is
overgegaan.

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein, 10.30
uur: geen dienst, wegens gemeen-
schappelijke Gereformeerde/Her-
vormde dienst m de Gereformeerde
Kerk, Julianaweg 15, om 10.00 uur.
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:
Jeugdkapel onder leiding van de heer
C. Spaans. ,

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: gemeenschappelijke Her-
vormde/Gereformeerde dienst. Voor-
ganger: ds. P. van Hall; 19.00 uur: dr. v
H. Bade van Landsmeer.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat Ï5, 10.30 uur: ds., E.P.
Meyering, Remonstrants predikant te
Oegstgeest.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht, zaterdag 7 oktober 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang^
Zondag 8 oktober 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; -10.45 uur: eucha-
ristieviering met medewerking van het
St.'Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Tot nadere aankondiging
geen samenkomsten in huize „Pniël",
Zuiderstraal 3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst, in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Maarten en Kees
instituut.
ZANDVOORT - Op het adres Passage 7 hebben Kees Bruin en
Maarten Koper de vorige week een bijzonder fraae Instituut voor
Fysiotherapie geopend. Ze namen tegelijkertijd de praktijk van
J.A.B. van Pagée over en tijdeni een bezoek aan het riante instituut
vfcrri wel duidelijk, d«t de twet jonge fysioth«r»peutcn i* e«n grote
behoefte gaan voorzien. Dit getuige de stroom van bloemstukken
van relaties en de nu al respectabele lijst van patiënten.

Op de Haarlemse Zijlweg9 vindt u niet
alleen een unieke kollektie ambachtelijke
massief eiken meubelen, maar ook zeer

fraaie bankstellen, slaapkamers,
verlichting en originele cadeau-artikelen.

De onverwoestbare Jo van Pagée was
er ook om zijn collega's succes toe te
wensen. Onlangs werd hij 70 jaar en hij
is meer dan 47 jaar in Zandvoort actief
gewepsi in de „heilgymnastiek en
massage", zoals dat in zijn beginjaren
nog heette. „Ik vond het tijd om het
nu maar wat kalmer aan te doen",
aldus van Pagée. ,,Ik houd nog een
paar klanten, anders wordt de
overgang te groot".
Ook de in het vak doorknede maestro
toonde zich enthousiast over de
moderne inrichting en apparatuur van
zijn opvolgers. In vijf royale boxen
beschikken Bruin en Koper over een

volledige diatherniie-apparatuur, laag-
en hoogfrequente en ultra-geluidsap-
paratuur, moderne behandelbanken
en een volledig arsenaal aan oefenma-
teriaal.
In hun stijlvolle instituut vertellen
Kees Bruin en Maarten Koper - de een
nog steeds, de ander vroeger gewaar-
deerd steunpilaar van Zandvoort-
meeuwen, dat zij zich ook speciaal
gaan toeleggen op lift behandelen van
sportblessures. In een Haarlemse
praktijk hebben ze daarin al een ruime
ervaring kunnen opdoen. Zo hebben
ze tijdens de honkbalweck alle teams
onder handen gehad.

Verkeerslichten in wer-
king bij Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Op donderdag
12 oktober om 11.00 uur zal de
verkeerslicht-installatie op het
kruispunt Zandvoortselaan. •
ingang Nieuw Unicum - ingang
Waterleidingduinen, in gebruik
worden gesteld.

i
Deze installatie is in de eerste plaats
aangebracht om bewoners, personeel,
bezoekers van Nieuw Unicum een
veilige oversteek over de druk bereden
Zandvoortselaan te waarborgen. Over-
stekers of afslaand verkeer kunnen
respectievelijk door middel van de
drukknoppen of via de in het wegdek
aangebrachte detectielussen de stop-

lichten „bedienen". Fietsers en brom-
fietsers krijgen te allen tijde rood licht
waneer links- of rechtsaf-slaand dan
wel overstekend verkeer het rijwielpad
kruist. De politie let op rijders door
rood licht. Voor een dergelijke
overtreding wordt aan bromfietsers
ter plaatse een betaalde waarschuwing
van f40,-- en voor fietsers een
waarschuwing van f 20,-- aangeboden.
Automobilisten kunnen niet ter
plaatse betalen. Aan hen wordt, nadat
proces-verbaal is opgemaakt, door de
officier van justitie een vervolging
ingesteld, welke veelal leidt tot
toezending van een schikkingsvoor-
stel.
De ouders van de leerlin n die

De verkeerslichten bij Nieuw Unicum die op 72 oktober in werking worden
gesteld.

scholcnttc Haarlem of Heemstede worden met
bezoeken en die deze kruising kinderen op
tenminste twee maal per dag per wijzen,
rijwiel of bromfiets moeten passeren,

klem aangeraden hun
het vorenstaande te
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Gezond en wel. ceen wonder.
Want de spanningen zweten ze d'r uit. En de

poriën houden ze open. Als voorstanders van
'n gezond Europa zijn ze nu ook hier met hun
pure pijnhouten sauna's. Sauna's zo kompakt en
praktisch dat ze m elk huis hun plekje we! weten
te vinden Dus ook bij u1
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Zaterdag 7 oktober.
Aanvang 20.00 uur.

Duo Mitshy Smeekens

Zondag 8 oktober v.a. 16.00 uur.

Rexis en A. D. Veen
Gelegenheid voor recepties en partijen.

C

Vanaf 20 november
premie winterschilderwerk

/ 30,-
per dag
Bespreek reeds nu uw winterschilder en
behangwerk bij schildersbedrijf

C. J. Paap
Burg. Beekmanstraat 33, Zandvoort, tel.

02507-2206, na 6 uur 02507-4756.

Verkoop van verf - glas - behang
Hofdijkstraat 24, Zandvoort, tel. 02507-2206

Een miljoen Volkswagens
in Nederland

Dat betekent voor ü:

3 subliem,,verrijkte"
jubileum-modellen
tegen f eestprijzen

De Volkswagen
Golf M

De Volkswagen Passat MX
Sinds kort is de,miljoenste Volkswageri'in Nederland geïmportëërdT

Daar profiteert ü van d.m.v. drie speciaal gecreëerde paradepaardjes
met elk honderden guldens voordeel. De Volkswagen Golf M in
sprankelend oranje. Zeer compleet tegen een speciale jubileum-
feestprijs. De Volkswagen Golf MX op z'n compleetst met een prijs die
dat niet doel vermoeden. En de luxueuze Volkswagen Passat MX met
vele nuttige en comfortabele extra's. Óók met riant feestvoordeel!

En voor elke Volkswagen geldt: lage onderhoudskosten dankzij
het nieuwe V. A.G Service System.

De Volkswagen
GolfMX

Kom langs en profiteer
van onze speciale

jubileumaanbiedingen

V-A-G
Uw V. A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort,

telefoon 02507-4565.

Ml

Power
Sportproducts
Umuiden
Plein 1945, nr. 99,2e etage

Stunt zonnebanken van één der beste
fabrikanten. Met 1 jaar garantie. Van
2895.- voor 1895,-

Zolang de voorraad strekt

Incl. 18% BTW en bezorging.
Bel 02550-16854 of 02507-7372.

Neem als kado
eens een plant

of bloemen mee!

'erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kwekerf P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

MEUBELBEKLEDINGSTOF
MET 4040% KORTING

BIJ BOLLE - RUIME KEUZE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ZIJLSTRAAT 83 - HAARLEM

ATELIER VALK
VOOR:
glas in lood;
gebrandschilderd glas;
glasmedaillone;
antiekreparatie;
geboortetegels;
beschilderde wandborden
met o.a. uw familiewapen

W.DRAYERSTRAAT5
TELEFOON 4547
ZANDVOORT

Nog 1 week!

HEROPENINGl
Looman Optiek

met de meest moderne apparatuur

Met spoed hulp gevraagd
voor 3 ochtenden per week

te Bentveld.

Gelieve te bellen 023'- 24 40 27.

Vakkundige en liefdevolle vanorning
van uw hond!
Afspraken

Ellen CatS, gedipl. trimster
Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,

telefoon 02507-2773.
Tegen een kleine vergoeding kan uw hond gehaald

worden.

Kambineermod
Nieuw: composé. tweed kolbert met

effen vest en f>antalon. Met leren
knopen en'opgestikte zakken

Haltestraat 5 - Zandvoort
Tel. 02507-21 74

Tweed kolbert, met leerapplikaties
ert het vest met opgestikte zakkqn in
hetzelfde dessin. Om zelf smaakvol /

te kombinëren met een effen
broek.

De Nieuwe Trend
in mannenmode

KOOIJMANS

FORDOTO

FORDGRANADA- benz. en diesel

Zandvoort,

Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),-
Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.

Ford verkoopenservice.

GEZOCHT:

Kamer
(wwkzMfiNWdMi

buitenhuis).
Telefoon 04132-B3388

>t in de Henna:
ok voor ü straks een prachtige

TE KOOP.

Scheeps-
anker

Telefoon 02X7-2266.

Binnenkort zult u in

HEMA

kleurenfoto van
onze winkel een wat ongebruikelijk • * m m
tafereel aantreffen: een mobiele INflF KlOfl *
fotostudio waarin u uw kind (en u zelf) %• wW BmUamA •
kunt laten fotograferen. Een ervaren kinderfotograaf maakt werkelijk
unieke foto's met heel bijzondere hulpmiddelen. Zo kunt u b.v
kiezen uit verschillende decors: 'n herfstbos, zonsondergang,
'n leuke waterpartij, mogelijkheden genoeg. Natuurlijk zijn
er ook effen achtergronden.

'n Zeer speciale prijs!
Elk gezin kan bovendien profiteren van één speciale aanbieding.
Voor het luttele bedrag van f 0,95 ontvangt u een prachtige
kleurenfoto op het formaat van 13 x 18 cm Is uw baby jonger
dan twaalf maanden, dan ontvangt u die foto zelfs
HELEMAAL GRATIS.

Bovendien kunt u 'n paar weken later als u de foto ophaalt, een keus maken •
uit een komplete serie opnamen Zonder koopverplichting natuurlijk.

VOLGENDE WEEK
van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 oktober
Hema, Raadhuisplein 1, Zandvoort.

niituytl- fr MunthnM

M. J. W. Koppen
Smedestraat 25.
2011 RE Haarlem
Inkoop • Verkoop

Expertise-Taxatie

GEVRAAGD:

Bezorgers voor
de Telegraaf

voor Ztndvoort.
Bellen lussen 18,00 en
19.00 uur 02507-4923

Te koop:
antieke

plavuizen.
Tel. 02977-23623

('s avonds).

S P E C I A A L Z A A K VOOR
H E R E N M O D E CM H E R E N M E D I H C

TIL:913i
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Opmars Zandvoortmeeuwen
gestuit door HBC: 3-0
ZANDVOORT • Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen staat weer
met de benen op de voetbalgrond. Na vier nogal overtuigende
overwinningen motst tegen het Heefnsteedse HBC, tot nu toe een
van de staartploegen, een geflatteerde maar toch fikse 3*0 nederlaag,
worden geihcasseerd. De andere koplopers, Stormvogels en KFC,
wonnen hun wedstrijd, zodat de strijd om het kampioenschap weer
volledig open is.

Aanvoerder Kees Bruin van Zand»
voortmeeuwen won de toss en verkoos
de eerste helft met de straffe wind in
de rug te spelen. Mede daardoor kwam
zijn team in de eerste 45 minuten het
meest aan bod. De Heemstedenaren
moesten het meer van verrassende
uitvallen hebben, maar voorlopig
overheersten beide defensies. HBC
mocht de eerste hoekschop nemen en
aan de andere kant zag Aaldert
Stobbelaar een vrije trap gestopt door
de uitstekend op dreef zijnde Jan v.d.
Veldt. De Heemsteedse goalie moest
vooral optreden bij gevaarlijke corners
en vrije trappen van de Zandvoorters.

Ook een enorme kogel van John v.d.
Zeijs wist hij vakkundig onschadelijk
te maken. Het was echter HBC, dat
nog voor de rust de eerste treffer liet
aantekenen. Keeper Ed Stoffers greep
mis bij een vrije trap van Ad Martin,

waarna Wïm de Zwart kon scoren: 1-0,
na 37 minuten. Dit inspireerde de
thuisclub tot nog meer aanvallende
daden, maar de kansen bleven
onbenut.

Scoringskansen
Een sterk aanvallend Zandvoort-
meeuwen trachtte de gelijkmaker te
forceren, maar met name Kees Bruin
liet enkele goede scoringskansen
liggen. De HBC-verdedlging hanteerde
bovendien bekwaam de buitenspelval,
gihg er feller tegenaan en kreeg greep
op het middenveld. Goede voorzetten
van Albett Visser kregen niet de
gewenste afwerking en na een kwartier
waren het weer de gastheren, die de
roos troffen. Martin kreeg de bal vrij
op links en stelde Nico Schutter in
staat te scoren: 2-0.
De Meeuwen stelden alles in het werk

om de schade terug te brengen, maar
vooral Visser en Koper hadden geen
geluk met hun schoten. Halverwege de
tweede helft werd Engel Koper nog
vervangen door Wim van Staveren,
maar ook dat mocht niet- baten.
Ondanks sterk aandringen van Zand-
voortmeeuwen bleef HBC fel maar
beheerst partij geven. Vooral het
uitmuntende doelverdedigen van Jan
v.d. Veldt viel in deze fase op.
Zijn Zandvoortse collega deed het
minder goed, toen die bij een verre
uittrap uit zijn doel moest komen en
de bal buiten het strafschopgebied
maat half raakte. Voor Frank
Neeskens was het toen simpel om de
stand op 3-0 te brengen. Zandvoort-
meeuwen was een geslagen ploeg, voor
de eerste maal in deze competitie.
Voor HBC betekende de 3-0 uitslag de
eerste en verdiende overwinning.
De grote concurrent van de Zand-
voorters, Stormvogels, behaalde een
benauwde maar waardevolle 1-0 zege

op hekkesluiter Velsen en KPC bleef
derde door QSC met 2-1 te
bedwingen. Nieuw Vennep nestelde
zich op de vierde plaats door een 1-0
winst op VVB en de middenmoters
WSV30 en Zaandijk speelden met M
gelijk. De wedstrijd TYBB-Beverwijk
werd afgelast.
Komende zondag krijgt Zandvoort-
meeuwen om 14.30 uur het sterk
opkomende Nieuw Vennep op be-
zoek. De competitiestand ziet er nu als
volgt uit:
Stormvogels
Zandvoortmeeuwen
KFC
Nieuw Vertnep
WSV'30
Zaandijk
Beverwijk
TY8B
HBC
QSC
WB
Velsen

5-8(13- 5)
5-8(10- 6)
5-7< 8- 6)
5-6 (
5-5 (
5-5 (
4-4 (
4-4 ( 3- 4)
5-4 ( 8- 7)
5-3(11-13)
5-3 ( 3-10)
5-1 ( 4-10)

9,40)
8» 8)
7- 8)
6- 3)

Auto-rally ten bate
van S.C. Unicum '73

TZB pakte punt
van koploper S VU
ZANDVOORT - In eert enerve-
rende wedstrijd is het T.*
gelukt het nog ongeslagen op
kop gaande SVÏJ een gelijk spel
af te dwingen. Het duel ontwik-
kelde zich zelfs zo, dat de
IJmuidenaren slechts met kunst
en vliegwerk een nederlaag
konden voorkomen.

Met Kees Molenaar weer in de
basisopstelling begon TZB aan het
zware karwei en al gauw bleek, dat de
gasten niet van plan waren beide,
punten in Zandvoort te laten.
Overdonderd gingen ze van start, maar
TZB gaf laconiek tegenstand. Toch
werden de Zandvoorters keer op keer
teruggedrongen en het lukte SVIJ in
de 10e minuut de score open te breken
door een verkeerde terugspeelbal van
Molenaar: 0-1.
De gasten probeerden door te
drukken, maar dezelfde Molenaar
maakte zijn fout volledig goed en
bleek een onneembare vesting. TZB
beperkte zich in deze fase tot de
counter en in de 29e minuut was daar
weer zo'n enorme knal van Cées
Sebregts, die de keeper volledig
verraste: 1-1.
TZB veerde op en ging furieus ten
aanval en SVIJ moest terug voor deze
met élan en plezier opererende
Zandvoortse combinatie. Men kreeg

loon naat werken: nadat Guus
Roskam weer eens zijn achterhoede
had geformeerd, ging linker vleugel-
verdediger Eric Léfférs ver naar voren,
passeerde behendig drie IJmuidenaren
en gaf een loepzuivere pass aan René
Castien. Die bedacht zich geen
moment en schoot hard in: 2-1 tot
gTote ontzetting van alles wat SVIJ

• was. Maar de bezoekers toonden
karakter en zetten TZB andermaal
onder druk, wat in de 44e minuut tot
een verrassende tegentreffer leidde:
2-2.
Na de rust heeft een sterker TZB er
alles aan gedaan om een overwinning
uit het vuur te slepen, maar domme
pech en zwakke schoten stonden dat
in de weg. De aanvallen werden
gehaaster en de Schoten onzuiverder
en ook SVIJ wist het net niet meer te
vinden. Dank zij zeer goed optreden
van arbiter Kiekens bleven ook de
emoties binnen de perken in een goede
wedstrijd, met.eea:_2-2 uitslag, die ó>,
verhouding redelijk weergeeft.

Aanstaande zondag speelt TZB
in Haarlem tegen FC Schalkwijk,.
een zware opgaaf voor dit
technisch en fris van de lever
spelend TZB-team, dat zeker
niet kansloos is tegen de
professioneel optredende
Schalkwijken.

ZANDVOORT - Op zaterdag 14
oktober wordt voor de vierde
maal de jaarlijkse auto-rally ten
bate van sportclub Unicum '73
georganiseerd. Ook nu weer is de
organisatie in handen van de
auto sport vereniging Sandevoer-
de.

De Zandvoortse C. S. Unicum '73 is
een vereniging, die zich ten doel stelt
gehandicapten aan sport te laten doen.
Aan deze opzet wordt vorm gegeven
door het gelegenheid scheppen tot het
beoefenen van handboogschieten,
tafeltennis, paardrijden en biljarten,
zowel in recreatief als in wedstrijdver-
band. ,In de laatste jaren werden zelfs
scucessen behaald op internationaal
niveua, zoals bij de Olympische Spelen
voor gehandicapten in Toronto en de
Stoke Mandeville Games in Engeland.

Vele kosten, zoals aangepast vervoer,
sportrolstoelen, het aanpassen van
accommodaties, e.d. worden vrijwel
niet of onvoldoende gesubsidideéfd
door particulieren of overheid.

De opbrengst van het jaarlijkse
rally-festijn komt geheel ten goede aan
de afdeling gehandicapten-sport van
de S.C.'Unicum '73. DéTifeïwordt dit
jaar verreden in Zandvoort, IJmuidén
en Velsen. De start en finishptaats is
uiteraard Nieuw Unicum aan de
zandvoortselaan en het inschrijfgeld
bedraagt per auto f 12,50 voor leden
en f 15,~ voor niét-leden. Ingeschre-
ven kan worden in d A-, B' of C-klasse,
terwijl er voor beginnelingen een
F-klasSe met een eigen reglement is
ingesteld. Ook op de dag van de rally

SPORTUITSLAGEN
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen.
Zondag l oktober:
H.B.C. 1-Zandvoortm. l 3-0
St. Vogels 3-Zandvoortm. 2 afg.
RCH 3-Zandvoortm. 3 1-3
VSV4-Zandvoortm.4 1-3
VSV5-Zandvoortm.5 1-1
Zandvoortm. 6-Sp.stad 6 9-0
Zandvoortm. 8-TYBB 8 3-3

TZB
Zondag l oktober
TZB1-SVIJ1 2-2
TZB2-Wijka.Zee 0-0

VVB4-TZB3
Cariocas-TZB 4
FC Molen wijk-TZB 5
TZBA-jun-DEMl

HANDBAL
Zaterdag 30 september
m.p Zvm. 1-Desiree/Odin 2
j.p Zvm. 1-Desiree/Odin l
Zondag l oktober
d.s. S.D.W. 1-Zvm. l
A.D.0.1-Zvm. 2
h.s. Vriendschap 1-Zvm. l
j.a. Zvm. 1-Desiree/Odin 2
m.a. Zvm. 1-Concordia (H) 2

3-1
4-1

afg.
0-3

4-8
7-1

afg.
z.n.o.

afg.
19-4
19-1

Concordia (H) 3-Zvm. 2 1-15
m.p. Zvm. 2-Dcsiree/Odin 3 4-9
m. w. Zvm. 1-Desiree/Odin l 3-6

BASKETBAL
29 september
Exfla'sl-Lionsl afgebr. bij 9-14
30 september
Akrides 3-Llons 3 30-66
SeaDeviIs-Lions2 56-77
Fl. Heiloo-Lions D2 28-31

JEUGD:
Alkm. Guardians A-JJC 96-9
Sea Devils B-JAA 26-25
SeaDevilsA-JJA 89-51
L.C. Players A-MJA 31-36

Badrninton-succes Lotus

Forse overwinningen voor Lotus, afgelopen zondag.

ZANDVOORT - Ook de bondscorn-
Petitie badminton is in de afgelopen
weken weer van start gegaan. De
Zandvoortse Badminton Club Lotus
neemt' daaraan dit seizoen deel met x
niet minder dan 10 senioren- en 4
jeugdteams. Afgelopen zondag specl-
den de meeste teams een thuiswed»
strijd en vooral de eerste vier formaties

wisten daar forse overwinningen uit te
riepen. Ook Lotus 6 en 10 en de
B-jeugd behaalden een positieve score.
De volledige uitslagen luiden:
Lotus l'Badhoevedorp l 8-0
Lotus 2-Polisport l 6-2
Lotus 3-Heemskerk 2 6-2
Lotus4-WijkaanZee2 6-2
Lotüs5-BBC4 3-5

Lotus"6-Vehnewater6 8-C
IJmond 7-Lotus 7 7-1
Lotus 8-Heemskerk 6 2-6
Lotus 9-Wijk aan Zee 4 4-4
Sl.meer 16-Lotus 10 2-6
Jeugd:
Lotus Al-Kenn.land Al 4-4
IJmond BI-Lotus BI 2-6
Lotus B2-ODS BI 3-5

kan worden ingeschreven vanaf 10.00
uur bij de inSchrijftafel op de Brink
van Nieuw Unicum. Voorinschrijffor-
muiieren en inlichtingen kan men
terecht bij mevr. B. Westerhoven,
Nieuw Unicum op maandag t/m
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, tel.
5441 en bij J. Drayer, Van Galenstraat
54, tel. 2041.

Op donderdag 12 okt. om 20.00
uur wordt er een uitleg over de
rally gegeven op de Brink van
Nieuw Unicum. Het programma
voor 14 oktober luidt: 12.01
uur: start van de rally; 18.30
uur: gratis boerenkool met worst
voor de deelnemers; 19.30 uur:
prijsuitreiking.

Dames van Sporting- OSS za terdagavond be ter dan de heren.

Volleyballers weer actief
ZANDVOORT - De zaalsporters zullen het komende halfjaar weer volledig aan
hun trekken komen. Zo ook de volleyballers van Sporting-OSS, die
zaterdagavond in de Pellikaanhal voor eigen publiek optraden. Het Ie
herenteam speelde een bekerwedstrijd tegen het sterke De Blinkertuit Haarlem,
een duel dat ondanks verdienstelijk spel van de Zandvoorters uitliep op een 3-1
nederlaag (7-15, 15-15, 15-13, 4-15). De dames deden het beter. In de
promotie-klasse wisten ze tegen VCH een meer dan verdiende 3-1 overwinning
te boeken. (12-15,15-8,15-7,15-9).
Nog beter deed de jeugd van Sporting-OSS hel tijdens een toernooi in
Amstelveen. De Zandvoortse club was present met vijf mini-teams en twee
adspirantenteams. Geel-Blauw was op alle velden actief en tegen sterke
tegenstanders als HSVC-Haarlem, NFC en Valkenberg/Martinus-Amstelveen,
Radius-Gouda, Unitas-Mijdrecht, e.d. werden goede resultaten geboekt. Van de
10 deelnemende verenigingen werd Sporting-OSS bij de meisjes-mini Ie, terwijl
de veelbelovende jongens-adspirantenploeg het tot een knappe 2e plaats bracht

sport
kort
Hockey-draw
ZANDVOORT • Het Ie herehtam van
dé Zandvoort* Hockey Club heeft op
eigen terrein een~v^ï«ièfisteiijke~ 2-Z
gelijkte! bevochten tegen VVV
(Amsterdam). Tweemaal nam de
thuisclub uit één stfafcorner de
leiding, maar ondanks een veldover-
Wfcht moest ZHC toch met een
puntenverdeling genogen nemen. De
dames moesten in Utrecht op
kunstgras aantreden tegen Kampong.
Voor de ZHGpIoeg zich had kunnen
aanpassen bij het ongewone omstan-
digheden, hadden ze al een 2-0
achterstand. Twee minuten voor tijd
wisten «e de eer te redden. Eindstand
2-1.

Gestaakt
ZANDVOORT - De basketbalwed-
strijd Exfia's-Lions moest zaterdag-
avond na 8 minutert bij de stand 9-14
in het voordeel van de Zandvoortse
ploeg al worden gestaakt wegens een
blessure van scheidsrechter Steinmctz.
De arbiter kreeg een bal op zijn bril,
wat voor hem aanleiding was het duel
voortijdig te doen eindigen.

Casino-voetbal
ZANDVOORT -. De voetbalwedstrijd
tussen de casino-elftallen van Zand-
toort en Valkenburg ter gelegenheid
van het 2-jarig bestaan van het
Zandvoortse speelhuis moest door de

slechte weersomstandigheden worden
verplaatst naar de Beijnes-hal in
Haarlem.
De zaalvoetbalwedstrijden werden
door de Zandvoortse croupiers gewon-
nen. Het team won met 4-1, het
B-team met 2-1 van de Limburgse
collega's.

Weber

ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse
^ledenvergadering^ .van-yoetbalvereni-

ging Zandvoortmeeuwen stond beha)-
ve de jaarverslagen van bestuur en
commissies een tussentijdse bestuurs-
verkiezing op de agenda. In de plaats
Van de afgetreden Peter Schrader werd
benoemd het oud-raadslid Maarten
Weber.

Schaaknieuws
ZANDVOORT - Afgelopen donder-
dag heeft het Ie team van de
Zandvoortse Schaakclub zijn eerste
externe wedstrijd gewonnen van
Castricum 5: 4 1/2 tegen 3 1/2. Op 3
borden werd remise gemaakt, terwijl
Geerts, Stouten en Vastenhouw de
volledige punten wisten weg te halen.

Een goed begin voor het nieuwe
seizoen! Zoals bekend, kan men zelf
iedere donderdagavond in het Ge-
meenschapshuis een partij spelen. En
misschien na verloop van tijd ook in
een team.

Politie-rally
ZANDVOORT - Op zaterdag 30
september 1978 werd in hè kader van
het 30-jarige jubileum van reservepo-
Htie Zandvoort een rally in de
gemeente Zandvoort gehouden. De

uitslag is als volgt: 1. de heer en mevr.
Klein; 2. de heren Drayer en Joukes; 3.
de dames J. Paap en N. Paap; 4. de heer
en mevr. Hoedt; 5. de heren J. Koper
en M. Halderman; 6. de heer en mevr.
Oliehoek; 7. de dames M. Joukes en M.
Paap; 8. de heren G.W. Verboom en J.
Hoogstraten.

Zandvoort '75
SVJ I-Zand voort '751 14.30 uur "
Zandv«J7_5 2-Hoofdd. 3 12.00 uur.

- VEWS-ZanBVoott '753 12.00uur.
SMS 4-Zandvoort '75 4 12.00 uur.
Zandvoort'75 5-SCW 6 12.00 uur.
Zandvoort'756-SMS7 14.00 uur.
Hoofddorp A-jun-Zandv. '75 A-jun.

12.30 uur.

CENA V-cursus
ZANDVOORT - De CENAV organi-
seert in het komende winterseizoen

• weer een aantal cursussen op het
Circuit van Zandvoort. Er komen
driedaagse cursussen „Verhoogde rij-
vaardigheid" en wel op A. op 21,22 en
28 oktober en B. op 24, 25 en 26
oktober.

Onderricht wordt gegeven in volledige
voertuigbeheersing, slip- en antislip
principes, optimaal remmen en tips
voor beter en zuiniger rijden. Deze
cursussen zijn beslist niet bestemd
voor het behalen van een licentie voor
snelheidswedstrijden.
Daarvoor worden cursussen geduren-
de 15 ochtenden of middagen
gegeven, zowel voor formule- als
toerauto's, gericht op het verkrijgen
van een KNAC-licentie voorsnelheids-
wedstrijden. Aanmeldingsformulieren
en inlichtingen voor alle cursussen zijn
te verkrijgen bij de CENAV, Postbus
132, Zandvoort.teL 7041.

VoetbaJ
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 8 oktober
Zandv.m.-Nw. Vennep 14.30 u.
Zandv.m. 2-KIC 2 11.00u.
Zandv.m. 3-Geel Wit 3 12.00 u.
Zandv.m. 4-HFC 4 9.30 u.
Zandv.m. 5-HBC 4 12.00 u.
Schalkwijk4-Zandv. 6 12.00u.
TYBB 7-Zandv.m. 7 11.30 u.
Zandv.m. 8-Haarl. 8 9.30u.
A-Junioren
Zandv.m. 1-Dem l 9.45 u.
Terrasv. 3-Zandv.m. 2 12.00u.
Zaterdag 7 oktober
Telefonia-Zandv.m. 14.30 u.
B-junioren:
VSV 1-Zandv.m. l 14.00 u.
Zandv.m. 2-HFC 3 14.00 u.
BI.daaI4-Zandv.rn. 3 12.00 u.
C-juniorcn
Beverwijk 1-Zandv. l 14.00u.
Zandv.m. 2-RCH 2 14.00u.
Sp.woude 2-Zandv.m. 3 14.00 u.
Zandv.rn.4-G. Wit 5 14.00 u.
DCO6-Zaridv.m.5 14.00u.
D-junioren:
Zandv.m. 1-RCH l 11.00 u.
Sp.stad 2-Zandv.m. 2 ll.OOu.
RCH3-Zandv.m. 3 ll.OOu.
Zandv. 4-Ripperda 3 ll.OOu.
Zandv.m. 5-DCO 6 ll.OOu.
E-junioren: '
Zandv. I-Geel Wit l 12.00 u.
RCH 2-Zandv.m. 2 11.00 u.
Zandv.m. 3-Alliance 2 12.00 u.
Geel Wit 5-Zandv. 4 10.00 u.
Hoofdd. 8-Zandv.m. 5 lO.OOu.

TZB
Zaterdag 7 oktober
Junioren:
TZB B-Halfweg l 14.00 u.
Hoofdd. 3-TZB C 12.30 u.
Spaarnev. 1-TZB D ll.OOu.
Ripperda 1-TZB E ll.OOu.
Zondag 8 oktober:
HFC 1-TZB A 9.30 u.
Schalkwijk 1-TZB l 14.30 u.
THB3-TZB2 12.00 u.
TZB3-Vog.z.3 12.00 u.
TZB4-Vogz.4 12.00 u.
TZB5-DSK5 9.45 u.

Handbal
Zaterdag 7 oktober
j.a. Zvm. 1-BSM l 14.00 u.
Zondag 8 oktober
d.s. Zvm.l-VDOl 12.00u.
h.s. Zvm. 1-Ookm. l IS.OOu.
j.a. Bunkert 1-Zvm. l 12.00 u.
j.w. Zvm. 1-Blinkert l 14.00 u.

Basketball
Donderdag 5 oktober:
Racing Beverwijk 2-Lions 3 . 21.30 u.
Lions 2-FIamingo's 2 18.00 u.
Lions l-(D)-Gr./DSS 2 18.00 u.
LJons4-Akrides5 19.15 u.
Lions5-Gr./DSS5 19.15 u.
Lions 1-Lisse l 20.30 u.
Lions 2-(D)-Cronjé Shots l 20.30 u.
Jeugd:
JJA-L.C. Players ' 13.30 u.
JWA-ADOA 13.30 u.
MAA-Hilleg. A 14.30 u.
JAB-F1. Heiloo A 14.30 u.
JJB-FIamingo's A 15.45 u.
JJC-F1. Heiloo A 15.45 u.
JKB-Flamingo's B 16.45 u.
JAA-E/SeaDevilsA 16.45 u.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Na de 3e wedstrijd
van de eerste competitie der Zand-
voortse Bridgeclub is de stand als
volgt:
A-lijn: 1. Fam. Heidoom 171.09
procent; 2. Mv. De leeuw-Hr. Braun
160.85 procent.
B-lijn: 1. Hr. De Leeuw-Reijer 161,02
procent; 2. Fam. Ates 160 procent.
dijn: 1. Fam. Coops 165.95 procent;
2. Fam. Smink 160.48 procent
Wijn: 1. Fam. Spiers 193,26 procent;
2. Hr. Hollink-Knipscheer 168,46
procent.

Sportaccommodaties
ZANDVOORT • Op het gebied van de sportaccommodaties in de
gemeente staat er een aantal belangrijke zaken te gebeuren. Er zijn
vele en velerlei plannen, waarvan er twee zeker zullen worden
gerealiseerd. De zaterdagvoetballers van Zandvoort'75 krijgen
eindelijk de noodzakelijke sportvelden en dé handballers van
Zandvoortmeeuwen zullen binnen afzienbare tijd hun nieuwe
clubhuis bij de verharde buitenvelden kunnen betrekken. Voor
beide clubs werd het hoog tijd, dat er iets ging gebeuren. De
voetballers spelen al bijna vier jaar hun thuiswedstrijden buiten de
gemeentegrenzen en de handballers verkleden en recreëren zich al
even lang in een pietepeuterig hutje.

„Douches zijn er niet eens", aldus
nandbal-voorzitter Jaap Brugman.
„De spelers van HMS uit Utrecht, die
hier zondag moesten spelen, konden
dat moeilijk geloven, maar het is waar.
Toen we van onze plannen vertelden,
hebben te allemaal een gulden
gestort". Met IOMB guldens zal men er
overigens niet komen. Het niéuwe
home van de handballers gaat
f 220.000,* kotten, ren bedrag, dat
voor een groot deel van de gemeente
zal moeten komen. D» dub hoopt op
een bijdrage en een lening en verder
wil men een stuk zelfwerkzaamheid in
de bouw steken. „We hadden eerst zelf
et-u goedkoper plan", vertelt Brug-
man. „Dat kostte f 185.000,-, maar
dat werd door de schoonheids-
oomrnissie afgekeurd. Het wordt nu
een gebouw van 17 bij 14 meter met
vier ruime kleedkamers, douches,

bestuurskamer en een ruime kantine
met zitkuil. We hopen, dat de bouw
over twee maanden kan beginnen en
dat onze 170 leden het clubhuis bij de
hervatting van de veldcompetitie,
volgend voorjaar, kunnen gebruiken".
De voetballers van Zandvoort'75
zullen iets langer moeten wachten
voor hun twee velden er speelklaar bij
liggen. Maar zij hebben weer het
voordeel, dat de aanleg inmiddels is

begonnen. Sinds enkele weken is een
bulldozer bezig de grond te egaliseren
en het bestuur van Zandvoort'75
hoopt, dat de velden nog voor de
winter kunnen worden ingezaaid. In
dat geval zouden de zaterdagmiddag-
voetballers al bij het begin van de
volgende competitie echt „thuis"
kunnen spelen.

De uitbreiding van het sportcomplex binnen het circuit. Links Tunnel Oost met daarboven Sportpark Duint/esveld. Van
de vijf geprojecteerde sportvelden worden er momenteel twee aangelegd. ( V). Naast de bestaande handbalvelden komt het
nieuwe clubhuis (C). _
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BEKENDMAKING
Uitvoering \Afet
ambulancevervoer
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge
artikel 9, eerste lid en artikel 13, derde lid van de V\fet
ambulancevervoer het navolgende bekend.

1. ter verkrijging van de door hen te verlenen vergunmrv
gen als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a van de
Wet ambulancevervoer zijn de volgende aanvragen
ingekomen1

Naam aanvrager

Gemeente Vetsen (GG en GD)
Gemeente Haarlem (GG en GD)

Gevestigd Aantal
te: ambul.

auto's:
IJmuiden 7
Haarlem 3

Gemeente Amstelveen (GG en GD) Amstelveen l

Gedeputeerde Staten stellen belanghebbenden m de ge-
legenheid met betrekking tot de onder l genoemde aan-
vragen voor 20 oktober 1978 van bezwaren te doen
blijken aan hun adres. Dreef 3 te Haarlem

2 van de hieronder vermelde (recnts)persoon is de
vergunning ingetrokken:
Naam: Gevestigd Aantal

te: ambul.
auto's:

Centraal Vervoer Umond Umuiden 3

3 aan de hieronder vermelde (rechts)persoon is een
vergunning verleend.
Naam: Gevestigd Aantal

te: ambul.
auto's:

Fa Ruis Purmerend 4
Gedeputeerde Staten wijzen erop dat, ingevolge artikel R
eerste lid van de Wfet ambulancevervoer, van de onder 2
en 3 genoemde besluiten iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die daardoor rechtstreeks m zijn belang is
getroffen, binnen 30 dagen na deze bekendmaking m
beroep kan komen bij de Kroon.

Haarlem, 29 augustus 1978.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
R J. de Wit voorzitter.
C Harmck, griffier.

provinciaal bestuur
vanncxDrd-hdland

^^^^^^•••^^^^^^••••^^^^^^^^^^^••^«•^^^^^M^^^^MMi

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
--Tot 6 maanden garantie.
- Internationaal geldige garantie.
—Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
.Off. Renault Dealer.

A.s. zaterdag is een bezoekje aan de Citroen
showroom nog leuker dan anders. Niet alleen
vindt u er al het nieuws over de modellen '79,
maar u krijgt er nog een aardig presentje ook.
Een schat van een zelfmaak-eendje.
Als symbool voor de Citroen 2CV, die unieke
auto met die legendarische bijnaam.

\vHkorn op de Grote
Gtroën Najaarsexpositie

2aterdag7oktobec
A anstaande zaterdag is dus een prima dag voor een bezoekje

aan onze showroom. Vooral als u eens ongedwongen en
vrijblijvend wilt kennismaken met het nieuws dat Citroen u te
bieden heeft.

En als u nu weieens precies wilt weten hoe het nu zit met die
belangrijke Citroen eigenschappen: comfort, zuinigheid en veiüg-
heid. Of als u wilt horen wat een rijklaarprijs nu allemaal inhoudt.

Geef uw ogen de kost op onze expositie en schroom vooral
niet om een proefrit te maken. Want wie niet in een Citroen heeft
gereden, weet niet half wat een Citroen is.

Nog even over dat eendje. Het is bij ons traditie dat wij u
tijdens een expositie niet met lege handen naar huis laten gaan.
Vandaar onze zelfmaak-eend, een alleraardigste kwaker die u zelf
met naald en draad in elkaar kunt zetten.

De Citroen Dyane heeft een 602 cm3 motor met luchtkoehng, voorwiclaan-
dnjving en schyfremmen vóór. Kofferruimte van 212 dm3. Open dak.
Vijfde deur. Gescheiden •aoonwelen en 3-punu rolgordels (vóór). Unjdt al
Dyane voor de njklaarpnjs van ƒ 9.590,'.

De Citroen CS is er in 9 verschillende uitvoeringen; GSféaal, GSX,
GSClub, GSX3, GSPallas, GSpéaalBreak en GS Club Break.
Met een gewone vermdhngsbak of met een stmi-automaat: Cmatic. U rijdt al
GS voor de njklaarprijs van ƒ '14.440,-.

WttiserraetavenandersopdeexpQ^
GS X3: f el, snel en sportief.

De snelste GS, de opvolger van de X2, heet X3 en heeft een nieuwe
motor van 1299 cnrMMet deze motor kunt u nog sportiever rijden en nog
feller accelereren zonder dat het ook maar een druppel benzine méér
kost. Integendeel.

CX 2500 Diesel Pallas: nu ook met 5-versnellingsbak.
Daardoor een nog lager verbruik en nog fellere acceleratie. Dit

opgeteld bij zijn hoge top (156 km/h) en opvallende geruisloosheid
maken deze CX tot de comfortabelste diesel ter wereld.

•• CX: nu met 2 nieuwe consoles.
Een nieuwe console met een verbeterd ventilatie- en verwarmings-

systeem lijkt slechts een geringe verandering, maar het is wederom een
perfectionering in het unieke concept van deze bijzondere auto Boven-
dien m de CX Pallas en CTi ook nog een nieuwe dakconsole (niet bij
uitvoeringen met elektrisch schuifdak).

Acadiane: een wel zeer voordelige bestelwagen.
De waardige opvolger van de besteleend met nog meer ruimte:

nuttig laadvermogen 475 kg. Comfortabel interieur. Neerdraaibare
portierruiten.Topsnelheid 100 km/h. Uiterst praktisch en zuinig.

Speciale aanbieding: de GS Basalte f 16.950,- rijklaar.
Er komen er maar 400 van m Nederland en daarom is 't wel een zeer

exclusieve auto. Bovendien 1222 cm* motor, zwarte carrosserie met
rode strepen. Speciale wieldoppen. Mistlampen vóór. Verchroornde
buitenspiegel. Schuifdak. Heel aparte rood/zwarte stoffen bekleding.
Hoofdsteunen op voorstoelen. Inclusief radio-uitrusting (antenne en
speaker). Rondom gekleurd glas en gelaagde voorruit.

Autobedrijf Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023-248221

CITROEN

occasions!

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN

I

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons morgen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Oranjestraat 62,
hoek Kloosterstraat.

bvautompbielbedrijven
sam van lingen

alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Reparatie en revisie
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delltstraat 50. tel.023-3191 38

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

VERHUIZEN???
Doe het gemakkelijk en goedkoop!!!

Weet u reeds wat een zelfverhuizer is?
De zelfverhuizer is een uiterst goed geoutilleerde verhuis-
eenheid, welke op een door u gewenst tijdstip voor het
door u te verlaten huis wordt geplaatst.
Ruimte... ? Meer dan voldoende; de lengte is bijna
10 meter, de breedte ca. 2 H meter, terwijl de
inwendige hoogte ca. 2% meter bedraagt.
Dat betekent dat u over 50 m9 inhoud kunt beschikken.
Denk nu niet, dat is niets voor mij, want onze
zelfverhuizer is zeer speciaal ingericht en voorzien van
vele hulpmiddelen.
Door zijn lage vloar (40 cm) is tillen bijna overbodig;
de zijwanden zijn bekleed om beschadiging van uw
kostbare meubelen te voorkomen. Voldoende
pakdekens (25) alsmede katoenen bindsmgels staan te
uwer beschikking, evenals los gereedschap en een
trappenwagentje.

Uw kleding hangt u in een speciaal ingerichte kleding-
kast. serviesgoed in serviesladen, schilderijen en spiegels
m de spiegelvakken. Uw planten vinden een plaats op
de plantentafel. Voor uw hangplanten, -lampen en
-klokken zijn haken.
Een aparte ruimte voor uw tv, radio/stereo-apparatuur
is aanwezig.
Voortaan dus geen pakkisten meer in uw kamers,
tuin of op uw balkon, waar u enige dagen tegenaan
zat te kijken Wanneer u de zelfverhuizer eenmaal voor
uw deur heeft, kunt u dus direkt beginnen met uw
inboedel te beladen. Hierna zorgen wij dat de
zelfverhuizer op tijd voor uw nieuwe woning aanwezig
zal zijn.
Ook 's avonds kunt u rustig verder verhuizen, want
de zelfverhuizer is ingericht met een complete
220 volt verlichting.
Kortom ... aan alles is gedacht, onze zelfverhuizer
maakt het verhuizen zeer eenvoudig en ... goedkoop*

' Oezo unieke voim van verhuizen wordt in grote delen Van ons land reeds met succes toegepast.

Al vanaf295,-
ZELFVERHUIZER

Inlichtingen over verhuur:
Cederlaan 14
1161 JG Zwanenburg
02907-4757

MET ONZE UITGEKIENDE ZELFVERHUIZER BESPAART U HONDERDEN GULDENS!

Op onze jachtwerf is plaats voor een
vakbekwaam of aankomend

machinaal
houtbewerker

Scheepswerf

A. van Dam & Zoon bv
Helling 49. Aalsmeer, telefoon
02977-24517 of 23466

Alleenstaande dame

RK wed., zond. kind, zou gaarne om de
eenzaamheid op te lossen bij ook

alleenst. iemand de zorg voor het huishouden
op zich willen nemen.

Br. ond. m. 1S33bur. v. d. blad.

MUZIEKCENTRUM

Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel 02503 16068,16501

ORGELS PIANO S

Inkoop Verkoop

CoopBntnra VeraniyinQ
*Verenigde Bbemanvaïngen
Aalsmeer'. VBA.
Legmeerdijk 313, Aalsmeer

AALSMEER
Binnen de VBA opereert als een tamelijk
zelfstandige eenheid het bemidddings-
bureau. dat zich bezig houdt met de afzet
van o.a. grote partijen potplanten aan een
specifieke groep afnemers. De sterke groei
van de omzet van dit bemiddelingsbureau
wordt bevorderd doordat de internationale
handel zich in toenemende mate in Aalsmeer
e.o. vestigt.
Onder andere voor de behartiging van de
kontakten met deze vestigingen
zoeken wij een

(commercieel
medewerker

die over goede kontakten en komm«rciële
kwaliteiten moet beschikken.
Het is noodzakelijk dat hij tenminste de
Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
beheerst. Branche-kennis strekt tot
aanbeveling; in etk gevat dienen interesse in
sierteeltprodukten alsmede de bereidheid om
zich in deze kuituur te verdiepen aanwezig
te zijn.

Kandidaten in de leeftijd tot 40 jaar, die
belangstelling hebben voor deze zeer
zelfstandigeen boeiende f unktie, kunnen
solliciteren bij de afdeling Personeels-
zaken van de VBA. Postbus 1000,
Aalsmeer, telefoon 02977-34667.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortnlnn325, Bantveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.0.020 • 22 09 01 of 12 3123).

Reeds meer dan 15 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor experts en ook door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede lossa zegels,

series engros en partijen.
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u trrjis.

Ervaren vliegtuiginstrumentmakers
(A.R>kkerschool of VOM/VOT A.B. Instr.)

In de vliegtuiginstrumentmakerij is plaats
voor enkele ervaren vaklieden, die
bekend zijn met membraam- en
gyroscopische instrumenten, uurwerken,
elektrische, elektronische en
pneumatische instrumenten.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten
met een op dit gebied gerichte opleiding
b.v. Anthony Fokkerschool of zij die het
diploma VOM/VOT A.B. Instrumenten
bezitten.

Als u interesse heeft kunt u zich richten tot
Fokker-VFW, Personeelszaken
nr. 094/78/RP, Postbus 7600, '
1117ZJ Schiphol-Oost.
U kunt ook telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen:
020-5443800.
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Het geschenk van de burgerij: een (verrijdbare) kleurentelevisie. Coby
Riemersma (op de rug gezien) bood het aan. Links en in het midden
Suzanne en Bertine Quarles van Ufford.

~ en raadsleden soms 'verwilderd' uit
hun ogen zijn gaan kijken bij de
beleidsplanning onder leiding van
de burgemeester...

EEMSTEDE - De inwoners van Heemstede hebben burgemeester
Jarles van Ufford en zijn gezin vrijdag niet alleen een bijzonder
lelijk maar ook feestelijk en ongedwongen afscheid bereid. Hoewel

jdelijk werd dat men de eerste burgers node ziet vertrekken naar
nstelveen, bleven zwaarwichtige woorden vrijwel achterwege.
thtvoetige speeches kenmerkten de bijzondere raadsvergadering,
larin burgemeester Quarles 's middags, temidden van tal van
podigden, officieel afscheid nam. 's Avonds, bij de ontvangst voor de
l-olking, was van plechtigheid nauwelijks nog sprake. Nadat de familie
st getracteerd was op een smurfenlied van de Blckersvaartjeugd

J-mde zich aan het slot van de avond een geweldig koor van honderden
rtwezigen om in te stemmen met het afscheidslied van de Heemsteedse
ing voor Internationale Vriendschap, waarvan burgemeester Quarles
[promotor is geweest.

HARTELIJK AFSCHEID
VAN DE FAMILIE

QUARLES VAN UFFORD

Qukkig hadden de wolkbreuken
jjdagavond hun activiteiten even
(non-actief gesteld toen de burge-
estersfamilie in een fraaie antie-

brandspuit van huis werd
jiaald. Met gierende sirene, afge-
seld door een wat milder geluid
| een glimmende koperen bel, reed

voertuig het plein voor het
Jdhuis op, waar zich inmiddels
nsgezind Excelsior en St. Michael
liet gelid hadden opgesteld, ver-

j-kt door de Heemsteedse pad-
|ders. Na de kinkende serenade

het inmiddels schemerig ge-
rden plein vormde zich in de hal

het raadhuis een meterslange

hebt ons de gelegenheid gegeven
onszelf te zijn', aldus de heer
Quarles, die eveneens inging op de
motieven die hebben geleid tot deze
sollicitatie. 'Het niet nemen van
deze stap zou voor Heemstede niet
goed kunnen zijn. Ook het burge-
meesterschap vraagt alertheid op
wisselende omstandigheden. Ook in
dit vak moet men belust zijn op het
nemen van nieuwe initiatieven,
moet men stukjes vernieuwing
ondergaan, moet een zeker span-
ningsveld blijven bestaan'.
Hij zei het daarom juist te achten de
nieuwe post te aanvaarden op een
tijdstip 'dat wij onszelf daartoe nog

de raad danken voor het geschon-
ken vertrouwen en de ambtenaren
voor hun inzet en de hoge kwaliteit
van hun adviezen.
Heemstede, aldus de heer Quarles,
is een veeleisende bruisende ge-
meente. 'Maar deze gemeente
schonk ons ook veel terug'.

Contact
'Wat we vooral zullen missen, is het
persoonlijk contact', zo zei loco-
burgemeester Willemse, 'uw warme
menselijkheid, uw inzet, uw gave

naar iedereen te willen luisteren. In
Heemstede hebt u meer dan voor-
treffelijk gefunctioneerd'. Als dank
voor de inspirerende leiding bood
de heer Willemse namens de raad
een stereo-installatie aan.
'Sinds u de Schaatsennjdersbond
niet meer aanvoert is het met uw
schaatsprestaties hard achteruit ge-
gaan', droeg VVD-fractievoorzitter
Arnoly aan. 'Met Amstelveen pas
als derde stad zie ik u de elfsteden-
tocht niet meer uitrijden'. Het ver-
trek van de heer Quarles achtte hij

De Heemsteedse padvinders maak-
ten een erehaag voor de familie
Quarles van Ufford nadat zij,
gezeten op een antieke brandspuit,
op het Raadhuisplein was gearri-
veerd. De muziekkorpsen van St.
Michael en Eensgezind Excelsior
begeleidden de intocht muzikaal.

een verlies. Een mening die CDA-
fractievoorzitter Van Emmerik ge-
heel kon delen. 'U hebt' het Heem-
steedse politieke leven een uitge-

sproken menselijke maat laten be-
houden'. Hij prees de scheidende
raadsvoorzitter ook om diens ver-
mogen over grenzen heen te zien en
de bereidheid zich daarvoor sterk te
maken.

'Dat dit kabinet, door ons toch al
niet met gejuich begroet, ons nog
heeft opgescheept met uw vertrek',
zo liet PH-fractievoorzitter Van
Amerongen - onder instemmend
gelaph - horen. 'Maar Amstelveen
krijgt een democraat'. Het burge-
meesterschap van de heer Quarles
was op hem dikwijls overgekomen
als een intensief bedreven hobby.

'En dat hebben we vaak geweten
ook. Vooral als u zorgen had om de
brandweer van voldoende bluswater
te voorzien. Dan diende u ons meer
dan voldoende spraakwater toe'.
Hij onthulde ook hoe ambtenaren

Grote burgemeester
Met een unieke vondst kwam ge-
meentesecretaris Van den Hoek. 'Ik
heb ontdekt dat er een kleine en een
grote burgemeester voorkomen in
ons land, beiden in het volwassen
kleed zonder slagpennen. De eerste
vogel is zeer zeldzaam hier en
omdat u, op enkele weken in de
winter na, hier altijd aanwezig bent,
mogen wij u rekenen tot de grote
burgemeesters...'

Waarop de heer Quarles, na enig
gegraaf in de herinnering, de vraag
stelde: 'En, kennen we hier ook niet
de secretarisvogel?'

Als een 'vochtige' aanvulling op de
noodzakelijkerwijs bij een afscheid
te plengen tranen schonk raadnes-
tor 'De Maritieme Geschiedenis van
Nederland'. Ook burgemeester De
Widt van Bennebroek maakte, als
afgezant van de burgemeesters-
kringen Kennemerland en Haarlem-
mermeer, van zijn toespraak een
speelse causerie. 'We zullen u,' zo
stelde hij vast, 'vooral missen als
manager van onze pasopgerichte
fietsclub. We hebben u nog zo hard
nodig!'

Namens alle ambtgenoten bood hij
een fraaie foto aan van fietsende
burgemeesters.

RIOOLRECHT AFGESCHAFT

Raad blij met
bescherming
Hervormde kerk
en omgeving

HEEMSTEDE - De Heemsteedse raad is blij met de snelle actie die het
gemeentebestuur heeft ondernomen om het oude dorpscentrum van
Heemstede te beschermen. Dat bleek donderdagavond bij de vaststelling
van het bestemmingsplan Hervormde kerk en omgeving. Het plan richt
zich in hoofdzaak op behoud van de bestaande toestand rond het
Wilhelminaplein, waarbij ook zeer nadrukkelijk het bonienbestand in dit
gebied wordt betrokken.
Hoewel de status 'beschermd dorpsgezicht' niet mogelijk is gebleken bleef
de raad er op aandringen deze gedachte niet geheel los te laten.

-Het Wilhelminaplein in Heemstede,
vroeger Dorpsplein geheten, be-
hoort tot de oude dorpskern. Het
enige echte 'monument' is de Her-
vormde kerk. In het bestemmings-
plan is er van uit gegaan dat een
monument ook zijn omgeving
nodig beeft om tot zijn recht te

raad wenste de scheidende voorzitter muziek toe op zijn nieuwe post:
stereo-installatie was het geschenk, dat met vereende krachten

cdig was onthuld. Op de achtergrond mr. Buiter, chef kabinetszaken,
thouder Reeringh en loco-burgemeester Willemse.

Iet, die de gehele avond nieuwe
ulling kreeg.

|fde
zijn toespraak, 's middags

ens de raadsvergadering, had
gemeester Quarles van Ufford al
n uitkomen dat het ook hem en
gezin niet licht valt afscheid te

nen van Heemstede. 'Men zegt
eens van een burgemeester dat
eerste gemeente als liefde on-

getelijk is. Maar Heemstede is
als tweede gemeente niet minder
/eest. Vanaf het begin hebben
ons hier thuis gevoeld in een
r die steun heeft gegeven. U

in staat achten'.
De burgemeester wilde niet stilstaan
bij alles wat in de afgelopen jaren
tot stand is gebracht, 'omdat het
dan zo gauw een mooi plaatje wordt
waarbij de noden gemakkelijk wor-
den vergeten'. Evenmin wilde hij
stilstaan bij 'veel dingen en banden
die we zullen missen, maar vvaafi-
voor ongetwijfeld andere in de
plaats zullen komen'. Wel wilde hij

Vooral de heer Van Vlijmen (CDA)
zag nog wel een kans, als de ge-
meente gaat werken aan een op-
vijzeling van de Indische wijk. Het
in aanmerking komende gebied
wordt dan wat groter en kan als een
eenheid worden beschermd. Eén
van de argumenten van Monumen-
tenzorg was immers dat het gebied
te beperkt van omvang is. Ondanks
zijn waardering voor het bestem-
mingsplan bleef hij zijn zorgen hou-
den: een 'beschermd dorpsgezicht'
kan beter de bedoelingen vastleg-
gen, zoals de kwaliteit van de be-
bouwing en het belang van de aan-

wezige bomen - een opmerking die
ook gemaakt is door de Provinciale
Planologische Dienst.
Eén van de zaken die de heer Van
Vlijmen miste was een totaalvisie op
de toekomstige ontwikkeling van
het Wilhelminaplein. Ook de heer
Hijbregts (VVD) was van mening
dat conservring over het algemeen
dient te gebeuren met afweging van
die toekomstige ontwikkeling. De
relatief kostbare maatregel die nu
getroffen is achtte hij evenwel ver-
antwoord om dit karakteristieke
beeld van Heemstede te bescher-
men.

(Adv. Ingez. Med.)

voor dames en heren,
volgens afspraak.

"lianalaan 3 - Heemstede - Tel. 283089
Kerastase-specialist.

C/ftonyeur

Typisch Frarscclhuisjc pal in (centrum
Maandelijks nieuwe "speujlité' iljuuic"

Geopend vanaf 17 00 uur Reservering gewenst
(Op maandag en dl nbdag goloten /

Bloemendaalscwcg 28. Blocmcnd<ul
Telefoon 023-2549 39

Centrale directie
drie ziekenhuizen
Het College van Regenten van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis
te Haarlem en de besturen van het Diaconessenhuis te Heemstede en
van de Mariastichting te Haarlem hebben een centrale directie
benoemd voor de drie ziekenhuizen. Het College van Regenten c.q.
de besturen van de drie ziekenhuizen hebben de uitdrukkelijke
bedoeling in de toekomst één ziekenhuisorganisatie te vormen, met
behoud van de drie ziekenhuizen. Hiertoe hebben zij reeds op 28
juni jl. een voorovereenkomst gesloten, welke voorziet in de
benoeming van de centrale directie en daarboven een centraal
bestuur.
Tot medisch'directeur in de centrale directie is benoemd de heer H.
van Giffen, arts, uit Utrecht. De heer Van Giffen is 58 jaar oud en
bekleedt momenteel de functie van Hoofd sectie Medische
Ziekenhuiskunde bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut te Utrecht.
Voordien was hij longarts te Zwolle. Tot directeur algemene zaken is
benoemd de heer Th.M. A. van Keulen, ec.drs., uit Haarlem. Hij is 38
jaar oud en vervult momenteel de functie van directeur bij de
Mariastichting en bij het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis. Deze
beide functies zal hij neerleggen bij de aanvaarding van zijn functie
in de centrale directie.
De centrale directie zal in functie treden op l 'anuari 1979.

Wethouder Willemse zei dat het
oude dorpscentrum wel degelijk ge-
vaar liep. Vandaar de snelle tot-
standkoming van dit postzegelplan.
'Maar ik zeg graag toe', aldus de
heer Willemse, 'dat we mogelijk-
heden, als die er zouden zijn, niet
zullen laten liggen. Om over samen-
voeging van bestemmingsplannen te
spreken is het nu echter nog te
vroeg.'

Rioolrecht
Zonder noemenswaardige discussie
besloot de raad verder het riool-
recht voor zakelijk gerechtigden
(eigenaren-red.) af te schaffen. Dat
scheelt Heemstede ruim twee ton
aan inkomsten maar bij de begro-
tingsbehandeling zal worden beke-
ken of er wellicht iets moet ge-
beuren in de sfeer van de on-
roerendgoedbelasting om dit gemis
weer goed te maken.
De heer ARnoldy (VVD) kon zich
geheel achter het voorstel opstellen
omdat hij het eens was met de rijks-
opvatting dat het rioolrecht in feite
een 'verkapte straatbelasting' is.
Progressief Heemstede is nooit en-
thousiast geweest over dit riool-
recht, zo liet de heer Van Ame-
rongen weten en ook de heer Van
Emmerik (CDA) zei dat hij 'het
schip van het rioolrecht' zonder veel
tranen ten onder zag gaan.
'We hebben in Heemstede het riool-
recht nooit als straatbelasting, meer
als retributie (een heffing in ver-
band met een door de overheid be-
wezen dienst - red.) gezien', ver-
klaarde wethouder Baar, 'maar er
kwamen zo veel argumenten op ons
af voor afschaffing van het riool-
recht dat we tot de overtuiging zijn
gekomen dat het niet langer moet
worden voortgezet.'

komen. Het plan wil de sfeer en het
uiterlijk van het gebied vrijwaren
voor ingrijpende verandering. Ove-
rigens zou de status 'beschermd
dorpsgezicht' deze bescherming nog
beter hebben kunnen geven omdat
dan ook karaktervolle muurtjes,
beplanting en dergelijke daaronder
vallen.

Eén van de argumenten is geweest
dat eigenaars/gebruikers van pan-
den niet goed begrijpen waarom ze
twee heffingen ontvangen; voor de
gemeente brengt het innen veel werk
en daardoor hoge kosten met zich
mee.

Bejaarde vrouw
ernstig g<
bij
botsing

VOGELENZANG -. Vorige week
woensdag is een 77-jarige vrouw uit
Haarlem ernstig gewond geraakt bij
een frontale botsing tussen twee
personenauto's op de Margrietlaan
in Vogelenzang. In zorgwekkende
toestand werd zij opgenomen in het
ziekenhuis St. Joannes de Deo.
Haar 47-jarige zoon, die aan het
stuur zat, liep verwondingen op aan
het gezicht maar kon na behan-
deling naar huis terugkeren.
De bestuurster van de andere auto,
een 24-jarige verpleegster uit
Noordwijkerhout, moest met ver-
wondingen aan het hoofd in het
Diaconessenhuis worden opgeno-
men.
Het ongeluk gebeurde bij een in-
haalmanoeuvre. De Haarlemse be-
stuurder haalde een vrachtwagen in
op het moment dat uit tegenoverge-
stelde richting de verpleegster na-
derde. Er volgde een frontale bot-
sing, waarbij beide auto's geheel
werden vernield.

Nieuws in
het kort

Vesper

BLOEMENDAAL - Op zondag-
avond 8 oktober verleent het Bach-
ensemble medewerking aan de Ves-
perdienst in de Hervormde kerk te
Bloemendaal, aan het Kerkplein.
Uitgevoerd zal worden het Te Deum
van M.A. Charpentier.
Ds. Boersma leidt de dienst, die om
half acht begint.

Modeflifsen

HEEMSTEDE - Aan modeflitsen
kan ieder haar (of zijn) hart op-
halen op donderdag 5 en vrijdag 6
oktober bij Marichel Ladies' Fa-
shions aan de Binnenweg 148 in
Heemstede. Op deze dagen tonen
vijf topmannequins doorlopend
creaties uit de nieuwe herfst- en
wintercollectie.

Top

HEEMSTEDE - De bejaarden so-
cieteit "Vereniging TOP' gaat weer
een busreis maken en wel op 11
oktober aanstaande. Vertrek om 9
uur 's morgens van de Javalaan;
daarna wordt er nog gestopt bij de
Olijftak aan de Heemsteedse Dreef.
Voor deze herfsttocht (kosten der-
tig gulden, alles inbegrepen) kunnen
zich nog enkele kandidaten opge-
ven. Telefoon 289001 of 2905%.

WD-vrouwen

KENNEMERLAND - De vrou-
wen in de VVD Kennemerland-
zuid komen op donderdagmorgen
12 oktober van 10 tot 11.30 uur
bijeen, ditmaal ten huize van me-
vrouw Mouwen, Saxenrodeweg 114
Bentveld. Als gcspreksthema is het
onderwerp 'drugs' gekozen maar er
kunnen ook andere zaken naar
voren komen.
Ook belangstellenden die geen lid
zijn van de VVD zijn welkom.

Jazzconcert

HAARLEM - Voor de Haarlemse
Jazzclub speelt op vrijdag 6 okto-
ber, voor het eerst sinds jaren, weer
een volledig buitenlandse groep.
CM4, een uit Zwitserland afkom-
stig kwartet, speelt moderne jazz.
Behalve het gebruikelijke werk in
clubs en dergelijke doet CM4 ook
muziek voor films en ballet.
Aanvang van het concert: 22 uur, in
de zaal Groot Heiligland 37, Haar-
lem. Toegang: ƒ 5,-; CJP: ƒ 3,50.

Sneeuwbal

HEEMSTEDE - Op zaterdag 7
oktober treedt in jongerensociëtei)
De Sneeuwbal (Centrum 111 aan de
Herenweg 111 in Heemstede) een
nieuwe Haarlemse groep op: Uhh...
Dinges!, met Victor van Kampen,
Roland Brunt, Frank Vogels, Jos
Oey, Gertjan Blom en Paul Waal-
dijk. Het optreden begint om 21
uur. Toegang: ƒ 5,- voor leden (lid-
maatschap ƒ7,50 voor het heK
seizoen). De Sneeuwbal is bedoeld
voor jonderen van 16 tot 25 jaar.

Expositie •<

HEEMSTEDE - In het raadhuis
van Heemstede exposeert tot eind
oktober Femmy Clement wandkle-
den.
Femmy Clement woont in Haarlem
en h eeft haar atelier in de Schag-
chelstraat 15.
De expositie is dagelijks te zien ge-
durende de openingstijden van het
raadhuis.

Hans Lodeweegs

HEEMSTEDE - Heemstedenaar
Hans Lodeweegs exposeert met
negen anderen schilderijen in gale-
rie PloemP aan de Oude Delft 140
te Delft, van 7 oktober tot 4
november. Geopend van woensdag
tot en met zondag 12-17 uur, vrij-
dags ook van 19-21 uur en na af-
spraak.

Miljoenennota

HEEMSTEDE - De Partij van de
Arbeid afdeling Heemstede organi
seert op 9 oktober een avond in hè
Oude Pesthuis, Herenweg, Heem
stede. De heer Piet Stoffelen doe-
de miljoenennota uit de doeken.
Alle belangstellenden zijn welkom.
De avond begint om 20 uur.

Mr. Vrijland
officier
Oranje Nassau
HAARLEM/OVERVEEN - Mr.
C.VV.D. Vrijland, wonend te Overveen,
is ter gelegenheid van het tweehon-
derdjang bestaan van Teyler's Stich-
ting benoemd tot officier in de Oradé
van Oranje Nassau.
De heer Vrijland is één der directeuren
van Teyler's.
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Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

atffeftOSE

:Wf KEUKEN
. international; Waarom een

Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!
Showroomkeukens tegeii
aantrekkelijke prijzen.
Openingstijden:
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdags gesloten.
Verder volgens afspraak.

5 jaar garantie)

KOM
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11A, Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies,

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein-Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

MASSIEF
EIKEfy KASTEN

Set

Alléén
Schagelstraat27

Haarlem,
tel. 023-327019.

De ochtendbladen

de Volkskrant en Trouw

vragen voor Zandvoort enkele actieve

bezorgers(sters)
Inlichtingen tel. 02507-7799.

PING NEEN

TE KOOP IN
WOONHUIZEN

NASSAUPLEIN
Gemoderniseerde bovonwoning met uitzicht op rustiek pleintje.
Ind.: woonkamer |p!m. 36 m'l m. parket, 2 slp.kamers, keuken, douche.
Vraagprijs M 65.000,-k.k.

SPOORBUURTSTRAAT
Woonhuis in centrum dorp, met achtertuin, stenen schuur en achterom.
Ind.: entree, woonkamer, woonkeuken, douche/toilet. Ie verd.:
3 slaapkamers. Vraagprijs 1159.000.- k.k.

SCHELPENPLEIN
Winkel/woonhuis.
Ind.: winkel, woonkamer, keuken, toilet, binnenplaatsje. Ie verd.:
2 slaapkamers, balkon.
Vraagprijs 1185.000,- k.k.

Bod gevraagd

MARNIXVAN
ST. ALDEGONDESTRAAT
Vrijstaand woonhuis met zomerhuis. Ind.: woonkamer, gang, keuken,
toilet. 1* verd.: 2 gr. en 1 kl. slaapkamer, douche.
Zomerhuis: 3 kamers en keuken.
Vraagprijs 1245.000,- k.k.

ZEESTRAAT
Benedenwoning met voor- en achtertuin en schuur.
Ind.: sout.: gang, toilet, keuken, douche. 2 gr. sip. kamers.
Bso,.-gr.: entree, gang, toilet/zitbad, mod. keuken, woonkamer
(32 m') m. open haard, slaapkamer met balkon, c.v. gas.
Vraagprijs / 245.000,-k.k.

WILHELMINAWEG
Middamvoning met voor- en achtertuin en mp. schuur. Ind.: woonkamer
Iplm. 30 m'l, toilet, keuken, entrea en gang. Ie verd.: 3 slp.kemers
achterzijde en 1 slp.kamer voorz., douchek., zolder.
Vraagprijs / 275.000,- k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT
Halfvrijttaand woonhuis met garage en c.v. gas.
Ind.: woonkamer (plm. 40 m'), zijkamer, hal, toilet, keuken. Ie verd.:
4 slaapkamers, douche/toilet.
Vraagprijs f 275.000.- k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT
Hoekwoning met zomerhuis, voor- en achtertuin. Ind.: kamer en suite,
gang, keuken, toilet, groot souterrain.

" Ie verd.: 3 slp.kamers, bad-
kamer, 2e toilet.
Zomerhuis: keuken, toilet/douche, woon.slp.kamer. bergkamer.
Vraagprijs / 275.000.-k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT
Hoekwoning met voor-en achtertuin, schuur, tnd.: gr. woonkamer met
lijkamer, hal. toilet en ruime keuken, kelder, la verd.: 3 gr.
slp.kamers, 1 kl. slp.kamer, douche/toilet.
Vraagprijs / 295.000,- k.k.

BURG. ENGELBERTSSTRAAT
Middenhuis met achtertuin. Ind.: sout.: 1 gr. woon/slaapkamer,
keuken, douche, toilet. 8eg. gr.: hal, gang, keuken, toilet, woonkamer.
Ie verd.: 3 slp.kamers, badkamer met bad en douche. 2e verd.:
zolderen 1 slp.kamer.
Vraagprijs 1335.000.- k.k.

MARISSTRAAT
Hoekwoning met voor- en achtertuin, c.v. gas.
Ind.: woon/eetkamer, hal, toilet, keuken.
Ie verd.: 3vslp.kamers, douchek. en 2e toilet. 2e verd.: zolder
en 1 kamer.
Vraagprija f 335.000,-k.k.

MARISSTRAAT
Royaal woonhuis met voor- en achtertuin, stenen schuur, c.v.
Ind.: woonkamer m. open haard, luxe open keuken, toilet. Ie verd.:
2 gr. en 1 kl. slp.kamer met wastafel, badk. m. 2e toilet/douche.
2e verd.: 1 gr. kamer met keuken en t gr. slaapkamer.
Vraagprijs * ' 345.000.- k.k.

BREDERODESTRAAT
Ruime tussenwoning v.v. gas c.v.
Ind.: entree, hal, toilet, gr. woonkamer <4<8 m), atudeerkamer
(4x4), woonkeuken met mod. keuken en app., kelderkast. achter-
tuin met schuur. 1e verd.: 4 slaapkamers, ruime douchek. m. 2e toilet,
vliering.
Vraagprijs f 346.000,-k.k.

KONINGINNEWEG
Hoekwoning met zonnige tuin, gr. «chuur en garage, v.v. gas-
kachels. Ind.: hal, toilet, keuken, douchecel, kamer en suite m.
parket. 1everd.:2gr. slaapkamers. 2 kl. slaapkamers.
Vraagprijs /395.000.-k.k.

LEEUWERIKENSTRAAT
Hoekwoning met garage, c.v. olie.
Ind.: gang, uitgeb. keuken, woonkamer, toilet.
.Ie verd.: 2 slp.kamers, badk. met ligbad en wastafel (elektr. boiler),
1 kleine kamer m. kastenwand, apart toilet. 2e verd.: zolder met
grote zolderkamer en veel berging.
Vraagprijs ' 395.000,- k.k.

JULIANAWEG
Halfvrijstaande villa met voor-, zij- en achtertuin, c.v. gas, boiler
en stenen schuur. Ind.: entree, hal, toilet, woonk. met open haard,
travertinvloer, balkonplafond, mod. open keuken met apparatuur.
Ie verd.: 2 gr. slaapkamers en 1 kl. slp.kamer, moderne badkamer,
2s toilet. 2e verd.; 1 slaapkamer, zolder.
Vraagprijs / 455.000,-k.k.

OOSTERPARKSTRAAT
Vrijstaande villa met zomerhuis en c.v. gas, achtertuin. Ind.: entree,
toilet, woonkamer m. parket, Amerikaanse keuken, bijkeuken.
Ie verd.: 4 slaapkamers.
Zomerhuis: woonk., slp.kamer, badkamer m. toilet, wastafel en lig-
bad. Vraagprijs f 550.000,- k.k.

ZANDVOORT
FRANS ZWAANSTRAAT
Vrijstaande bungalow met gr. lonneterassen en patio, c.v. gas en
w.w.v, Ind.: entree, hal, toilet, litkamer m. parket, 2 slp.kamers,
badkamer met ligbad, moderne keuken, bijkeuken.
Ie verd.: zolder met logeerkamer. In da aanbouw: kamer, keuken en
douche.
Vraagprijs f 625.000,- k.k.

BREDERODESTRAAT
Vrijstaande villa op da zuidelijke zeereep, blijvend vrij uitzicht over
ongerept duingebied. Ind.: entree, toilet, woonkamer Iplm. 40 m')
m. parket en open haard, moderne. keuken, bijkeuken, kelder
Ic.v. gas ruimte), garage met berging, 2 gr. en 2 kl. slp.kamers,
2e toilet, badkamer, vliering.
Vraagprijs f 675.000,- k.k.

IN AERDENHOUT AAN DE
HOUTVAARTKADE
Rustig gelegen tussenwoning met zeer royale achtertuin, schuur en kas.
Ind. verd.: 3 slaapkamers, douchek. 2e verd.: zolder met t gr. en
1 kl. kamer en vliering.
Vraagprijs ±.-_i_'i/ • • -i_v •_±• 7295.000,- k.k.

FLATS
TJERK HIDDESSTRAAT..ouinwijck
2-kamerflat op 8e etage, lift Vraagprijs 1150.000,- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

Vraagprijs/160.000,-k.k.
„Duin roos"
2-kamerflat op 3e etage, lift.

DE RUYTERSTRAAT
,- 2-kamerflat op Ie etage. Vraagprijs 1166.000,- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT

Vraagprijs /189.000,-k.k.
I.Duinroos"
2-kamer hoekflat op Ie etage. lift.

HOGEWEG
2-kamerflat op Ie etage, lift. Vraagprijs 1 169.000,- k.k.

TJERK HIDDESSTRAAT..ouinwijck»
3-kamerflat op 6e etage, lift. Vraagprijs/ 175.000.- k.k.

LEEUWERIKENSTRAAT
3-kamerflat op 4e etage, uitzicht duinen. Vraagprijs / 185.000,- k.k.

VAN GALENSTRAAT „Sonnevanck"

3-kamerflat op Ie etage. lift. Vraagprijs / 185.000,- k.k.

TJERK HIDDESSTRAAT..ouinwijck
3-kamerflat op 6e etage, lift ................ Vraagprijs 1 189.000.- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
3-kamerflat op 3e etage, lift. Vraagprijs / 189.000.- k.k.

BOUWES PALACE
3-kamerflats gelegen op3et.m. 17everd., lift.
Ind.: hal, woonk.. 2 slp.kamer», keuken, douchek., toilet. Uitge-
breide folder op aanvraag. Prijsvanaf / 210.000,- k.k.

KAREL DOORMANSTRAAT
4-kamerflatop3eetage. Vraagprijs/ 210.000,- k.k.

VAN GALENSTRAAT
4-kamertioekflat op 2e etage, lift.

SCHUITEGAT
Luxe 2-kamerflat op Ie etage, Irft. Vraagprijs / 225.000.- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
„Santhorst"
4-kamerhoekflat op 2e etage. lift.
(huurgarage beschikbaar)

Vraagprijs / 210.000.- k.k.

Vraagprijs / 225.000.- k.k.

VAN GALENSTRAAT
4-kamerflat op Ie etage, lift. Vraagprijs/ 229.000.- k.k.
4-kamerflat op Ie etage. lift. Vraagprijs / 230.000,- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT
„Santhorst"
4-kamermaisonetteop4een5eetage.Mt. Vraagprijs/ 236.000,- k.k.

TROMPSTRAAT
4-kamerflat op 2e etage. Vraagprijs/ 240.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN
3-fcamerftat, voorheen 4 kamers, op 2e etage. fft. Vrugpr. / 266.000.- k.k.

PASSAGE
Luxe 3-kamer hoekflat, op 10e etage, lift. Vraagprijs / 300.000.- k.k.

HOGEWEG
Luxe3-kametmaisormettes (nieuwbouw) prijzen vanaf ../ 325.000,- v.o.n.
Luxe 2-karmrflats, prijzen vanaf ................... / 195.000.- v.o.n.

BEDRIJFSRUIMTE
In Bouwes Palace te Zandvoort op da 19e etage representatieve
kantoorruimte (plm. 110 m1). Geheel voorzien van thermopane-
beglazing.
Garages eventueel beschikbaar. Vraagprijs

Garages eventueel beschikbaar. Vraagprijs / 165.000.- k.k.

TE HUUR IN ZANDVOORT
DE FAVAUGEPLEIN
3-kamerflat. geheel gestoffeerd. Huurprijs / 1.000,- per maand, incl.
servicekosten en excl. gas, water en elektra.

DR. SCHAEPMANSTRAAT
Op Ie verd. een 4-kamerwoning, keuken. Huurprijs f 800,* per
maancf. Excl. gas, water en elektra.

KAREL DOORMANSTRAAT
Gemeubileerde 4-kanSerflat op 2e etage. Huurprijs / 900.- per maand.
Excl. gas. water en elektra.

INLICHTINGEN

MAKELAARSKANTOOR

CENSE
KANTOOR ZANDVOORT
Kostvarloranstraat 115
Telefoon Q2S07-2614

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN
TAXATIES - HUUR/VERHUUR

ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN

KANTOOR AMSTERDAM
PaweerderMtraat 4-6

Telefoon 020-228888

Precies. Pingouin heeft 't prijsje wat uitgehaald.
Bolletje breigaren. Pracht kwaliteit. In liefst 54 kleuren.

(ca. 50 gram).

En dal riante
Pingouin voordeel geldt

tol en met 20 oktober 1!)78.

TE KOOP:

buiten-
lantaarns

Telefoon 02X7-2266

Verloren
«Mrschijnlïk in Noord

eenJONGENSBRIL

Bilderdijkstraat 18,
Zandvoort,

telefoon 02507-6117
|"*"̂ 2̂j!ï|ï5̂ K!55

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER
voor uw tapijt!

T0 huw bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort

telefoon 02507-2327

Aalsmeer Zijdstraat 19
Hoofddorp Marktplein 56
Zandvoort Grote Krocht !2(>

TE KOOP AAMGEBODEN:
•^•nl y^HI MH^Mi^HHnHl

Bocal
gashaard

Telefoon 02507-4587

GEVRAAGD:
Hulp in de

huishouding
1 ochtend per week.

Telefoon 4142,
na 19.00uur.

Maak nu een proefrit
in de Dynamische Vol vo's 79.

Met de79 Volvo modellen introduceert
Volvo de Dynamische Veiligheid.
Rijden in een Volvo betekent veiligen
ontspannen rijden.

Een Volvo voert uw besturing f
feilloos uit U weet,dat u erop
kunt vertrouwen en dus rijdt u
prettiger en veiliger.

Dat maakt een proefrit
in één van de nieuwe
Volvp's lot een
ervaring,dic u
niet mag missen.

De Dynamische
Volvo's79 staan bij ons
voor u klaar. Kom bij ons
langs of bel ons even.

Wij halen u graag
op voor een
proefrit.'

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
B rede rodestraat 8-10, Zandvoort, tei. 02507-3242.
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H.W.COSTERevlil
Makelaar o.g.

urg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

axatiós - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Kostveriorenstraat 80

Goed onderh. HERENHUIS (hoekhuis) met
grote tuin op het zuiden, 2 balkons, 5 grote,
1 kl. kamer, nwe. keuken op parterre; 2e
keuken op 1e verd.; 2 toiletten. Douche-
ruimte op beg. gr.

Vraagprijs f 325.000,-.

ZANDVOORT
Zandvoortselaan 113
Riant VRIJSTAAND HUIS met blijvend
vrij uitzicht op duinen, met c.v. en zonne-
serre. Ind,: ruime hal, toilet, open eiken
keuken, woonk. met handgevormde plavui-
.zen, balken plafond, open haard. Open hardh.
trap naar 1e etage: 2 grote slaapk., badk./
ligbad en toilet. Thermop. beglazing, c.v.-
gas.
Vraagprijs f 725.000,-.

ZANDVOORT
Verl.Hattestraat77

HERENHUIS in centrum van dorp, v.v. centr
verw., voor- en achtertuin; met ruim scuter-
rain. Beg.gr.: keuken, woonk., toilet; 1e
verd.: 3 kamers, badk. /ligbad.

Vraagprijs f 369.000,- k.k.

ZANDVOORT
Willemstraat27

Perfect onderhouden TUSSENWONING met
achtertuin ca. 30 m1 en ruim uitzicht over
plein. Ind.: grote hal, woonkamer met parket,
balkenplafond, open haard, toilet, royale
moderne keuken, badkamer met bad, douche
en toilet; 1e verd.: 3 slaapk. en bergruimte.
Voorzien van c.v.-gas.
Vraagprijs / 215.000,- k.k.

ZANDVOORT
Parsdijsweg 10
HOEKWONING met stenen schuur en tuin.

Ind.: kelder, Beg.gr.: woonkamer, slaap-
kamer, badkamer, keuken en toilet; 1 e verd.:
slaapk. Voorzien van c.v.-gas en warmwater-
installatie.

Vraagprijs f 235.000;- k.k.

BAR - GRILL - NIGHTCLUB

ffMoustacheff

IS WEER GEOPEND!

Vanaf 5 oktober iedere

donderdag - vrijdag
zaterdag - zondag

POPULAIRE PRIJZEN

Burg. v. Alphenstr. 4 - Zandvoort - Tel. 02507 • 60 10

LRATE KARATE

fPencak Silat Indonesia
Een Indonesische gevechtssport,

waar pit in zit.

WIJ STARTEN BINNENKORT.

Nog mogelijkheden tot opgave bij:
F. M. Bevers, Postbus 171, Zandvoort

Bosch klopboormachines: de toekomst in de greep

Panter Extra Set
•*^Sï'**«-

Heeft u vroeger
volleybal gespeeld?

In bijzonder gezellige clubs.
kunnen wij nog enkele dames en

heren.plaatsen.

Sportcentra

Wim Buchel
A. J. v. der Moolenstraat47, (achter

sporthal), bel. 5829 of 3965.

BOSCH
dan heef t u wel iets

Een geweldige toraalaanbieding van Boscn QOedS in handen
De E23 SBo Panter Electronic 150 watt klopboormachine
met kabeltrommel SHSSspiraalooren 3 nardmetaal steenüoren
rubber steunschijf lamsvel. schuurbladen J bitsen.
staalborstel en diepteaanslag, alles samen in de Extra set

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Rat 127 sport, 70 pk., 1050 cc

AUTOBEDRIJF

NDVOORT
r. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

GOEMANS VERPAKKINGEN BV

ACRYL SOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-

KROON
H ALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

•r**•~*••*•"*~'**•"~* "**•*•*
WINTERSTALLING BOTEN EN MOTOREN

Winterservicabeurt.
Het behoud van uw motor.

I-5.:' VV_^;

HET ADRES VOOR:
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS
Jan Tademaweg 55 Haariem tet. 023-320368

PAUL VAN BAAREN
*WATERSPORT* ^

Eindelijk, het is zover

Onze stomerij is klaar
11 oktober feestelijke

opening
3 dagen lang

Japon...
Rok
Jumper

VERSTEVIGING GRATIS

QUICKYNETTE
Pasteurstraat 8," Zandvoort-Noord.

3,50
2,50
1,50

991.Restaurant Bad Zandvoort"
Thorbeckestraat 23

Dagmenu a ƒ 12,50
Kaart VOOr 10 menu's te gebruiken binnen 3 weken ƒ 95,-

Maandag:
Soep • Boerenkool - Worst - IJs

Dinsdag:
Soep - Biefstuk • Geb. aardappelen - Sla - Groente - Groente • Koffie

Woensdag:
Soep • Zuurkool- Spek, Worst ofEisbein - Koffie

Donderdag:
Soep • Halve kip - Geb. aardappelen - Sla - Appelmoes - IJs

Vrijdag:
Soep • Scholfilet - Patat - Sla - Groente - Pudding

Grote pils bij ons ƒ 1,25
40 soorten whisky's

Smakelijk eten en tot ziens.

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Aranka Modes
Alle cacharel winter-

rokken halve prijs
Kerkstraat 19 parterre,

Zandvoort,
telefoon 02507-2949

Gevraagd:

typemachine
in koffertje

A. L. Moen,
Dr. Gerkestraat 17,

tel. 3217.

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,-
In maten M-L-EL

KROON
HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

GORDIJNVELOURS
VANAF 19,90 PER METER

BIJ BOLLE RUIME KEUZE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ZIJLSTRAAT 83 • HAARLEM

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

heeft haar internationale collectie weer verder uitgebreid met

FALKE
Daarnaast hebben wij:

La Chaumière aux Tricots (japonnen, mantels)
Sacha Fontaine (japonnen, rokken, mantels)

Horaz Paris (avondjaponnen)
Chiwitt (vrijetijds kleding)

Rosner (pantalons)
Carola (rokken)
Kalb (blouses)

Apawé (pantalons en blazers)

Voor modieuze stoffen en
knippatronen naar:

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00 uur.
PASSAGE 18 -TEL. 78 78

TYPEN
Dag- of avondlessen
Aanv. volg. week
Aanmelden deze week

STENO
Syst. Groote: avondles
Lesgeld f 32,50 p.mnd.
Aanvang 9 oktober.

l N L EN INSCHR.: ma. t/m do. 11-15 en
19-20. vr. 11-15 uur.

Volgens verklaring van het ministerie O. & W.
van 29-5-76, „genieten Pont diploma's rnaat-
schappelijke erkenning".

Inst. PONT
prosp. op aanvraag
Stolbergstraat 10
(einde Tempeliersstr.)
Haarlem, tel. 321895

FROMAGERIE
KAAS-en

WIJNSPECIALISTEN
Kerkstraat 6A - Zandvoort

Tel.02507-61 41

Wij zijn producenten van verpakkingen uit
duplex-karton, welke zowel in offset als m
boekdruk worden vervaardigd. Daarnaast
wordt ook handelsdrukwerk vervaardigd.

verband met uitbreiding van ons machinepark en
egens toenemende activiteiten roepen wij sollicitanten
3 voor de functie van:

. BOEKDRUKKER
welke de kans wil krijgen binnen het bedrijf
omgeschoold te worden tot offsstdrukker.

HULP OFFSETDRUKKER
HULP-VAKARBEIDER

ter assistentie aan onze persen.

ollicitaties kunt u, zowel mondeling als schriftelijk
chten aan: Goemans Verpakking BV. Industrie

1, Postbus 139, Hillegom. Tel. 02520 - 1 50 48.

Handwerkspeciaalzaak

't Luifeitje
Grote Krocht 26, Zandvoort.

telefoon 02507-7423

50 gram, van 2,85 voor . . 1 ,50

50 gram, van 3,95 voor ..... 3,20

Smyrna knooppakketten __ ft
van 29,75 voor .................. Z7,üO

Alle D.M.C, borduurgarens.

Hotel Bouwes Zandvoort
vraagt voor direct:

All-round
Elektro-
monteur

voor onderhoudswerk.
Bekendheid met koelcompressoren en
airco-installaties strekt tot
aanbeveling.

Sollicitaties aan de directie,
tel.02507-21 44.

•B •••••

ama- _
5048. l

Snel op de grote weg, praktisch in
de stad Veiligheidskooi en schildbum-
pers. Vlakke vloer en 3e deur. Com-
fbrtabele kuipstoelen en stijlvol
interieur. Wegklapbare achter-
bank. Renault 5:815 cc, 36
DIN/pk,123 km/u. ,
Renault 5 TL:
956 cc,
44 DIN pk,
135 km/u,
Renault 5 GTL:
1289cc,42DIN
pk, 135 km/u.

Renault 5.
verbruik slechts 1 °F A PFWflIIIT
20bil 90 km/u kon- VnCHHUU
stant! Renault 5 TS: 1289 cc. 64 DIN pk, •

150 km/u. Renault 5
Alpine: 1397 cc,

93 DIN/pk, meer
dan 175 km/u.

»\ jratis:
haal bij ons
't kleurrijke

Renaultboek
boordevol

__ informatie over
autorijden en alle Renaultmodellen.

Autobedrijven
RIIMKO Oranjestraat 2-12 - Zandvoort

Tel. 02507 - 23 23 / 24 24 (b.g.g. 33 60)
Off. Renault-dealer.

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381.

Met spoed gevr.:

woonruimte
voor jong stel.

b.b.h.h.

Aanbiedingen tel.
2161 of br. onder nr.

1534 van dit blad.

Wegens verhonwings-

zijn wij van

16 oktober
14 november

Haarverzorging

Henk v. d. i
Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort,

telefoon 02507-3874.

Met warmte en Bluys
plezier in je huis.

Volop bloemen en
planten, bloemenhuis

(v/h v. d. Mey)
Haltcstraat 65 - /anch oort

Tel. 02507 - 20 60
Vergeet niet uw wlpenbollen
voor de tuin. volop aan-
wezig.

Voor ontstoppen,
vernieuwen of repareren

van uw riolering
(doorspuiten met hoge-druk-wagenlje) is:

FIRMA P. C. v. d. WIEL
2ichtweg74, Nieuw Vennep,

telefoon 02526-2911, b.g.g. 6067

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort

showroom: passage 14

Telefoon 02507-4556

keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING
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Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-mij-nieten
naar

kwekerij
De

Notedop
Ook voor

kamerplanten.
Geopend van 9.00 tot

18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest

SAUNA
BOUWES

Massage
Solarium

Zonnebank
Openingstijden

maandag t/m vrijdag
14.00-22.00 uur,

zaterdag 11.00-17.00 uur.

Fenemaplein 2,
telefoon 02507-3871

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN .
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F. M. v. DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Piano en
blokfluit

lessen door gedipl.
leerkrachten

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dïeetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buurewegl-3,'
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-18.00uur
zondag 13.00-18.00 uur.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Aangeboden: In Utrecht
RUIME 3 KAMERFUT
met grote keuken +

betegelde douche, voor-
en achterbalkon.

Ruime box. laagbouw.
Keurige buurt, blijvend

vrij uitzicht f170,25 huur.
Zoekt

EENGEZINSWONING
in Zandvoort of

4 KAMERFLAT, laagste
etage, huur tot / 500,-.

Ook nette buurt.
Br. ond. m. Z322,

bur. v. d. blad.

TE HUUR AANGEBODEN:
Nieuwe gerenoveerde

zit/slaap-
kamers

met keuken, douche enz.
Br. o. m. Z324.

DAT ELKE DAG
.«K ^ ^ . De appe|00gSt staat er g0erj voor/ daarom verlagen wij alvast onze prijs nog meer!

goudgeel
en lekker fris

Dat heeft u elke dag nodig!

Wees zuinig op een goed gebit

De vis wordt duur betaald? Neen hoor, dat is niet nodig

(hele moot)

„Zonde van dat geld"! Dat kunt u nu niet meer zeggen...

KOMO
GEKEURD
dus groot en sterk

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185
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Pieteïmannen
ZANDVOORT - Ook aan de
kust van Zandvoort werd
afgelopen zaterdag door de
politie gewaarschuwd op de
aanwezigheid van zoge-
naamde pietermannen in
zee. Deze giftige visjes van
ongeveer tien bij twintig
centimeter hebben menige
visser. last bezorgd omdat ze
door hun stekel gif kunnen
afscheiden. Verschijnselen
na zo'n steek zijn: krampen,
misselijkheid en overgeven.
Een aantal vissers heeft zo'n
steek opgelopen en moest in
ziekenhuizen worden op-
genomen voor behandeling.
In die gevallen had men de
pieterman kennelijk met de
blote hand aangeraakt.
De beste remedie is, als men
wordt gestoken, direct een
arts te raadplegen.

Kiosk uitgebrand
ZANDVOORT- Vorige week donder-
dag brandde een sigarenkiosk aan de
Vondellaan in Zandvoort volledig uit.
De brandweer bluste hét vuur.
Vermoedelijk is het vuur .ontstaan.,
door kortsluiting is de kiosk. De
schade bedraagt ongeveer vijfentwin-
tigduizend gulden.

Twee gewonden
ZANDVOORT • Een 25-jarige motor-
rijder en zijn vrouw uit Haarlem
raakten afgelopen zondag tijdens een
verkeersongeval gewond. De motor
kwam op de Boulevard Barnaard in
Zandvoort in botsing met • een
vrachtauto. De verwondingen die de
bestuurder opliep waren een gebroken
linkeronderbeen en voet, en,diverse
schaafwonden. De 18-jarige-duopas-
sagière liep een gebroken knie en pols
en schaafwonden op. :•"-••*." i"y ,*•::.•rtv-1''

Door Zandvoorters feestelijk ingehaald

Jan Lammers Europees kampioen!
"fy. J

Jan Lammers reed per open rijtuig door juichend Zandvoort. Hij wordt hier geflankeerd door medewerkersvan De Wurf in
folkoristische kostuums. De kampioen werd van Schiphol per auto afgehaald door Rob Slotemaker.

Zandvoort heeft sinds zondagmiddag een Europees Kampioen in haar midden en dat wil het duidelijk weten. Dat
bleek dinsdagavond, toen autoren-fenomeen Jan Lammers uit het Italiaanse Vallelunga terugkeerde met de titel in de
Formule 3 op zaak. Op het Raadhuisplein hadden zich tenminste een duizend dorpelingen verzameld om de kleine
grote coureur hun sympathie te betuigen. Jan werd van Schiphol gehaald, werd op de Zandvoortselaan in een rijtuig
gezet en kreeg in de dorpskom een ovationele ontvangst.
De Kwalletrappers speelden het „Lang zal hij leven" en loco-burgemeester van der Mije hield een korte maar bondige
toespraak tot de .kampioen. Tot slot las hij een telegram van Prins Bemard voor: „Wens u van harte geluk met uw
grootse prestatie". De door Hans Bank c.s. voortreffelijk georganiseerde huldiging werd in de raadszaal en later in de
Oase-bar feestelijk voortgezet. Bescheiden Jan Lammers was kort maar duidelijk in zijn commentaar: „Geweldig, dit

had ik nooit verwacht". . •~ ' . ., / . v----.. •• ' .*4-1 >-.-1- i .-
Jantje Lammers heeft zijn Eurbpese'titel niet cadeau gekregen. Zestien races lang hééft hij zich moeten inzetten om

, zich de concurrentie in de Formule 3 van het lijf te houden. Zondag in Vallelunga liep het allemaal wat anders dan Jan

Met beker en al de trappen op van het raadhuis.

zich had voorgesteld. Hij had bij de start slechts een punt voorsprong op zijn grote concurrent, de Zweed Anders
OIofsson, maar dat leek Lammers en zijn supporters voldoende, mede door zijn goede trainingstijd en dito
startpositie. Maar het noodlot sloeg toe in de persoon van de Italaanse brokkenmaker Siegfried Stohr, die de
Zandvoorter al na anderhalve ronde ramde, met gevolg dat beiden naast de piste in het zand belandden. Jan kon
woedend uitstappen en alles leek verlore n.
Maar ook OIofsson had zijn dag niet. Na het onvrijwillig zandhappen van Lammers had hij aan een vierde plaats genoeg
gehad om de titel te grijpen, maar de Zweed finishte als zevende. De twee Formule 3-coureurs eindigden ieder met 71
punten uit vier eerste plaatsen vrijwel gelijk, maar Jan werd vijfmaal tweede en OIofsson slechts driemaal. Dat was
voldoende voor de Europese titel van Jan Lammers, ;,
Jan Lammers gaat zich nu volledig toeleggen op hét grote werk, de Formule 1. Het komend seizoen gaat hij rijden voor
Shadow en, tijdens^e feestelijke receptie wjbt hcfcZandyoortse auto-talent te:melden, dat de besprekingen met een
sponsor dezer dagen waarschijnlijk positief zullen worden afgerond. Hij kan ervan overtuigd zijn, dat de Zandvoorters
ook in het Formule 1-avontuur volledig met hem zullen meeleven. . .-•

Ruzie en ellende zijn nu voorbij

WD-ers weer op één lijn
Boeiende slotraces circuit

ZANDVOORT - Na vele turbulente'maanden zijn de liberale rijen in
Zandvoort weer gesloten. De splijtzwam, die al voor de
gemeenteraadsverkiezingen haar giftige kop opstak, heeft sindsdien
welig kunnen tieren in de. WD-gelederen, maar al Ie r uzié en
ellende is nu voorbij. Dat meldde hoofdbestuurslid P.M. Blauw uit
Nieuwe Pekela vrijdagnacht na de zoveelste besloten WD-
ledenvergadering. Blauw en zijn mede-hoofdbestuurder Den Ouden
waren nogmaals naar 'Zandvoort gekomen voor een laatste poging
om de gespleten fractie en het verdeelde ledenbestand te lijmen.

Dat schijnt wonderwel te zijn gelukt.
Begin september liet Blauw via deze
krant al weten: „Het wordt tijd dat de
VVD in Zandvoort het verstand laat
prevaleren boven de emoties". Nu
voegde hij daaraan toe: „Dat is er nu
van gekomen. Het is een goede
vergadering geweest, waarin de hele
problematiek is opgelost. In goed
samenspel met leden en fractie zijn we
er uit gekomen".
Het hoofdbestuurslid betreurde het,
dat de V VD-zetel in het college van B.
en W. door het gekrakeel verloren was
gegaan. „Aan die situatie zullen we
even moeten wennen, maar we komen
terug. De VVD groeit nog steeds".
Voor de heer Blauw weer afreisde naar
het hoge Noorden, wilde hij nog graag
de tekst kwijt van de motie, die door
het lid Rudenko was opgesteld en met
algemene stemmen door dé vergade-
ring was aanvaard: „De
ledenvergadering van de afdeling
Zandvoort-Bentveld van de VVD,
gehoord de discussies, spreekt haar
vreugde er over uit, dat de fractie van
nu af weer als een geheel zal optreden,
zowel naar binnen als naar buiten".

Wethouder
De herrie binnen de VVD begon met
het leveren van een wethouder.in het
college van b. en w., na dé
gemeenteraadsverkiezingen in mei. De
heer J. At t e ma voorheen VVD-wet-
houder met als portefeuille openbare
werken kreeg vooral vanuit zijn fractie
enige kritiek. De kritiek was op zijn
functioneren.
Voorgesteld werd de heer P. Keur als
wethouder binnen het college plaats te
laten nemen, maar hij kreeg daarbij
niet van iedereen de volle steun. Hij
wilde wethouder worden, maar dan
uitsluitend met als portefeuille finan-
ciën. De andere partijen de PvdA, het
CDA, D'66 en Inspraak Nu waren
allerminst gelukkig met de wethouder-
kandidaat, omdat financiën al was
toebedeeld aan de heer Aukema
(PvdA).

Een portefeuille die hij ook in het
verleden had. De heer Keur voelde
echter niets voor openbare werken, en

Verzoen-
motie aon-
genomen op
vergadering

zag van het wethoudersschap, af. Hij
had op het laatst nog de steun van de
heren P. Joustra, A. Gielen, en E.
Jongsma.
Ex-wethouder Attema en raadslid
mevrouw Hugenholtz stonden aan de
andere kant. Door de verdeeldheid
heeft de VVD met zes raadsleden in de
Zandvoortse raad geen kans gezien een
wethouder te leveren. Verzoenings-
pogingen hadden tot vorige week
vrijdagavond geen enkel resultaat.
Maar op .die avond tijdens de
ledenvergadering was de tendens

, aanwezig om de geschillen nu maar
eens aan de kant te zetten. Vooral de
heer Blauw, .lid van het dagelijks

(Adv. Ingez. Mcd.)

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,

telefoon

02977-28411

bestuur van de landelijke VVD droeg
bij tot die verzoening. Hij begon die
avond met een verklaring dat de
gerezen geschillen maar eens moesten
worden vergeten en dat men met
elkaar verder moest gaan.

Geen royementen
Mevrouw Rita de Jong, die in de
VVD-raadsfractie komt, - de heren
Keur en Anderson bedankten - vindt
de gevonden oplossing redelijk. „Je
moet inderdaad alles voor een groot
deel vergeten en met elkaar verder
gaan. Tot royementen kwam het die
avond niet omdat echte motieven
ontbraken. Zou men toch enkele
mensen hebben geroyeerd dan krijgt
men nog altijd de kans bij onze
commissie in Den Haag in beroep te
gaan. En daar valt uiteindelijk de
beslissing".
Op de vraag of de VVD door al dat
gehannis leden heeft verloren zei ze:
„Het tegendeel is waar. In tegenstel-
ling tot de landelijke tendens die
volgens peilingen van de laatste tijd
afnemende-interesse te zien geeft,
stijgt bij ons~het ledental. We hoeven
dus niet koste wat kost haastige
propaganda te maken. We zullen zien.
Met de komende algemene beschou-
wingen zullen we zeker van ons laten
horen."
Ex-wethouder Attema zei in een
commentaar best tevreden te zijn met
wat er bereikt is. Hij kan zich met de
aanvaarde motie verenigingen. Hij zei:
„Je moet er een-streep onder kunnen

. zetten. Wat er gebeurd is daar is de
daar,is de partij niet mee gediend heb
ik altijd gezegd. Op een gegeven
moment had de partij helemaal geen
gezicht meer. Dat was riiet te verteren.
Ut zeg nu: de VVD Zandvoort-Bent-
veld heeft een longontsteking gehad,
de partij is aan de beterende hand,
maar je ziet nog wel het litteken
zitten.
En wat mijn functioneren betreft: ik
heb ^altijd de partij gediend. Twaalf
jaar in de raad waarvan vier als
wethouder. Nooit heb ik mijn ei»i'ii

Ex-wethouder Attema: „Met voor-
keurstemmen hebben ze nooit reke-
ning gehouden.

ZANDVOORT - Het laatste race-
evenement van het seizoen 1978 mag
zonder meer geslaagd heten. Er waren
goede races en er was redelijke
belangstelling. Overigens was er ook
een Belg, die in zijn achteruit van start
ging en de wagen van Henk Schippers,
die na aanraking met de vangrail in
brand vloog, maar beide incidenten
leverden geen persoonlijk letsel op.

Hans Deen werd kampioen in de
Renault 5 Alpine, Ed Brouwers in de
Formule Ford 1300-1600, Aart
Kluwers in Productie-toerwagens tot
1300 cc, Hans Kok in Toerwagens
groep 2-5 tot 1600 cc, Hugo de Groot
in Formule-Vee.
Uitslagen:
Formule Ford 1600 cc race: Thierry
Boutsen (Belg) Crossle 20 min 46.56.,
2 Ed Brouwer Crossle, 3. Hans Volker
Hawke, 4. Carel van Hoogenjuyze
Crossle, 5. Jean Pierre de Vaux (Belg.)
Productietoerwagen tot 1600 cc:
klasse tot 1300 cc: 1. Chris
Werkhoven Simca Rally 3, Frans Derr
Simca Rally 2. Klasse 1300 tot 1600
cc: Nico Versteegh Toyota Corolla, 2.
Simon Valentin (Belg). Chrysler, 3.
FrancisLacroix (Belg). Sunbeam.

belang laten prevaleren. Wel moet van
mijn hart dat ik tijdens de
verkiezingen zo'n negentienhonderd
voorkeurstemmen kreeg van de éénen-
dertighonderd stemmers. Met die"
voorkeurstemmen werd later nooit
rekening gehouden. Dat heb ik altijd
onterecht gevonden."

Wie fractievoorzitter gaat wor-
den is nog niet bekend. Het is
trouwens nu geen punt van
discussie. Voorheen was het P.
Joustra. De fractie van de VVD
in de raad ziet er als volgt uit: J.
Attema, P. Joustra, E. Jongsma,
Mevr. M.S. Hugenholtz, A.
Gielen en Mevr. R. de Jong.

LANGS DE VLOEDLIJN

Het ligt in de mense-
lijkè natuur om ver-
standig te denken en
idioot te handelen.
Anatole France
(1844-1924).

ToerwagensGroep: 25;boven 2000cc
(incl. gt's): 1. Claude Bourgoigniè
(Belg). Porsche Turbo, 2. Siep de
Jong. Ford Capri. 1300 tot 1600 cc: 1.
Albert van lerschot (Belg). Renault
Alpine. Tot 1300 cc: 1. Emst
Antonides, Datsun 120 A.
Renault 5 Alpine: 1. Hans Deen
24.24.86 (124.628 km uur), 2.
Geerlop Stam, 3. Gerrit de Vries.
Snelste ronde: De Vries 2.00.33
(126.432 km uur).

Formule Ford 2000, 120 ronden
(50,7 km): 1. Lammy van de Heuvel,
Crossle, 2. Ros de Ciaxa de Salvi,
Crossle, 3. Rob Leeuwenburgh,
Crossle, 3. Hans Deen.
Productietoerwagens 1600-2500 cc:
1. George Houthuyzen Ford Escort
RS 2000. Boven 2500 cc: 1. Huub
Vermeulen BMW, 2. Rob van
Gelderen Chevrolet Camaro.
Eindklassement Bencluxkampioen-
schappen: Toerwagens groep 2 tot en
met 5: 1. Claude Bourgoigniè (Bel.)
140 punten, 2. Ernst Antonides
(Ned.) 140 punten, 3. Albert van
lerschot (Bel.) 140 punten.
Formule Ford 2000:1. Rob Leeuwen-
burgh (Ned.) 137 punten, 2. Ros de
Giaxa de Salvi (it.) 123 punten, 3.
Lammy van de Heuvel (Ned.) 96
punten.
Formule ford 1600: 1. Thierry
Boutsen (Bel.) 140 punten, 2. Alfons
Taels (Bel.) 110 punten, 3. Ed
Brouwer (Ned.) 82 punten.

Sonja en Henk
getrouwd

Veel geluk

De Gladde Alen

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakade 64-65. Amsterdam,
telefoon 020-719495.

Hat eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

TAXI SCHRIJVER!
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 perso.nen
„Grote Krocht 18 -Zandvoort- Tslefoon 02507-260C

(Adv. Ingez. Med.)

H.W. COSTERbv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engefbertstraat 11 -

Zandvoort -Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091 -3086.

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

see

MORRIS
beforeyoubuyy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Marti) / tel (023) 3126 SS
Amsterdam: Leidsastraat 9 (bij Koningsplein)/teL (020) 223596-
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Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht
van ons weggenomen mijn lieve zorgzame
man, onze vader en opa

Bernardus Johannes Lefferts
echtgenoot >an Margnetha Lccnljc Paulma Boer

eerder weduwnaar van Louise Roode
op de leeftijd van 61 jaar

Zandvoort:
M. L. P. LEFFERTS-BOER

Haarlem:
PETER en YVONNE
MARCO-PATRICK

Zandvoort •
MARLO en CONSTANT
WOUTER

Zandvoort
BENNIEenTHEA
LIESBETHenARIE
D1CO VAN PUTTEN

ZANDVOORT, 4 oktober 1978
Lijsterstraat 11

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

f-.mge en algemene kennisgeving

Tot onze grote ontsteltenis en diepe droefheid
is na een tragisch ongeval overleden onze
lieve zoon, broer en oom

Chris Koper

op de leeftijd van 24 jaar.
Moge hij de rust gevonden hebben waar hij
tijdens zijn leven zo naar zocht.

C. KOPER
Broers en zusters

ZANDVOORT. 6 oktober 1978
NIC Beetslaan42

De crematie heeft inmiddels op dinsdag jl.
m bijzijn van de familie plaatsgevonden.

Getroffen door de overweldigende bewijzen
van deelneming en medeleven na het over-
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame
vader, zoon, schoonzoon en broer

Cornelis de Leeuw
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
J. M. de Leeuw-Castien

Bentveld, oktober 1978
Zandvoortselaan 355

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van ZANDVQQRT maakt
bekend, dat met ingang van 16 oktober 1978
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretane
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het oprichten van een flatgebouw
op de hoek Hogeweg/Westerparkstraat.

Gedurende de termijn van de terinzageleggmg
kan een teder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan
indienen.

ZANDVOORT. 6 oktober 1978
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bi| besluit van 26 sep-
tember 1978 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor het per-
ceel grond gelegen ten noorden van het
Mussenpad een bestemmingsplan wordt
voorbereid
Genoemd besluit ligt met bijbehorende te-
kening waarop met rode omlijning het per-
ceel is aangegeven voor een ieder ter gemeen-
tesecretane (bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening) ter inzage

ZANDVOORT, 2 oktober 1978
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen

VERHUIZEN?
Verhuizen.is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING -
ONZE ZORG!

de wit verhuizingen

A, J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

ODOooopgpooGpaooi

5O jaar 3O jaar
geleden op 25 OKTOBER 1928 traden m het

HUWELIJK

rlugust van der
in

/?mm oos

en stichtten een gezin
wat uitgroeide tot de

'van der Ini
met

ie

Ah, Ger AnneVnieke en Anton
Ane, Ada, Rolf, Erik Onno en He een
Guus Hetty, Guus, He'mien en henk
Mies Ton, Barbara en Mare

geleden op 14 OKTOBER 1948 begonnen

zij her

Oc /i i We» s bedrij f Jfiwg. van der Inije

wat uitgroeide tot

Schutters- e« afwerkingsbedrijf

ftug. van der Inije
Mansstraat 13 a - Zandvoort

met Jan, Freek. Kees en Guus

/ /u 0/7 21 < fclobcr /Q?8

willen, wij deze beide hoogtepunten vieren met een receptie
m'Hotel Keur, Zeestraat 4S te Zandvooct van 17 00 tot 19 00 uur

U bent van hcrte welkom.

Farrvvan der Mye
Schoolstraat 9
'' Zandvoort

Schildersbedrijf
Aug. van der Mye
Mansstraat 13 a

Zandvoort

PINOOUIN
WEET WAT NIEUW IN ZANDVOORT:::

Pingouin mindert de prijzen. Bolletje breigaren.
Pracht kwaliteit. In liefst 54 kleuren,

(ca. 50 gram)
Was

285

l- n d tt n tnlt
n MHirdit l KI

tut in nitt JOokiobt r t'»?M

Aalsmeer Zijdstraat 19
Hoofddorp Marktplein .56

Zandvoort Grote Krocht 26

Meubelstoffeerder

023-332533

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507 61 23

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ
F.M.v.DEURSEN

Schoolstraat,
telefoon 2507

Optimale bruining, gezondheid en
een goed uiterlijk bieden wij u met
ons

SUPER ZONNEBED
EN

SUPER ZONNEHEMEL
Het beste wat er op dit moment is.
Werkelijk fantastisch.
Kom eens kijken of bel voor een
afspraak 58 29 of 39 65.

Sportcentra
WIM BUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat 47
(achter Sporthal).

EBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o. Keur en Zoon)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN - • ' >
'RABATDELEN (grenen &
PLAATMATERIALEN '
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN " v

RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen.vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS

De nieuwe Fiat 131 Racing 2000 cc

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

T (KINDER)
WINKELTJE

Buureweg1-3,
Zandvoort.

telefoon 02507-6580
Open van 11 30-1800 uur
zondag 13.00-18 00 uu

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 5068 - 36 12 - 25 18.

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TE L. 02507- 22 66

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.30-13.00 uur, 14.00-16.00 uur
woensdag: ( 9.00-16.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur, 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 -71 66 f

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws !

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
<v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Deze maand zijn wij 2 jaar gevestigd aan de

PASSAGE „.18
l Een gebeuren om te vieren . . .
\ Een gebeuren om even bij stil te staan . . .
\ Een gebeuren om aan uitbreiding te denken !

LET OP ONZE ADVERTENTII
VAN 26 OKTOBER

BROMET
Geopend: dinqdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

l PASSAGE 18 -TEL7878

Ook met
sterke brilleglazen

kunt u er goed uitzien:
TITAL brilleglazen

vanZEISS

beter zien
WWWBBlAA
brilleglazen

OPTICIEN

A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien

Leverancier alle ziekenfondsen en
EIGEN OOGMETING.
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Cees Keur ex-hotelhouder van hotel Keur

"Nostalgie? Wat doe je ermee"
„Zandvoort is veranderd. Mensen
praten erover en halen altijd oude
herinneringen op. Zoiets heet
nostalgie. Maar wat doe je
ermee? Niets. Alsof vroeger
beter was dan tegenwoordig. Dat
geloof ik niet. De jeugd van
vandaag zal net zoveel plezier
beleven als ik vroeger heb gehad.
Natuurlijk, als ik meneer Rinkel
aanspreek praten we over vroe-
ger. We verromantiseren die tijd
niet."
Cees Keur (63), ex-eigenaar van
hotel Keur in de Zeestraat in
Zandvoort is wars van alles wat
naar nostalgie riekt. Een rage van
deze tijd. Hij vindt: „Je kunt
beter met beide benen op de
grond staan en de realiteit voor
ogen houden".

Mensen
zijn harder

en minder
behulpzaam
geworden
In de erker van het woonvertrek • het
huis staat op enkele meters van hotel
Keur - laat hij om te beginnen een paar
historische boekwerkjes zien. Het zijn
een krant De Stad Amsterdam uit
1929 met een speciaal Zandvoort-
nummer en een boekje van badarts
Varekamp uit 1910.
De krant laat onwaarschijnlijk mooie
bruine foto's zien. Zandvoort zoals
het eind twintiger jaren was. De oude
buurten, de vissershuisjes, het amu-
sementsleven en het strandgewoel van
badgasten in uiterst decente zwem-
kledij. „Da's m'n zuster". Wijst hij op
een foto afgedrukt over twee pagina's.
Kinderen bouwen er zandfiguren.
Het boekje van badarts Varekamp
toont hoezeer de kustplaats gezien
moest worden als heilzaam oord.
Interessante theoriën dankbare tips
voor de liefhebber. Geen nostalgie
dan, roep ik?
Mevrouw Keur haakt in: „Kijk, voor
mijn man zijn die boekjes van
betekenis verder niet".
Hij sluit daarbij aan: „Je bewaart die
dingen, in een donkere kast. Het zijn
geen erfstukken. Als ze die moeten
verdelen - ik heb een zoon en een
dochter - dan zullen ze zeggen: wat
moeten wij ermee? "
Praten over vroeger betekent ook vaak
praten over prijzen. Een borrel kostte
eens vijf cent. Tja - en tegenwoordig
meer dan een gulden. Kijk eens wat de
mensen nu verdienen".

Luxe
Cees Keur een rasechte Zandvoorter
heeft in zijn jonge jaren gevaren en een
opleiding gevolgd voor kok. Hij heeft
in diverse restaurants gewerkt. Hij
noemt er een paar. Carlton in
Amsterdam, Brinkman in Haarlem,
Groot Badhuis in Zandvoort en in een
voornaam restaurant in Parijs.
Juist in Parijs keek hij de kunst van de
Franse keuken af. Nam ideeën mee en
bracht ze hier in de praktijk. In de tijd
dat andere gerechten dan grootmoe*
ders pot nog een luxe was • kip
bijvoorbeeld was een luxe • begon hij
in een Zandvoorts restaurant met een
uitgekiend Frans gerecht. Hij noemde
het „Riz Valencienes". Rijst met
doperwten, paprika, en tomaat,
tóppevlees en fonds d'artichauts
Farcis.1

Ook Franse sausen maakten hij. En
toen hij uit Indië kwam natuurlijk een
ingrediëntenlijst voor de nasi goreng.
Een gerecht die hij zo nu en dan eens
op de menukaart liet zetten en
daarmee succes oogstte.
Zijn smaak werd door al die
omzwervingen in restaurants verfii-
nder.
Hij zegt: „Als iemand zegt dat-ie

Cees Keur: „Bij een vakman komen ze altijd terug."
gisteren in een restaurant een
tournedos a la Picasso heeft gegeten,
dan zeg ik: man hoe durf je. Hoe
smaakt nou een goed stuk vlees met
een schijf zoete ananas! Da's gewoon
barbaars. Voor mij hoeft dat niet".

Vissers
„Ik heb het hele koksvak geleerd, van
A tot Z. Liters mayonaise maak ik in
enkele minuten. En natuurlijk dat
pieterpeuterige dragantwerk. Van die
kastelen van suikergoed, dat je
uitsluitend.met je handen maakte. Je
was er trb'ts'óp als zoiets lukte. , ,
Slaatjes meneer, die maakte je "van
restanten. Je had altijd wat over.
Alleen de kunst was om er iets
bijzonders van te maken". Waar komt
de naam Keur vandaan? „Uit het hele
grijze verleden. In een blad heeft eens
een verhaal over de vroegere Keurs
gestaan. De familienaam komt zover
ik weet uit het zuiden van Frankrijk.
Rond dertienhonderd duikt die naam
al op. Er wordt zelfs gewach gemaakt
van een handelskoning Coeur en die
had ook wat te maken met het Franse
hof.
Zeker • en dat is nagespeurd - komt
onze naam in Zandvoort al vroeg in de
zeventiende eeuw voor. Het staat in
oude kerkboeken. Ook zijn we de
beroepen van onze voorgangers te
weten gekomen. Vissers, vissers-
vrouwen en een dienstmaagd. Mijn
vader was taxateur en onderaannemer.
Hij was onder meer in Zandvoort
werkzaam en liet bijvoorbeeld m de
Zeestraat de panden nummero's 49,
51,53 en 55 bouwen. Dat was ver voor
de oorlog. Het waren aanvankelijk
koophuizen. Maar hij sleet ze niet.
Toen heeft-ie de huizen van binnen
van top tot teen gestoffeerd. Dat hielp
evenmin".

Beter publiek
„Hij trok twee panden naast elkaar en
dat werd later een pension. Het heette
voor de oorlog Huize Keur. In 1942
nam ik het over. Mijn vrouw heb ik er
leren kennen. Zij logeerde op één van
de apartementen. Het waren toen
appartementen waar de gasten ver*
bleven. De maaltijden werden altijd
naar de kamers gebracht. Je kon laten
weten op welk tijdstip. Op een kastje
verscheen dan een kamernummer en
de bel ging over. Service van de eerste

orde.
Later moesten wij eruit van de
Duitsers en we hadden onderdak
gevonden in Haarlem. De Duitsers
hadden zich in het pand ingekwartierd
zoals op vele andere plaatsen, na de
oorlog keerden we terug".
Mevrouw Keur herinnert zich: „Het
was een bende. Vooral de keuken was

Door:
Han van Geenhuizen
één grote puinhoop. Het fornuis was
niet te gebruiken. We-hebben alles
moeten opknappen".
Waar kwamen de badgasten voor en na
de oorlog vandaan? Cees Keur:
„Voornamelijk uit Nederland zelf. Uit
Groningen, Rotterdam, Arnhem,
Amsterdam, zowat overal. Behalve
zuidelijk Limburg. Een vakantie was
voor de mensen tamelijk dur. Ze
hadden geen vakantiegeld en zo. Het
waren mensen, die vooral op rust uit
waren. Ze wilden genieten van strand,
zee en frisse lucht. En dat vonden ze
hier.
Later kreeg je die golf van Duitsers in
de vijftiger jaren. Er zaten chirurgen,
professoren, doktoren en anderen
onder hen, die behoorlijk wat geld bij
zich hadden.
Maar de tijden keerden. Ons adres was
inmiddels omgedoopt • sinds 1947 • in
Hotel Keur. De appartementen waren
veranderd in hotelkamers. Zo'n
achtentwintig stuks. Badgasten die
jaren achtereen bij ons logeerden
zeiden op een gegeven moment: mag
ik een kamer aan de achterkant? De
voorkant is me te rumoerig.
Rustzoekers wilden voortaan niet
meer aan de voorkant, omdat
bromfietsen en ander verkeer met het
jaar toenam.
Sommige gasten wilden juist aan de
voorkant een kamer, omdat ze van
levendigheid hielden..Maar • laat ik
zeggen het betere publiek liet verstek
gaan".

Volgebouwd
„Je kreeg ook een tijd dat het toerisme
massaler werd. De mensen hadden
meer vakantie, ontvingen vakantiegeld
en kwamen ook in de weekenden
vaker naar de kust. Extra treinen uit
Amsterdam. Tot ze mannetje aan

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel uitmakend van Week-
media vraagt een

ADVERTENTIE-
VERTEGENWOORDIGER

Tot zijn taak behoort het actief acquirêren van advertenties

Van de geschikte kandidaat vragen wij een vooropleiding op
minimaal MAVO niveau of gelijkwaardig
Ervaring m de branche strekt tot aanbeveling Het behoort
tot de mogelijkheden dat een bedrijfsopleiding wordt gevolgd
tot huis-aan huis acquisiteur in samenwerking met S R M

Inlichtingen «n sollicitaties: B. Lodewegen. Randstad Pubhkaties,
Dorpsstraat 8. Aalsmeer, telefoon 02977-28411. ' -

mannetje lagen op het strand. Maar
alleen met mooi weer, dat heb ik nooit
goed begrepen.
Alleen met zon komt men naar het
strand. Bij ander weer blijven ze weg.
Zandvoort heeft natuurlijk geen
aantrekkelijke boulevard meer ik heb
nooit begrepen waarom de architecten
niet een boulevard hebben laten
bouwen zoals voor de oorlog was.
Zoals m de tijd met het Groot
Badhuis, met Riche en Musert.
Mijn vrouw en ik liepen altijd over de
boulevard alsof we uit waren".
Mevrouw Keur valt hem bij: „Je had
Musert met muziek enzo. Je kon het
vergelijken met Heek aan het Rem-
brandtsplein in Amsterdam. Het
uitzicht op zee is ook verdwenen.
Vanuit de straten zoals de Kerkstraat
en de Zeestraat, heb je er geen zicht
meer op. Er is geen contact meer met
de zee en het strand, alles is voor het
gezicht volgebouwd. Allemaal
appartementen".^
Cees Keur: „Het leven is veranderd, de
mensen zijn veranderd. Ze zijn harder
geworden. Alles draait bijna om geld.
Ik bedoel ook de tijd toen de CAO's
werden ingevoerd. Helemaal niet
slecht hoor, maar als ondernemer had
je steeds minder in de melk te
brokkelen.
Kwam maar eens aan goed personeel.
Goed personeel wilde nooit graag
seizoenwerk goed voor een paar
maanden. Dus je had altijd tweede
keus. En hield ze maar eens in de hand.
Als je klachten kreeg van de gasten,
was jij de gebeten hond".

Niet kwetsen
„Als iemand van het personeel iets had
gestolen of een aardige meid in d'r bil
had geknepen, keken ze mij ervoor
aan.
Wij - mijn vrouw en ik, zij heef t net zo
hard meegewerkt - hebben ook
sommige klanten niet getolereerd.
Soms iemand eruit gezet als men het
werkelijk te bont maakte.
Kijk 'ns in principe mag ik iedereen,
maar ze moeten geen loopje met me
nemen. Er was eens een echtpaar en
dat logeerde op basis van demi-
pension, dus logies, ontbijt en
avondeten. En het middageten
stroopten ze van de tafels af. Als er
brood op lag verdwee het in hun
tassen. Je kunt niet overal op letten,
maar toen wij ze snapten begrepen we
waarom ze halfpensioen namen. De
lunch gristen ze mee.
Er zijn genoeg anecdotes. Maar ja, je
kunt geen mensen kwetsen
In een hotelbedrijf gebeurde het wel
dat' iemand zich op de badkamer
eigenhandig opsloot. Die moest je dan
via een raampje bevrijden. Natuurlijk
heb je ook vrouwen in de zaak, die de
mannen opjutten. Andersom ook. We
hadden twee mannen, die met twee *
vrouwen naar boven wilden. Die ene
man zei: „Ik wil graag met m'n zuster
mee. IK ixi, niks geen gezuster. Het is
m'n zuster, riep hij nog. Ik zei: als je
niet gauw rechtsomkeerd maakt. Toen
liet ik die herdershond even zien. Ze
vlogen weg".
We hebben altijd gasten gehad. Da's
een kwestie van vakmanschap. Een
goeie. vakman houdt z'n klanten.
Soms vroeg iemand: kan ik alvast
boeken voor het volgend jaar. Ik zei:
wees wijs en boek pas in het voorjaar.
Je weet nooit wal er in die tijd nog
gebeurt. Late* kreeg je te horen: u had
gelijk, want ik kreeg reumatiek of dit
of dat en kon niet komen".

In onderbroek
„We hebben altijd goed gedraaid.
Soms hele goeie jaren. Het personeel
keek je dan raar aan. Ze begrepen met
dat de winst ook het minder goeie jaar
moest goedmaken^ Winstmaken vind
ik overigens een goed iets. Overwinst,
maken vind ik niet noodzakelijk.
Soms knjg je de indruk dat men koste
wat kost overwinst moet maken,
anders klaagt men.
Er wordt meer geklaagd dan ooit
tegenwoordig! Mensen komen hier in
krijtjes pak, beginnen een zaak en
keren in een onderbroek terug. Dat
zijn de jongens die het even willen
maken. Maar ze beseffen heel vaak
niet dat ze moeten investeren op lange
termijn. Ik geloof dat de Zandvoorters
een betere kijk op de zaken hebben.
Ze weten een goed en slecht seizoen in
evenwicht te houden.
Anderen klagen weer dat ze 's winters
niets verdienen. Vroeger sloot toch
alles in de win ter?"

Mede door persoonlijke redenen
deed Cees Keur de zaak in 1970
:;yer. Niet aan zijn zoon, want
die had er geen trek in. Hij vond
wel in de horeca emplooi. Het
was de heer.Duivenvoorde, die
de zaak overnam. We slaan de
oude krant en het boekje van
badarts Varekamp dicht. Cees
Keur roept bij het afscheid: „Ik
heb nog iets. Hij haalt een stoffig
tijdschrift uit de dressoirla. Het
is over de Follies Bergere in
1937. In ster geknipte foto's van
halfblote dames, die in glitter
hun roem van de Parijse show
over de hele wereld uitstraalden.

„Mijn Parijse periode", is zijn
commentaar. Ik zeg dat mijn
vader dezelfde uitgave ook
ergens in een kast heeft liggen.

Kinderfilm
in Cultu-
reel Centrum
Op zaterdag 14 oktober worden er in
het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein 9b te Zandvoort weer
kinderfilmvoorstellingen gegeven. Dit-
maal De held van rle woeste Balkan,
een indianen-film naar een verhaal van
Kart May.
Kara Ben Nemsi en zijn vriend Holef
gaan onder de gloeiende balkan-zon
een gevaarlijk avontuur tegemoet om
een meedogenloze bandiet, bijge-
naamd „de gele" te grijpen. Het spoor
van deze gevreesde man voert naar
nieuwe adembenemende avonturen.

Er zullen vier voorstellingen zijn: om
10.30 uur, om 12.30 uur, om 14.30
uur en om 16.30 uur.
Omdat het altijd storm loopt, is van te
voren kaartjes kopen erg belangrijk.
Dat kan vrijdagmiddag de 13e vanaf
halfvier en zaterdagmorgen vanaf 10
uur.
Ieder kind krijgt een Popeye-boek, een
poster en Popeyestickers mee naar
huis!
De entree bedraagt f 2,50.

Met oog en oor
de badplaats door

Verrassend
De weekactie van onze plaatse-
lijke vereniging voor dierenbe-
scherming, die de gehele vorige
week plaats vond in verband met
werelddierendag op 4 oktober jl
en die haar hoogtepunt vond m de
activiteiten aan twee marktkra-
men op het Raadhuisplein, afgelo-
pen zaterdag, heeft een verassend
resultaat opgeleverd en was een
financieel succes, groter dan
ooit tevoren.
De voorzitter van onze plaatse-
lijke vereniging, de heer Werk-
hoven deelde ons mede, dat een
totaalbedrag bruto van f 8 300,-
door de Zandvoortse bevolking
werd bijeengebracht, verdeeld als
volgt: dagelijkse huis aan huis
collecte f 4.000,--, opbrengst col-
lectebussen f 700,-, opbrengst
van de zogenaamde „Rommei-
stad" f 850,- en opbrengst van de
grote marktkraam f2.750,-- is
totaal f 8.300,-.
De afdeling is over dit verrassende
resultaat zeer verheugd en de heer
Werkhoven verzocht ons daarvoor
de dank aan de Zandvoortse
bevolking over te brengen, het-
gcen wij bij deze gaarne doen.
Ook was de heer Werkhoven
bijzonder dankbaar voor de
activiteiten van Zandvoorts
Nieuwsblad, die door zijn inzet
voor dierenbescherming en de
propaganda daarvoor zoveel bij-
droeg aan dit resultaat, een dank,
die wij gaarne aanvaarden.

Ben Lefferts
overleden
Einde vorige week is plotseling op
61-jarige leeftijd overleden onze
plaatsgenoot, de heer Ben Lef-
ferts, een bekend man in Horeca-
kringen en eigenaar van het
bekende café-restaurant aan de
kop van de Kerkstraat op de hoek
van het Dorpsplein.
Door zijn sympatiek en amicaal
optreden had hij veler harten
gewonnen en iedereen mocht hem
even graag. Hij was een harde
werker, die nooit ergens tegenop
zag. Tenslotte is dit hem op
betrekkelijk jeugdige leeftijd fa-
taal geworden, want hij vergde
teveel van zichzelf. De laatste
jaren hadden de doktoren hem
reeds het werken verboden,
omdat hij reeds enkele malen
door een afwijking van het hart
gewaarschuwd was. Maar Ben ging
door, omdat hij het werken met
kon laten. Nu hebben wij hem
maandagmiddag jl. na de rouw-
dienst m de Rooms Katholieke
kerk, waarvoor de belangstelling
zeer groot was, op het kerkhof
moeten begraven. Een tneste
zaak, die velen heeft aangegrepen.
Mogen zijn nabestaanden troost
vinden in de gedachte, dat Ben
Lefferts niet voor niets heeft
geleefd. Hij zal nog heel lang in
veler herinnering blijven voort-
leven als een prettig en opgewekt
mens, die veel, zeer veel voor
anderen over had.

Geslaagd
Vorige week is voor het kandi-
daats-examen „rechten" geslaagd
onze plaatsgenoot T. van der
Weele, wonende in de Keesom-
straat. Wij feliciteren hem met dit
succes van ganser harte namens
vele vrienden, kennissen en
bekenden. In de kringen van onze
modelbomschuitenbouwers zal
dit succes zeker speciaal gevierd
en herdacht zijn, want de heer van
der Weele is een enthousiast
modelbomschuitenbouwer. Daar
zullen we m de toekomst nog wel
meer van horen.

Verlichting

sombere aanblik in de avonduren.
De lol is eraf en dat komt des te
harder aan, omdat in verband met
de viering van het jubileum
„Zandvoort 150 jaar badplaats"
deze feestelijke verlichting zo lang
heeft gebrand. Maar in de
Zeestraat is rot nu toe deze
verlichting nog steeds in volle
glorie en wc moeten eerlijk
zeggen: dit valt des te meer op,
omdat in alle andere straten weer
winterse duisternis heerst.
We hebben nog geen kans gehad,
om de grote animator ervan, de
heer Leo Duivenvoorde van hotel
Keur erover te raadplegen, hoeJuj
het voor elkaar gekregen heeft,
om dit verheugende resultaat te
bereiken. Het doet weldadig aan
en het is te hopen dat deze
verlichting de gehele winter door
blijft branden. Dat het kan en
wordt gewaardeerd is nu toch wel
bewezen.
Wat zou het leuk zijn wanneer dit
resultaat ook voor het gehele
dorpscentrum zou kunnen wor-
den bereikt. Maar zover lijkt het
nog lang niet te zijn. Vraag daar
maar eens naar John Pieter, hij
kan u daarover aardige verhaaltjes
vertellen. Maar hopelijk kan het
op een komende vergadering van
onze Federatie Handelsverem-
ging-Hanze eens een punt van
bespreking gaan uitmaken en dan
met de Zeestraat als voorbeeld.

Jan Lammere
Onze plaatsgenoot Jan Lammers
is erin geslaagd zondag jl. op het
brandend hete circuit van Val-
lelunga, ten noorden van Rome,
de wereldtitel „kampioen in de
formule III klasse te veroveren,
vóór de Zweed Olofsson, zijn
grootste concurrent. Het ging
allemaal op een wel wat merk-
waardige manier door het hinde-
ren van de Italiaan Stohr, die nu
niet bepaald sportief reed, maar
het prachtige resultaat kon onze
Jantje Lammers toch niet meer
ontgaan. Een resultaat waarop
ook autosportminnend Zand-
voort terecht trots mag zijn, want
wij hebben nu eindelijk een
kampioen in ons midden, voor
wie als toprijder in de hoogste
klassen vele mogelijkheden zijn
weggelegd. In elk geval zal hij het
volgend seizoen formule II rijden.
Of dit nog formule I zal worden
hetgeen wij van ganser harte
hopen, zal van de financiën
afhangen. Wij wachten maar af. Er
wordt achter de schermen nu wel
hard aan gewerkt, daarvan kunt u
verzekerd zijn. In elk geval
feliciteren wij Jan Lammers met
dit prachtige succes van ganser
harte. We zullen in de toekomst
nog wel heel wat meer van hem
horen.

Eerste motorrace
Onlas berichtten wij u dat op 3
juni 1939 op het stratencircuit in
Zandvoort-noord aan de Van
Lennepweg de eerste autoraces in
ons land werden gehouden,
waarbij ook Prins Bernhard
aanwezig was. Wij spraken de
hoop uit, dat dit 40-jarig ju-
bileum, dat wij hopelijk volgend
jaar juni gaan gedenken, voor de
CENAV aanleiding zou worden,
er de een of andere leuke
hennnenngsrace aan te ver-
binden. Vermeld dient daarbij
nog te worden, dat de MAC
Zandvoort, in samenwerking met
de K.N.M.V. afgelopen 25 augus-
tus de eerste motorraces op
datzelfde circuit heeft gehouden.
En van harte hopen wij, dat dit
jubileum voor MAC Zand voort en
K.N.M. V. eveneens aanleiding zal
worden om in augustus a.s.
hieraan buitengewone aandacht
te gaan besteden. Op onze
medewerking kan bij voorbaat
worden gerekend. Het brengt nog
eens wat leven m de brouwerij.

K.sr.

Sinds begin september is de
feestverlichting in ons dorpsccn-
trum gedoofd en weggehaald. Het
is er nu maar een troosteloze en

PvdA vergadert
ZANDVOORT- De "iuidvoortse
afdeling van de PvdA houdt op
donderdagavond 12 oktober • vana-
vond dus • een vergadering, om 20.00
uur in het Gemeenschapshuis.
Behalve de vaste agendapunten komt
de nota sociale dienst aan de orde, die
de afdeling heeft uitgebracht. De met
het oog hierop door de gemeente
Zandvoort ingestelde commissie (Ver-
kou w & Trouw) heeft verslag
uitgebracht van haar bevindingen; het
college heeft hierop een „voorlopige
notitie" gemaakt.
Voorts: dia-vertoning van een serie,
die de geschiedenis van de Partij van de
Arbeid verbeeldt. Allerlei gcbeurtc-
nissen seders het ontstaan na Wereld-
oorlog II passeren de revue.

Burgerlijke Stand

buiten de gemeente)
Eva Annebëth, d.v. J.H. van der Sluis
en A.M.J. Brinkman.

ONDERTROUWD:
C.N. SLIKKER EN P.H.M, de Jager.

GEHUWD:
P. Landkroon en C.L. Rinkel; L.
Zwang en M.C. de Jong; H.C.Chr.M.
Vlaming en J.C. Nijman; A.E.J.
Duboisen J. v. Ligtvoct.

OVERLEDEN
Bernardus J. Lefferts. 61 jr., geh. m.
M.L.P. Boer.
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Al ons werk wordt voorzien
van ons eigen ;
brandmerk om u alle
zekerheid te geven.

JDe Meubelfabriek Oistenvijk geeft
u zwart op wit de garantie, • l,

.. ; datuzelf§overl2jaarnogbijons
f kunt aankloppen als er iets is mét !,

het hout of de konstruktie van onze meubelen. Die keiharde waarborg
durven wij te geven, omdat onze meubelen volgens de beste tradiües gemaakt
worden. Massief Europees eiken. Lang gedroogd. Door vakmensen in elkaar
gezet. En tot slot geloogd om de struktuur extra glans te geven. Zó ont-
staan meubelen met blijvende waarde. Komt u maar eens kijken in een van
onze toonzalen.

SltRCk III t WOCCH

Meubel Oistenvijk
On^e meubelen zijn uitsluitend te koop in on/c eisen winkels' Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Koordeindseweg 116, tel. 01891-4670 -

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, (ïrotestraat 72/74. tel. 08380-16203 Hcerenveen, Dracht 142, tel, 05130-25540 , t ^^
Hengelo(O), Dcldenerstraat 3-5. tel 05400-14370 Oistenvijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Roosendaal, Dr. Brabersstraat 24, Utrecht, Hollantlaan 26, tel.030-883762 J r ^

« * • « * si \ vi • i i . . / - » . i , - ï « . « , • \ / i - ï ^ - ^ r r » * n . i"\ » t "i i _ . - _ . - _ . i r» .•• rv/%.- ~* s f\~ t * _ ._ j ._ r _ _ _ *•» i r» ._ . n _ i . . i . ' ___^ ^F

randstad
handelsdrukkerij b.v. ?'?$?$
stationsweg 38. aalsmeer
telefoon 02977-25141

vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren

boek-
offsetdrukker
bekendheid mei een tweekleurenpers strekt tot aanbeveling

wij bieden u een zelfstandige baan aan in een kleine groep met
een prettige werksfeer

heeft u belangstelling, telefoneer of stuur uw sollicitatiebrief aan
onze bedrijfsleider de heer k. v. d. heijden

Renault 6.
Door de week 'n ekonomi-

, sche zakelijke auto. In 't week -
end'n ideale gezinsauto. Héél
ruim, met 'n vlakke vloer «n
5 deuren. Wegklap
bare achter-

J bank voor
veel bagage.

Renault &
845cc,34DIN7
pk, 118 km/u,
Renault 6 TL:

AUTOBEDRIJVEN

1108 cc. 47 DIN pk,
13Skm/u.
Gratis: haal bi| ons

't kleurrijke Re-
naultboek boor-
devol mformat,e
over autorijden

en alle Renaull-
modellen.

RENAULT

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Bloembollenplanttijd

Plant nu uw:

tulpen
hyacinten
narcissen enz.

% iwïmerplanten

Groot assortiment tegen aantrekkelijke prijzen
Tevens: ~V\T£W,J!II!!

* vaste planten
* heesters, coniferen :

* laanbomen, graszoden enz,
* gereedschappen
* biels
* schuttingen
* hobby-broeikassen

Wij geven u gaarne advies bij het reorganiseren van uw tuin.

Valkenburg(L), Reinaldstraat 9. tel 04406-13925 Zuidlaren, De Millysiraai 7. iel. 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.

De nieuwe medewerker, die

LUCASSEN BV
graag heeft op Schiphol (waar de relaties

allereerst service verlangen) is in eerste
instantie ass.

decSarant/exportmedewerker
Voorts zal hij nogal eens op een bestelwagen
rijden, terwijl ook werken op zaterdagmorgen
geregeld en buiten ..normale" kantooruren

ook wel voorkomt.

Wi| denken aan een 20-25-jange met ambitie
voor dit afwisselende werk - waarvoor rijbewijs
B-E, accuratesse en kennis van talen en typen
vereist is - en willen met hem graag een
praatje maken na afspraak met telef. 244633,

toestel 12 (of tussen 21.00-22.00 uur
02159-12719).

LOON OP SANT
vraagt ervaren

kraanmachinisten Atlas
shoveirnachinist en

tractorchauffeur
Rijbewijs BE vereist.

• Telefoon 02520-21011.

T>E GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN

I
ONSTELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten ƒ7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

l

Vanaf 20 november
premie winterschilderwerk

f 30,-
per dag
Bespreek reeds nu uw winterschilder en
behangwerk bij schildersbedrijf

C. J. Paap
Burg. Beekmanstraat 33, Zandvoort, tel.

02507-2206, na 6 uur02507-4755.

Verkoop van verf - glas - behang
Hofdijkstraat 24, Zandvoort, tel. 02507-2206

M
sss

Elke werkdag van
hall negen lol *a'f één
en van hall twee tot
haK zes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van .
19 00 - 21 00 uur
en zaterdag s van
1000- 12 00 uur
U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de naden & stri JDis Dv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemttede. Tel.: 023-2BB550*

bv autompbielbedrij ven
sam van lingen

alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Reparatie en revisie\
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delftstraal 50. tel. 023-3J 91 38 . ,

*££3

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.7,8%

Tarieven
/ 20 000
/ 40 000
/ 60 000
/ 80.000
l 100 000

100
180
240
?40
360

/223 -
f446 . -
f600.-
f800.-
/87b.-

1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige'
Sluit dan een geheel nieuwe
1ehypotheek U bent goedkoper uit'
Een olterte kost nietsen'veroficht u
tot niets
2e hypotheek
Gebruik de ruimte tussen de
bestaande hypotheek en de waarde •
van uw huis On'ze Hypo-leningen
zijn scherp en met looptijden lot 30 jaar,.
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Ob deze Plus-Hvpotheek hoeft u niet
af te lossen, u betaalt enkel een rente •
van 0.85° o per maand. Voorbeeld:
opgenomen / 50.000.-. maandlast
rente/425.-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat orize computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
f Geld van de

CDGELDERSE
J DISCONTERINGSMAATSCHAPPIJBV

020 - 763011 Willemsparkweg 69.1071 GS AMSTERDAM ,
. f .. 010-328155 Bree 23,3074 BA ROTTERDAM '

, 033-30364Jph.v.pldenbarneveltlaan40,3818HB AMERSFOORT
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Sloop en opbouw van oudste volksbuurt Door:
C. Kuyper sr.

We schrijven het vroege voorjaar
van 1943. Samen met 1942 zou
het een jaar worden dat als een
der allerzwaarste jaren in het
Zandvoortse historieboek staat
bijgeschreven. Zandvoorts eerste
en voornaamste levensader werd
afgesneden.
Op 13 maart 1942 waren reeds
153 Joodse gezinnen uit Zand-
voort afgevoerd naar Amster-
dam, waar hun lijdensweg begon.
Slechts'21 personen overleefden
dit drama. Op 6 november 1942
volgde de officiële afkondiging
van de evacuatie van het dorp. In
enkele maanden liep het aantal
inwoners terug van 9808 tot
1789. Op 14 november 1942
kwam het begin van de sloop van
het „Zeefront" Niet minder dan
648 gebouwen waren daarmee
gemoeid en Zandvoort kwam als
zevende te staan op de ranglijst
van v door oorlogshandelingen
getroffen Nederlandse gemeen-
ten.

Er bestond
nog altijd
een plan
voor een
beziens-
waardige
bouw
Degenen, die om de een of
andere reden mochten blijven werden
in de dorpskern samengedrongen. De
buitenwijken werden verlaten en soms
ook verboden gebied, waarin talloze
mijnenvelden werden aangelegd. De
bekende bordjes:,, Minen, Lebens-
gefahr" met daarboven de lugubere
doodslkop en gekruiste doodsbeen-
deren, herinneren zich zeker nog velen
van ons. De woningen in dit gebied
(ruim 900)werden op bevel van de'
bezetter van alle licht, water, gaslei-
dingen en sanitair ontdaan.. •
Op het strand werden duizenden palen
ingespoten, waarop en waaraan zware
mijnen werden bevestigd, de zoge-
naamde „platte pannekoeken" en een
enorm aantal bunkers werd in de
zeereep en in. de duinen gebouwd.
Zandvoort was van een prettig
toeristenoord in korte tijd geworden
tot een vesting.
Het eind van de trieste sloop van het
zeefront kwam op 3 september 1943,
toen de trotse watertoren aan de kop
van de Rozenobelstraat werd opgebla-
zen. Met tranen in de ogen moest de
overgebleven bevolking dit brute
geweld aanzien.

Oude karakter
Eigenlijk is na het opblazen van de
oude watertoren de sloop van een
gedeelte van Zandvoorts oudste
volksbuurt, Je zgn. „Noordbuurt"
ingezet. Dat begon al begin 1943 en
werd daarna regelmatig voortgezet. De
Piet Heinstraat en de Burgemeester
Engelbertsstraat waren tevoren al
onder de slopershamer gevallen, doch
daarna kende de sloop-woede van de
bezetter nog steeds geen grenzen. Het
heeft in die tijd eigenlijk vele verbaasd,
waarom dit zo moest zijn, want met
het „zeefront" had deze Noordbuurt
niets te maken.
De oude historische huisjes lagen
onzichtbaar. Tóch moest een gedeelte
ervan verdwijnen en daarmee werd een
begin gemaakt van de verdere doop
van deze buurt, die een tiental jaren
geleden werd voortgezet.
Het hart van de buurt was er door de
bezetter al uitgehaald. Rozenobel-
straat en directe omgeving waren al
verdwenen en van de echte oude
Noordbuurt was na de oorlog geen
sprake meer. Misschien is dit ook wel
de aanleiding geworden • ja het is wel
vrijwel zeker • dat er in latere jaren een
plan werd gemaakt, om deze oude
buurt te gaan renoveren, want wat er
nog van was overgebleven, was niet
veel moois meer.

De stedebouwkundige Ir. Nix ont-
wierp het nieuwe zogenaamde
„Noordbuurt-plan". Het zag er heel
aantrekkelijk uit. De oude vorm en het
oude karakter zouden zo veel mogelijk
gehandhaafd worden. Het zou een
geheel aparte, historische buurt
worden, een bezienswaardigheid voor
inwoner en badgast. Alle verkeer zou
eruit worden geweerd en de nieuw te
bouwen huisjes zouden kunnen
worden benut om er oude ambachten
in uit te oefenen. De plannen waren
fraai en interessant en het leek erop,
dat Zandvoort een nieuwe bêziens-
waardigheid rijker zou worden. Maar
wat is ervan terecht gekomen?
Dat zal uit het vervolg van dit verhaal
wel blijken. Voor de realisering van
het renovatie en wederopbouwplan
was het in de eerste plaats nood-
zakelijk, dat de door de bezetter
begonnen afbraak werd voortgezet
Het begon zo ongeveer een tien a
twaalf jaar geleden op bescheiden en

onopvallende wijze. Een oud krot
werd onbewoonbaar verklaard en na
verloop van tijd afgebroken en er
volgden er steeds meer. \
Toen kwam de tijd, dat het
afbraaktempo werd opgevoerd. Gro-
tere huizenblokken verdwenen, om-
dat er plaats gemaakt moest worden
voor het nieuwe Noordbuurtplan.

Buurtcomité
De steeds schaarser wordende bewo-
ners werden ongerust, want er waren
volgens hen huisjes bij, die nog best
hadden opgeknapt kunnen worden.

-Men. kwam ertegen in verzet en
sommige bewoners trokken zelf de
stoute schoenen aan en maakten door
zelf de hand aan de ploeg te slaan, van
het d«or hen bewoonde historische
bewoonde pandje door in-en uit-
wendige verbouwing een waar juweel-
tje. Een sprekend voorbeeld daarvan is
het oude huisje, waar in de oorlogs-
jaren Simon Klinkenberg woonde,
toen nog Kruisweg 30, thans bewoond
door Arie Citroen, terwijl Kruisweg 30
werd omgedoopt in Rozenobelstraat
18.
Hij gaf het voorbeeld van wat er van
een oud, verwaarloosd pandje met
enig inzicht en een boel goede wil te
maken viel. Hij bond • na dit voorbeeld
te hebben gegeven • de kat de bel aan.
Onder zijn leiding werd een buurt-
comité opgericht met het doel te
trachten van het oude in de
Noordbuurt nog zoveel mogelijk te
behouden. Algemeen kreeg zijn
initiatief grote bijval. Men zag op de
muren leuzen verschijnen als: „sloop
is moord", men gaf een buurtkrantje
uit, waarin de grieven tegen de steeds
verder voortwoekerende sloop werden
uiteengezet. Men richtte zich tot B. en
W., tot de gemeenteraad, maar niets
hielp want de sloop werd voortgezet
en steeds groter werden de gaten in
deze oude buurt. Die gaten werden tot
braak liggend terrein of omgezet in
parkeerplaatsen en enkele plantsoen-
tjes. Men verklaarde, dat het allemaal
noodzakelijk was om het Noordbuurt-
plan van Ir. Nix te kunnen uitvoeren.
Voor de zo noodzakelijke uitbreiding
van het raadhuis, die nog steeds op
zich laat wachten, werd zelfs de gehele
Kleine Krocht met de directe
omgeving met de grond gelijk
gemaakt.
Vrijwel niets bleef er meer over van
onze eertijds zo onvolprezen Noord-
buurt. Ons gemeentebestur heeft bij
dit alles, bij deze voorbereiding tot
nieuwbouw, één kapitale fout ge-
maakt. Men heeft namelijk niet beseft,
hoezeer de oude Zandvoorters aan
deze oude volksbuurt, waren gehecht.
Een sprekend voorbeeld daarvan was
de geschiedenis van het oude huisje,

waarin de heer C. Molenaar (Kees
Ottctorre) vele jaren lang woonde aan
de .Kruisstraat no. 28, te zamen met
z'n vrouw J. Koning, (tante Cobi) die
in dit huisje geboren werd. Hij kreeg
aanzegging om het huis te verlaten,
want het moest worden gesloopt.
Hemel en aarde heeft hij bewogen, om
erin te kunnen blijven. Het werd zelfs
advocatenwerk, maar.niets hielp, want
Kees moest eruit en hij kreeg een
nieuw comfortabel huis aan de
burgemeester Nawijnlaan, met „alles
erop en eraan" maar wennen kan hij er
niet, want de Noordbuurt, zo oud en
vertrouwd, was voor hem alles en ook
voor z'n vrouw en oude bomen plant
men niet zo gemakkelijk over. Ook het
huisje van zijn buurman, waarin Ir.
Wagen aar vele jaren woonde, moest
worden ontruimd en beide pandjes
werden gesloopt op 13 september
1977. Nu is het een braakliggend
terrein, evenals wat ernaast ligt en
waar eertijds de oude kolcnschuren

van de heer C. Beekhuis stonden.
(Over dit terrein straks méér). En we
mogen rustig vaststellen dat er van de
oude Noordbuurt, zoals die er nu bij
ligt, weinig of niets meer is overgeble-
ven. Maar gelukkig heeft deze medaille
ook nog een keerzijde en daar willen
wij het tenslotte nu nog over hebben.

De wederopbouw
Die keerzijde is de wederopbouw van
onze geteisterde gemeente, die direct
na de bevrijding energiek werd
aangepakt. Burgemeester H. van
Alphen, • (destijds door de bezetter
ontslagen) was daar reeds in 1942 mee
begonnen. Te zamen' met Ir. G.
Friedhoff, verbonden aan de dienst
van openbare werken te Haarlci-,
werd een l wederopbouwplan ont-
worpen. Reeds in 1944 was in een
speciale afdeling „De Zandvoort-
kamer" van het bureau van Ir. R.
Dufour, algemeen gemachtigde voor
de bouwnijverheid in Noordholland,

>cen tot in' de details uitgewerkt
wederopbouwplan aanwezig. Archi-
tectenburcau Stevens ontwierp' het
plan voor ons prachtige Gasthuishof je
aan het Gasthuisplein en de woningen
aan de Burgemeester Engelbertsstraat
en de Noorderstraat. Met de uit-
voering ervan werd vrijwel direct
begonnen door het bouwbureau van
de heer W. Kelder te Bussum en als de
dag van gisteren heugd het ons nog hoe
de Zandvoortse muziekkapcl indertijd
medewerking verleende bij de inge-
bruikstelling ervan. Het werd een
feestelijke gebeurtenis van de eerste
orde, De oude Noordbuurt kreeg
hierdoor weer opnieuw een fraaie
afsluiting. Trouwens, het Gasthuis-
hofje bleef daardoor als fraaie oude
dorpsbuurt zijn speciale karakter
houden. Te zamen met het oude
dorpscafé „Het wapen van Zand-
voort" en de nog niet zo lang geleden
geopende Zandvoortse oudheids-
kamer en het Cultureel Centrum is dit
een bijzonder aantrekkelijk punt
geworden in onze nieuwe Noordbuurt
en de waarde en betekeniservan wordt
steeds meer ingezien.

Kleinste huisje
Veel heeft Zandvoort in de laatste
jaren ook te danken gehad (en heeft
dit nog altijd) aan Ir. C.J. Wagenaar,
die, komende uit Delft, zich een
twintigtal jaren geleden in Zandvoort
vestigde. Hij is docent aan de Hogere
Technische School te Amsterdam,
afdeling bouwkunde en woont thans
aan de Kpstverlorenstraat no. 23. Van
het begin af aan voelde hij zich
aangetrokken tot de mogelijkheden,
die de wederopbouw van het oude
Zandvoort • en dan speciaal de
Noordbuurt • biedt, mede omdat hij
aanvankelijk in deze Noordbuurt
woonde en thans aan het Jan
Snijerplein zijn fraaie nieuwe atelier
bezit.
Hij interesseerde zich voor alles, wat
Zandvoorts historie betreft en het was
geen wonder, dat men hem in de loop
der jaren tot waarnemend voorzitter
van het Genootschap „Oud Zand-
voort" benoemde. Een bijzondere
prestatie levert hij nu in deze dagen
door Zandvoorts kleinste huisje, dat
staat aan de Kruisweg no. 10, hoek
Rozenobelstraat voor het nageslacht
te bewaren. Waarom dit pandje niet
gesloopt werd, is ons een raadsel, want
het was oorspronkelijk een bouwval.
Maar Ir. Wagenaar heeft er iets zeer
speciaals van weten te maken. Een
kleine aanbouw werd eraan gebouwd,
maar verder is dit oude en .kleinste
huisje in Zandvoort in zijn oorspron-
kelijke staat geheel bewaard gebleven.

Typische voorbeelden van wo-
ningbouw in de oude Zand-
voortse Noordbuurt. De huis/es
werden in de na-oorlogse jaren
afgebroken. Links het huis van
Willum van Tri/n van Gijs,
(Kruisweg 23) midden een huisjes

aan de Kruisweg, vlak voor de
sloop en rechts nogmaals het
huis van Wullum van Tri/n van
Gijs, thans van een andere zijde.

Had men daarvan nog niet iets
leuks kunnen maken?

Gelukkigwijdde frisse lucht

En 't vrij en open strand

Verkwikt en sterkt ons elke dag

. Ons huis staat hoog op 't zand

Het zal worden ingericht door de
bekende kunstenaresse, Ariën van
Waterland, die woont aan de Nieuwe
Haven in Edam, bekend werd door
haar kinder en architectuurtekeningen
en die er thans een atelier in zal gaan
vestigen. Een zinvolle bestemming is
daardoor voor dit pandje gevonden.
Men had moeilijk beter kunnen
wensen.
Dit kleinste huisje van Zandvoort is
zeker enige eeuwen oud. Niemand
wist eigenlijk precies wie er het laatst
in had-gewoond. Men vertelde ons, dat
dit Engel van Koningsbruggen (Engel
de Taaie) was geweest, maar dit bleek
niet waar te zijn, maar wel moet naast
dit perceel Kruisweg 10 gewoond
hebben ene Arie Paap(Arie van Kec)
en daarnaast was - en is nog altijd - de
vroegere winkel (thans woonhuis) van
Maartje van der Veld-Schuiten
(Maartje de Ruifel). Het perceel stond
oorspronkelijk van de Kruissteeg no.
10, later werd de naam „steeg"
gewijzigd in „weg". De eerste
bewoner, • zo ongeveer 200 jaar
geleden * moet geweest zijn ene
Comelis Bol, die later verhuisde naar
de Kruissteeg no 16, daarna kwam erin
ene Klaas Koper en na diens
overlijden, bleef zijn weduwe, geboren

zich heeft laten horen. Na laatstgc-
noemde datum heeft perceel Kruisweg
no. 10 altijd leeg gestaan en diende het
als pakhuis en opslagruimte. Het is
welhaast ongelooflijk, dat zulk een
klein huisje, dat van alle comfort
verstoken was, toch nog als woon-
ruimtc diende.
Wél staat vast, dat het af en toe
geruime tijd heeft Iccggestaan. Dat
was geen wonder, want de grond,
waarop het stond, besloeg nog geen 4
x 4 meter. Het was opgetrokken uit
rode baksteen en grotendeels bedekt
met een witte plcistcrlaag. De nok van
het met rode pannen bedekte
zadeldak eindigt voor de noordelijke
top tegen de schoorsteen. In de
voorgevel zijn onder de dakdrup een
groot schuifraam met negen ruitjes en
daarnaast de onder de bovendeur
aangebracht, waardoor men inmidde-
Ilijk het enige vertrek kan betreden.
Dit vertrek diende zowel tot woon-
ruimte als tot keuken en slaapkamer.
De bedstee is nu uitgebroken, maar de
schoorsteen met eenvoudige houten
mantel is nog aanwezig. Een hiernaast
opgestelde ingebouwde ladder voert
naar de zolder waar de visser zijn gerei
borg en zijn vangsten kon drogen.
In verband met de geringe afmetingen

heden soms en zonder enig comfort,
maar gehecht en verknocht aan onze
Noordbuurt, HUN buurt, waar ze
geboren .en getogen waren. De
Noordbuurt met zijn eigen geschie-
denis, met alle vreugde en verdriet
daaraan verbonden. Het laatste waar-
schijnlijk wel het meest, maar het was,
is en blijft hun buurt in hun
Zandvoort, waarin zij tóch gelukkig
waren en waaraan de eerste vier regels
van ons Zandvoortse volkslied, waar-
mee wij dit artikel begonnen, gedicht
door Ds. Swaluë, zo treffend herinne-
ren. Zandvoort staat nu voor de taak,
die oude Noordbuurt te herbouwen
want zoals de toestand nu is, kan het
niet blijven en dat is ook de bedoel ing
niet. Maar dié oude, vertrouwde
Noordbuurt wordt het nooit meer; dat
is verleden tijd, ook al knappen vele
bewoners hun huisjes leuk op en daar
hebben we heus wel oog voor. Ook al
zijn diverse architecten zich ten volle
van hun taak in deze bewust en
hebben reeds heel wat tot stand
gebracht.
We denken aan de architectenbureaus
van de heren Rein bergen, Van
Oostrum en Sterrenburg. Om enkele
voorbeelden te noemen: het oude
„Wonder van Zandvoort" werd de
mooie nieuwe Ijzerhandel Zandvoort
en de nieuwe fraaie garage van de
heren Verstecge mag zeker ook'met
ere worden genoemd.

Maar er moet nog heel wat
gebeuren. De uitbreiding van het
Raadhuis volgens een gbedge-
keurd plan van de heren
Ingwersen en Wagenaar en de
woningbouw van E.M.M. op het
terrein van de vroegere kolen-
schuren van de heer Beekhuis
lijken reeds aan een verwezen-
lijking binnenkort toe te zijn.
Dan worden er tenminste akelig
grote gaten midden in het
dorpscentrum opgevuld. Doch al
kunnen ze ons onvolprezen

Het kleinste huisje van Zandvoort is bewaard gebleven, niemand weet waarom.

Aaltje Schaap, er nog geruime tijd
wonen, tot aan haar verhuizing naar de
Koningstraat.
Vervolgens werd het huisje bewoond
door Arie Visser (de Keeke?), die
later verhuisde naar de Kruisweg no. 5
en tenslotte door Arie Bol, later
verhuisd naar Kruissteeg no 16. De
laatste bewoner was ene Jozefus
Franciscus Paap, in de evacuatietijd op
12 mei 1943 verhuisde naar Heem-
stede en sindsdien nooit meer ietsvan

bezit deze zotder geen kapspanten
doch slechts in de topgevels rustende
gordingcn.
Voor verlichting en ventilatie zorgde
een topgevelraam, dat waarschijnlijk
voor een luik in de plaats is gekomen.

Toekomst
Ja ja, zó leefden in vroeger tijden
sommige van onze oude Zandvoorters.
Het is haast niet te geloven, maar het is
waar. In kommervolle omstandig-

Gasthuisplein met Gasthuishofje
niet meer afnemen, de Noord-
buurt van vroeger wórdt Het
nooit meer en van die oor-
spronkeliike bestemming van
bezienswaardigheid als „oude
buurt" zonder enig verkeer, lijkt
ons in de toekomst ook maar
bitter weinig terecht te zullen
komen en dat is en blijft jammer,
héél jammer! ! •

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - Op l november
wordt dé jaarlijkse Ontmoetingsdag
gehouden waarvoor evenals voorheen
weer steun wordt verkregen van alle
Zandvoortse ' kerkgenootschappen,
het • Humanistisch Verbond en de
Algemene Bond voor Ouderen. Deze
dag heeft tot doel mensen bij wie door
eert kwetsbare gezondheid, leeftijd,
handicap of eenzaamheid de con
tacten met anderen verminderen,
bijeen te brengen om in een gezellige
en feestelijke sfeer weer eens iemand
te „ontmoeten".

In de loop der jaren hebben al zeer
velen de waarde van de ontmoetings-
dag ervaren. Deze geregelde gasten zijn
bij de-voorbereidingscommissie be-
kend en zij ontvangen binnenkort een
persoonlijke uitnodiging. Ook degc-
nen die de ontmoetingsdag nog niet
eerder bijwoonden zijn op l november
hartelijk welkom. Zij worden verzocht
zich op te geven bij het hieronder
vermelde correspondentieadres.
Het programma is als volgt: 's morgens
optreden van Sheherazadc met haar
spraakwaterval, 's middags Micke
Telkamp, gevolgd door zang van het
koor van. de Algemene Bond voor
Ouderen dat wordt bijgestaan door
leerlingen vari een Zandvoortse
school. ' De muzikale begeleiding
wordt weer • verzorgd door het
bekende Trio Norman Smith.
De Ontmoetingsdag 1978 vindt plaats
in de nieuwe Van Pagce sporthal aan
de Flemingstraat, Aanvang 9.45 uur,
einde plm. 16.00 uur. Zij die niet meer
in staat zijn op eigen gelegenheid te
komen dienen dit bij hun aanmelding
op te geven. Aanmeldingen schriftelijk
of telefonisch aan het corresponden-
tieadrcs: mevr. Th. Robbers-van
OoSten, Emmaweg 4 te Zandvoort,
tel. 2813.
Wie de.Ontmoetingsdag financieel wil
steunen kan zijn gift overmaken naar
de Algemene Bank Nederland (ABN)
te Zandvoort op rekeningnummer
565921444 ten name van de pen-
nirigmccstercs mevr. T. van
Edc-Vecnstra, onder vermelding
„Ontmoetingsdag". Het gironummer
van de ABN is 9711.

ZANDVOORT • Bij Film Inn aan de
Prinscsseweg in Zandvoort is vrijdag
en zaterdag aanstaande de film „If"
vin Lindsay Andcrsen. Als voorfilm
wordt vertoond een animatie van
Gerrit van Dijk „Quot Libel".
Aanvang 21.00 uur.

i (Adv. Ingcz. Mcd.)

Burg. v. Alphenstraat 102.
ZANDVOORT

Tel. 02507 -45 65.
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Metro's Voordeelcentrum
Wie verstandig is koopt bij Metro.

want daar pakt u
het tweede kostuum

gratis mee
Do's dubbel voordelig, want als u uw twee

kostuums tegen elkaar indraagt gaan ze
nog langer mee ook.

*****

&&

Vlotte en
stijlvolle kombinatie

van blazer
met kamgaren

pantalon

Blazer

Pantalon
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Medewerker "Controlling"
op H^WO/M^VO-niveau.

De afdeling Controlling maakt deel uit
van de stafafdeling Calculatie. Controlling
en Begrotingen, die zich niet alleen met de
specifiek op de vestiging Schiphol gerichte
taken bezighoudt, maar tevens
koordinerend optreedt ten aanzien van de
overige vestigingen van de Nederlandse
werkmaatschappij.

De funktie.
Tot de taak van ..Controlling" behoren
onder meer:
- berekening van de uurtarieven:
- samenstelling en analyse van

bestuurli jke gegevens voor de
verschillende leidinggevende niveau's:

- aktiviteiten op het gebied van
kostenbewaking en kostenbeheersing:

- verzorgen van de kostcnadministrutic.
Op laatstgenoemd terrein zoeken wij
versterking.

De man.
Wij vragen een opleiding op
HAVO/MAVO-niveau en enige
administratieve ervaring. Het bezit van
P.D. boekhouden of het studeren
hiervoor strekt tot aanbeveling.

De sollicitatie.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij met
belangstelling tegemoet: Fokker-VFW.
PersoneelszakeiTnr. 104/78/RP
Postbus 7600. 1 1 1 7 ZJ Schiphol-Oost.
U kunt ook even met ons bellen vooreen
sollicitatieformulier: 020-5443820.

plant een boom
geef een boom

\

alle soorten bomen

boomkwekerij

herenweg lO3b-heemstede-hollandHFtQl. 023-266455
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 's Zaterdags tot 15.00 uur

centrum voor herenmode

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419

Vrijdag koopavond Bus 65 en 66 ,
(ook woensdag "°"e Laan Wolcheren

de hele dag open) Donderdag koopavond

Metro is gevestigd in: Aalsmeer .Alphen a/d Rijn. Amersfoort. Amstelveen .Delft • Leiden • Purmerend • Zaandam • Zeist

VOLVO 66
De Dion achteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
l!
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
HÖndenspocialiït

sinds 1955.
v.Ostad«straat26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Voor een aankomend
assistent-accountant:
een baan om wat van te leren.

Voor u al.s aankomend assistent-
aicountant / i jn ei banen genoeg, u k n u l kie/en.
Dal geelt n < l c % mogelijkheid kieskeurig te / i j n . Dat
moet n ook / i j n u a n t uu p i a k t i | k o i \ a i i n g moei
n a i u t i i l i | k een goede a a n v u l l i n g op u\\ s t u d i o / i j n .
U'ai dii betreh menen u i j d.ii ui- u i «.MS te bieden
hebben. In k.mlom \ms te idam. ivu \.m de
kantoicn van «U- i n i e i n c ai i n u n t a n t s d i c n x i \k/o. is
plaats vooi ooi i aankomend .is\istom-;uiomii.mi.
Hij ol / i j /al uorden m «OM hakeld bij <lo con i io l c
\ a n do modoino. geauiomaiiseeide adminis t ra t ies
\ . i i i Ak/o-bedrijven m on rond Amsterdam.

Van kandidaten voor de/e l u t u i i o
verwachten w i j dat /ij:
• oen middelbare schoolopleiding hebben:
• bij voorkeur be/ig /ijn mol de \ IvRA-s t iu l i e of

daai moe gaan beginnen.

\Vij .stollen daal legoiuuei:
• eoh ambulante , afwisselende lunc t i e met

aanirekkoli |ko gï<»oimo«e!ijklieden. /ouel binnen
on/e a icouniantsdie i is t als oldoi s binnen bel
Ak/o-oomern:

• een degelijke begeleiding vanuit het team waarin
men uerki:

• in terne cursussen, o.a. op hel gebied v a n
autnmat i se i mg:

• een goede studiekostei i tegeinoetkoming.

Moe hl u nadere in fo rma t i e s wensen, belt
u dan o\en mol on/e personeelsdienst:
lololoon OS.~>-r).-> l :WS.

L'u so l l i i i t a t ie kunt u. onder
\ e i m e l d i n g \ a n nr. 7809. richten aan:
Ak/o Nedeiland bv
T.a.\. Personeelsdienst
IJssollaan 8^
0800 AL Arnhem

Akzo Nederland bv

A k / < > is ei'i. Nvdcil.imKe ijioop \.in i i i f l i iMi i c l f oiulei iRMiiingrn mot 160 \f .st iKiiif;eti in 50 landen. Oe,re iabriiercn
<lieinisdul uvfls. /om on ilicniiHlti ' piiKliiku-n. U'ncti on l.ikkon. plurni.iivuiisi-he en loimimcmenprociukten.

LAAT U W STEM HOREN OVER
UW EIGEN WOONOMGEVING
Ontwerp-streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied
Voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied is
een ontwerp-streekplan gemaakt. Daarin
hebben gedeputeerde staten, het dagelijks
bestuur van de provincie Noord-Holland, de
hoofdlijnen aangegeven voor onder andere
wonen en werken, recreatie en verkeer.
Dat ontwerp-streekplan is intussen op een
drietal plaatsen, Zaanstad, Amsterdam en
Velsen, gepresenteerd door de gedeputeerde
voor de ruimtelijke ordening, de heer
W. van der Knoop.

, j

Beleidsnota bouwlokatie Haarlemmer-
meer •
Sinds de publikatie van het ontwerp-streekplan, begin
september, is een aanvulling op dat plan gemaakt,
de Beleidsnota bouwlokatie Haarlemmermeer. Daarin
hebben gedeputeerde staten gezet welke voornemens
ze hebben voor de bebouwing van het gebied tussen
Hoofddorp en Haarlem in de jaren tot 1990

Informatieavonden
Op de nog komende informatieavonden zullen zowel het
ontwerp-streekplan als de Beleidsnota bouwlokatie
Haarlemmermeer worden toegelicht. Ook daar zal
gedeputeerde Van der Knoop een inleiding houden over
de problematiek. Er zal ook een korte diashow worden
vertoond en m de zaal is een tentoonstelling opgesteld.

17 oktober:
DieRaeckse,
Raaks 1-3,
Haarlem

18 oktober:
Royal,
Kruisweg 1049,
Hoofddorp

Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, Haarlem, Haarlemmer-
meer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk,
Heemstede, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Zaanstad
en Zandvoort. Ook m de openbare bibliotheken m het
gebied kunt u de plannen inzien, evenals m het
Provinciehuis, Dreef 3 m Haarlem.

Wanneer reageren?
Tot en met 15 december kunt u een bezwaarschrift
over de plannen van de provincie sturen naar
Provinciale Staten van Noord-Holland, Dreef 3 m
Haarlem. Uit Provinciale Staten, de Noordhollandse
volksvertegenwoordigers, wordt een Commissie van
Onderzoek gevormd, die de bezwaarschriften gaat
beoordelen. Er zullen overal m het gebied hoorzittingen
worden gehouden waarop iedereen zijn bezwaarschrift
kan toelichten. BIJ de beslissing van Provinciale Staten m
juni 1979 over het ontwerp-streekplan worden de ,
bezwaarschriften betrokken.

Inspraakbegeleiding
Het best kunt u zelf het initiatief nemen voor het op-
stellen van een reactie (bezwaarschrilt). Als u dat wenst
kan het Opbouworgaan Noord Holland, Kleine Hout- ,
weg 32, Haarlem, tel. 023-319130, u behulpzaam zijn.
Op de informatieavonden zal een en ander worden
verteld over de inspraakbegeleidmg.
Voor meer informatie kunt u bellen naar bureau
voorlichting van de provincie, Dreef 3 m Haarlem,
tel. 023-169933.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Ze worden geleid
door de Commissaris der Koningin, drs. R J. de Wit.

Plannen te kijk
Behalve op de informatieavonden kunt u ook uw licht
opsteken op de plaatsen waar het ontwerp-streekplan en
de beleidsnota ter inzage liggen, m de gemeentehuizen

' m Aalsmeer, Amstelveen. Amsterdam, Bennebroek.

[BON "
l Stuur mi):

D gratis brochure ontwerp-streekplan, '
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied l

D gratis samenvatting Beleidsnota i
bouwlokatie Haarlemmermeer *

D het ontwerp-streekplan zelf, inclusief j
de beleidsnota (a f 25,- excl. porto- ,
kosten) l

Naam: j

i Adres \ l
I v l
i Woonplaats .

Bon insturen naar. Provinciehuis, Dreef 3,2012 HR Haarlem.

provinciaal bestuur
van noord-holland
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Zandvoortmeeuwen gelijk
tegen Nieuw Vennep: 1-1
ZANDVOORT • be elftallen van Zandvoortmeeuwen en Nieuw
Vennep hebben hun supporters zondag een prettig voetbalmiddagje
bezorgd. A l Ie ingrediënten waren daarvoor ook aanwezig: een
sympathiek najaarszonnetje, weinig wind, een gave grasmat en twee
teams uit de kopgroep, die tot het uiterste van hun kunnen wilden
gaan om de volle buit binnen te halen. Ze moesten genoegen nemen
met een puntenverdeling. Na negentig minuten aantrekkelijk
voetbal word het 1-1, een eindstand, die de krachtsverhouding
redelijk weergeeft.

Bij Zandvoortmeeuwen was het met
vakantie zijn de Ed Vastenhouw
vervangen door Wim van Staveren, die
een verdienstelijke partij vertolkte. In
de beginfase waren beide ploegen aan
elkaar gewaa gd. N ieuw Vennep
kreeg de eerste scoringskans, maar het

schot ging hoog over. Aan de andere
kant raakte Albert Visser een knappe
voorzet van Bert Bouwman verkeerd.
Nieuw Vennep kwam fel opzetten en
Ed Steffers moest enkele malen zijn
keeperstalenten duidelijk demon-
streren.

Wertheim voorzitter

Verkiezing Sportraad
ZANDVOORT - Vertegenwoordigers van 17 sportverenigingen
hebben vorige week de nieuwe sportraad gekozen. De uitslag
van de vierjaarlijkse verkiezing was zonder meer verrassend. In
het overkoepelende adviserende sportparlement, dat negen
leden telt, werden niet minder dan zeven verse krachten
gekozen. Voor de periode 1978-1982 kwamen als
vertegenwoordigers van de sportverenigingen in de sportraad:
A.J. Arens (ZZPC De Zeeschuimers), W. Bakker (Tennisclub
Zandvoort), J. Brugman (Zandvoortmeeuwen-Handbal), H. van
Ekeren (Zandvoortse Hockey Club), M.J. Methorst (Zandvoort-
se Politie Sport Vereniging), C.G.T. de Roode (Zandvoortse
Reddingsbrigade), N. Wertheim, (Zandvoortmeeu wen-
Voetbal).
Bij raadsbesluit waren als vertegenwoordigers van de gemeente
al eerder aangewezen de heren J. Termes en J Jongsma. De heer
N. Wertheim zal de voorzittershamer hanteren, terwijl het
secretariaat in handen blijft van sportambtenaar J. Pannekeet.
Voorzitter J.H.B. Brink, die de
sportraad sinds de oprichting 11
jaar geleden, leidde, maar hu niet
werd herkozen, blijkt daarover
niet teleurgesteld: „Ik heb al een
paar keer gezegd, dat ik er wel uit
wilde en dat er een jongere moest
komen, maar het bestuur wilde
dat ik me weer kandidaat stelde".
Als belangrijkste feiten, die
tijdens zijn voorzitterschap tot
stand kwamen, noemt Brink de'
sportuitwisseling, de ABO-cur-
sussen en de instelling van een
ambtelijk secretariaat.
Zijn opvolger Wertheim laat
weten, dat hij geen spectaculaire
wijzigingen in het sportbeleid
verwacht. „Ik vind, dat de
sportraad goed he'éffrïfefunctio-£
neerd en we zullen wel ongeveer
op dezelfde voet doorgaan. Er
zullen wat nieuwe ideeën worden
ontwikkeld, vooral in de sport
moet je jong blijven". De nieuwe
voorzitter vindt wel, dat. de
vergaderingen van de sportraad
openbaar zouden moeten zijn.
„We moeten onderzoeken of dat
wettelijk mogelijk is. Van de 35
sportverenigingen zitter er maar 7
in de sportraad en die 28 andere
clubs zouden ook kennis moeten
kunnen nemen van de problemen
die ter tafel komen". >

De heer N. Wertheim.

zonder
arbiters
ZANDVOORT - De handballers van
Zandvoortmeeuwen hebben zich zon-
dag moeten beperken tot een
onderling oefenpartijtje. Tegen-
stander Ookmeer was wel aanwezig,
i naar de twee scheidsrechters lieten
.'erstek gaan. De Amsterdamse tegen-
partij ging er niet mee accoord, dat de
wedstrijd werd geleid door ver-
vangende Zandvoortse arbiters. Van-
daar.
De dames moesten hun meerdere
erkennen in het bezoekende, VDO.
Met de rust had VDO al een 1-4
voorsprong genomen. Daarna liepen
de Zandvoortse dames wel in tot 4-5,
maar de gasten waren beter en boden
de thuisclub weinig scoringskansen
meer. De eindstand werd 6-11. Score
Zandvoortmeeuwen: Sandra van
Duijn (2), Hanneke Zwemmer (2),
Erna Duker, Truus Draayer.
Zondag 15 oktober wordt het
veldseizoen afgesloten met de dames-
wedstrijd SDW-Zandvoortmeeuwén
(13.00 uur).

floekey-winst
op Alliance
ZANDVOORT - Het Zant
voortse dames-hockeyteam
heeft zondag een fraaie 2-0 zege
behaald op het Heemsteedse
Alliance, nieuwkomer in de 2e
kl a s se, maar de vorige week
wel overwinnaar van de kop-
loper. Coach Maarten Hagenaar
had zijn dames voorgehouden,
dat het eerste doelpunt binnen
10 minuten z ou moeten vallen
om daarmee ook de vrees voor de
tegenstander te laten vallen. Zo
geschiedde: uit een knappe
aanval ontstond een verwarde
situatie, waaruit zelfs de uitblin-
kende Alliance-keepster geen
oplossing wist, zodat Marga
Clement kon scoren: 1-0.
Door beide teams werd vervolgens
v eel werk verzet in midden- en
voorlinie, werk dat door beide
achterhoedes efficiënt werd afge-
broken. Onda n te een overwicht van
Zandvoort dreigde toch steeds het
gevaar van een tegengoal. Daaraan
kwam pas 5 minuten voor tijd een
einde, toen na goed doorzetten van
Karin van der Staak weer door Marga
Clement 2-0 kon worden aange-
tekend.
Het Ie herenteam van ZHC had een
ongelukkige dag. Een via Harry de
Jong verkegen 0-1 voorsprong in dé~
uitwedstrijd tegen Terriërs uit Alk-
maar werd nog voor rust te niet gedaan
via een te hoog ingeslagen maar door
de referee toch goedgekeurde straf-
corner. In de tweede helft was de
Zandvoortse animo wat weggeëbd en
Terriërs kon nogmaals uit een
strafcorner scoren: 2-1. Zandvoort
komt door deze uitslag in waUagere
regionen terecht.

De Meeuwen kregen geleidelijk wat
meer speelruimte en Engel Koper
schoot na goed doorzetten net naast.
Ook Aaldert Stobbelaar zag tweemaal
achtereen een kopbal na een voorzet
van Teun Vastenhouw naast de paal
gaan. Een treffer van N ieuw Ven neper
Stef Grootvels werd wegens hands
afgekeurd. Kees Bruin kwam nog eens
alleen voor de keeper en Stobbelaar
beukte de paal uit een vrije trap, maar
ondanks vele kansen voor beide
doelen bleef het 0-0.
In de tweede helft viel Zandvoort-
meeuwen sterk aan, wat al na vijf
minuten resultaat opleverde. Albert
Visser speelde zich vrij en zag het leer
na een lage voorzet in de touwen
gewerkt door Bert Bouwman: 1-0.
Bruin en Van Staveren kregen ook nog
mogelijkheden, maar de juiste richting
ontbrak. Nieuw Vennep gaf de moed
niet op en wist vele malen verwarring
te stichten in de Zandvoortse defensie.
De gelijkmaker kwam na 30 minuten,
toen de vrijstaande Krijn Grootveld de
bal kreeg toegespeeld, doorliep en
onhoudbaar scoorde: 1*1.
Beide teams kregen daarna nog volop
kansen op de zege. Albert Visser werd
in het strafschopgebied onderuit
gehaald, maar de arbiter zag er om
duidelijke redenen geen penalty in.
Grootkerk kreeg op de valreep een
bijna niet te missen kans, maar de
Venneper spits schoot naast. Het bleef

1-1, een score waar beide ploegen
tevreden mee kunnen zijn. Trainer
Richard Bruynzeel was dat ook wel.
„Natuurlijk ben je ergens ook een
beetje teleurgesteld als je gelijkspeelt,
maar dit Nieuw Vennep was een
gevaarlijke tegenstander. Ze waren
vooral sneller dan onze jongens en op
het middenveld hadden ze de zaak
vaak knap in handen. Vooral hun
counters leverden problemen op en
daarom ben ik toch wel blij met deze
1-1. De scheidsrechter? Laat ik daar
maar niet te veel over zeggen. We
hadden in ieder geval geheid een
strafschop verdiend".

Stomnvogels behaalde weer een kleine
overwinning evenals KFC, zodat
Zandvoortmeeuwen nu de koppositie
aan de .IJmuidenaren heeft moeten
'laten en de tweede plaats deelt met
KFC, zoals.de competitiestand laat
zien:
Stormv. 6
Zandv. 6
KFC 6
N.Venn. 6
WSV'30
TYBB
HBC
Zaandijk
Beverw.
VVB
QSC
Velsen

10
9
9
7
7
6
6
5
4
3
3
l Chris Jongbloed breekt door de Venneper defensie.

Zandvoort '75 liet punten SVJ
'ZANDVOORT • De zaterdag-
voetballers van Zandvoort '75
zijn momenteel op de verkeerde
weg. Na twee knappe overwin-
ningen aan het begin van de
competitie hebben ze nu twee
nederlagen in successie moeten
incasseren. Zaterdag was SVJ de
opponent en evenals vorig
seizoen moest Zandvoort '75 in
het Heemsteedse Sportpark de
eer en de punten aan de
tegenstander laten.

< Zandvoort '75 begon erg sterk mét een
harde inzet van Joop Tukker en
doorbraken van Ronald Zaadnoordijk
en Ronny Tukker. Een drietal corners
in de eerste minuten leverde wel veel
gevaar op -voor de SVJ-achterhoede,
maar doelpunten kwarten er niet Na
10 minuten kwamen de Heem-

stedenaren meer in de aanval en miste
Fred Smits voor open doel. Diezelfde
Smits wist zijn ploeg wel aan de leiding
te helpen nadat hij de Zandvoortse
defensie achter zich had gelaten: 1-0.
Uit een strafschop werd het via Wim
Willesteijn zelfs 2-0. Jammer dat kort
daarop de scheidsrechter voor de-
zelfde overtreding Zandvoort '75 een
strafschop onthield. Nadat Karel v.d.
Reijden de bal voor het SJ V-doel had
gekopt, ontstond daar een ver-
warrende situatie, die eindigde in een

'eigen inzet? 2-1. Kort voor rust
knalde v.d. Reijden van verre afstand
juist over de lat.
Direct na de hervatting viel een prima
combinatie v.d. Reijden<Keuning te
noteren, maar Raymond schoot net
naast de paal. Terwijl Zandvoort '75
veel werk verzette om gelijk te komen,
kwam onverwacht de fatale tegen-
stoot: SVJ-er Niek Nelis kwam even

vrij en wist via de binnenkant van de
paal te scoren: 3-1. Joop Paap, na de
rust weer eens op zijn linkerspits-
plaats, wist Keuning te bereiken, die
'zag v.d. Reijden vrij staan en het was
3-2. De tegentreffer kwam te laat. De
Zandvoorters deden verwoede po-
gingen om langszij te komen en Joop
Tukker kwam nog wel een keer alleen
voor de keeper, maar het bleef bij een
negatieve score. De stand is nu:

VVRA
KIC
SVJ
Zandv.'75
Kinheim
Bloemendaal
SMS
Halfweg
DEM
RCH
Velsen

5-9 (23-4)
5-5(8-11)
5-5(8-11)

4-4(13-11-
4-4 (9-8)
5-4 (9-8).

5-4(8-11)
5-4 (4-9)

5-4(5:13)
4-3(8-10)

5-3. (4-8)

SC Hongkong nog ongeslagen
ZANDVOORT • De 27 Zand-
voortse zaalvoetbalteams doen
het tot nu toe niet slecht in de
competitie. Na een serie
thuiswedstrijden in de Pelli-
kaanhal zijn ze nu weer uit-
geweken naar sporthallen in de
regio, waar vaak opmerkelijke
successen worden geboekt. Het
in de Hoofdklasse debuterende
Nihot heeft een' beetje pech.
Tegen het sterke Graetz werd het
4-4, van Club 12 werd on-
gelukkig verloren en de 2-8
nederlaag tegen Carillon Boys
was zonder meer geflatteerd. In

de Ie klasse staat Rinko met 4
punten uit 4 wedstrijden op een
redelijke plaats. De beste presta-
ties worden tot nu toe geleverd
door SC Hongkong, dat ken-
nelijk van plan is snel naar de
hoofdklasse terug te keren. Na
drie overwinningen trad de
Zandvoortse Ie klasser donder-
dag aan tegen De Krim.

Ook deze vierde match leek een
gemakkelijke overwinning te worden,
maar de vele kansen werden gemist of
de uitstekende doelman van De Krim
stond een treffer in de weg. De weinige
tegenaanvallen .werden door ver-

dedigers Kees Bruin en Fred Boom
goed opgevangen. Tot de rust bleef het
0-0. Na de pauze een nog groter
overwicht voor SC Hongkong, dat
resulteerde in een doelpunt van
Aaldert Stobbelaar. Via snelle en goed
opgezette aanvallen wisten de Zand-
voorters de voorsprong nog uit te
bouwen via Richard Kerkman, Pieter
Keur en Aaldert Stobbelaar (4-0). Al
deze treffers werden goed voorbereid
door Chris Jongbloed. De laatste
aanvallen waren voor De Krim, maar
doelman Eddy Steffers liet zich niet
verrassen. SC Hongkong bleef na 4
wedstrijden nog steeds ongeslagen.

Aaldert Stobbelaar scoort voor Hongkong

Voetbal
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 15 oktober
Zandv.m.2-HBC3 12.00 u.
O.G. 3-Zandv.m. 3 12.00 u.
Velsen 5-Zandv.m. 4 12.00 u.
Velsen 6-Zandv.m. 5 12.00 u.
Zandv.m. 6-Ripperda 6 12.00 u.
Zandv.m.7-SVY7 12.00 u.
Zandv.m. 8-KIC 8 uitg.
Zandv.m. 9-HFC 99.30 u.
A-junioren
Zandv.m. l-ADO'201 12.00 u.
Zandv.m. 2-Sp.woude 2 12.00 u.

Zaterdag 14 oktober
Zandv.m. 1-SVY l 14.30 u.
SIZOlO-Zandv.m.2 14.00 u.
B-junioren:
Zandv.m. l-St.vogels l 14.00 u.
Kenn.land 3-Zandv.m. 2 14.00 u.
HBC 3-Zandv.m. 3 uitg.
C-junioren:
Zandv.m. l-Velsen l 14.00 u.
EDO 3-Zandv.m. 2 15.15 u.
Zandv.m. 3-DIO 2 12.00 u.
Zandv.m. 4-TYBB 5 12.00 u.
D-junioren:
Zandv.m. 1-SVY1 11.00 u.
Zandv.m. 2-THB 2 11.00 u
Zandv.m. 3-NAS 3 11.00 u.
Zandv.m. 5-HFC 5 10.00 u.
Molenwijk 1-Zandv.m. 6 11.00 u.
E-junioren:
Zandv.m. 1-Sch.wijk l 10.00 u.
Zandv.m. 2-TYBB 2 10.00 u.
Schalkwijk 4-Zandv.m. 3 11.00 u.
DSC'74 5-Zandv.m. 4 10.30 u.
Schalkwijk 8-Zandv.m. 5 10.00 u.
F-junioren:
Sp.stad 1-Zandv.m. l ll.OOu.
Sp.stad 2-Zandv.m. 2 11.00 u.
Halfweg 1-Zandv.m. 3 ll .OOu.
Halfweg 2-Zandv.m. 4 ll .OOu.

Zandvj'75
Zaterdag 14 oktober
Zandv.'75 1-S.M.S. l 14.30 u.
Stormvogels3-Zandv.'752 12.00 u.
Zandv.'753-SIZO7 12.00 u.
Zandv.'754-SIZ08 12.00 u.
Zandv.'755-ODINll 14.00 u.
Zandv.'756-ODIN13 14.00 u.
DeBrugAl-Zandv.'75Al 14.00 u.

TZB
zaterdag 14 oktober
Ripperdal-TZBb 14.00 u.
TZBc-Haarlem3 14.00 u.
TZBd-DSOVl ll.OOu.
Molenwijk 1-TZB e ll .OOu.

Zondag ISoktober
TZB a-Bloemendaal l 14.30u.
Renova-TZBl 14.30 u.
TZB 2-Terrasvogels 3 9.30 u.
TZB3-THB4 9.4 5 u.
Molenwijk 2-TZB 4 12.00 u.

TZB verliest
ZANDVOORT - Een door de
geruchten omtrent tegenstander
FC Schalkwijk duidelijk geim-
poneerd TZB heeft in een zeer
sportieve en door arbiter Gerrit-
sen goed geleide wedstrijd met
een 2-0 nederlaag genoegen
moeten nemen. De Zandvoorters
hebben daardoor het contact
met de kop van de ranglijst
verloren.
De wel dan niet terechte berichten
over de Schalkwijkers hadden ken-
nelijk gezorgd voor een angstsyn-
droom bij TZB. Duels ging men uit de
weg, nishes werden onderbroken,
kortom het werd een strijd, die er bij
voorbaat al toe leidde, dat de
successen van de voorgaande weken
verbleekten. Toch wist het slecht
spelend Schalkwijk niet gevaarlijk te
worden en de enige uitblinker werd de
scheidsrechter, die zeer gedecideerd
floot. Een slechte wedstrijd dus van
beide kanten, voor de onpartijdige
bezoeker niet om aan te zien.
TZB was geen schaduw van de
afgelopen wedstrijden en FC Schalk-
wijk was zichtbaar verbaasd over het
gemak, waarmee de bezoekers waren
te verschalken. Aan eigen machteloos-
heid van de thuisclub was het te
danken, dat zij pas in de 41e minuut
de stand naar 1-0 kon tillen.
Na de rust eenzelfde spel type met een
nerveus en ongevaarlijk TZB en een
machteloos Schalkwijk, zoekend naar
de man die durfde te schieten. Het
duurde tot 10 minuten voor tijd voor
de tweede treffer kon worden
aangetekend. Het werd en bleef 2-0,
waarmee de gastheren veel meer
kregen dan ze verdienden.

TZB zal zondag de strijd
aanbinden met Renova, geen
gemakkelijke tegenstander, ge-
tuige de stand in de 2e klasse
HVB: Terrasvogels 6-9, Renova
6-9, Schalkwijk 5-7, SVIJ 6-7,
Heemstede 6-7, Inter Heemskerk
6-7, CBS 5-6, Alliance 6-6, TZB
6-5, EHS 6-3, Molenwijk 6-2,
DSC '74 6-2..

Bridgeclub
ZANDVOORT • Na de 4e wedstrijd in
de eerste competitie van de Zand-
voortse Bridgeclub is de stand:
A-lijn: 1. Fam. Heidoorn, 224,66
p eent Ds. Dear-Hagel,
216,60 procent.
B-lijn: 1. Hr. Stor-De Wit, 220,42
procent met promotie naar A-lijn, 2.
Hr. Vulsma-v.d. Wende 218,45 pro-
cent.
C-lijn: 1. Fam. Paardebek, 219,20
procent met promotie naar B-lijn, 2.
Fam. Coops, 213,45 procent. jD-lijn:
1. Kam. Spiers, 246,26 procent met
promotie naar C-lijn, 2. Hr. Hollink-
Knipscheer.

MEEVALLERS
U zoekt een handig

wandelwagentje voor
een klein prijsje...

dan is deze babysiroller de oplossing' Oit
opvouwbare parapluiwagenlje is te ge-
bruiken vanal de 6e maand.
Solide door de stevige konstruktie van
frame vergrendeling, komtortabel door
de geveerde' achterwielen. Ter bescher-
ming van o.a. uw kleding bevindt zich
rond de vering een plastic hoesje. Kies
uit verschillende ruitdessms.

Verkoopprijs 79,95

- NU 59,95
Uw mMMwnvoordMl 20,-

Oe overbekende

BOX
in de afmeting 100x80
cm. Deze box heeft geen
scharnieren, de zijstuk-
ken kunnen op de bodem
geklapt worden. Lever-
baar in blank gelakt en
bruin.

Van 129,-

nu 99,50,

De relswleg...
... dié zo super-handig-
en licht van gewicht is.
koopt u nu voor
'n zeer voordelig
prijsje. Met kap en
regendek
En natuurlijk ekstra ste-
vig? draaghengsets.
De'solide pied-de-poule
stof is uitgevoerd in de
kleuren bruin, blauw
of zwart.
Verkoopprijs 69,50
Special} prijs

57,50 Uw
12.-

meeneemvoordeel

Ledikant met kast
Rustiek veiligheidsledikant
mei verstelbare bodem en
gedraaide spijlen in bruin ge-
beitst hout met bijpassende
tweedelige klepkast.
Samen voor
slechts

Ledikant
cok los
verkrijgbaar

Slechts 129,50

Koelstra
kinder-
wagen
makkelijk
geheel op-
vouwbaar
superiichte bak
als reiswieg
te gebruiken
m veie kleuren
van 349 -

NU 299,-

Plein 1960, Amstelveen
Ceintuurbaan 326-328,
A'dam.
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200 br. zware kwaliteit
div. kleuren pecmeter

"

199.-
„BERMUDA
zuiver wollen lussenberber
berber tint 400 br.
met jute rug gratis
gelegd per meter ... ..... .

donkerbruin
100% nytor
\egWare rug

KEUKEN EN BADKAMER
VINYL 17
200br.perstr.meterv.a. mi m

„SUCCES"
400 br.div. kleuren
100% nyton legklare rug

„FLORENCE"
400 br. hoogpolige slaap-
kamerkwalltett In 5 zeer
mooie kleuren, tegklare rug

„BERBERAL"
400 br. 100% nylon. berberkleur -
'lussenweefsel - gratis gelegd

„ENRO BERBER
400 br. 100% wol. beige-bruin gemel.
voordezelflegger
Nu

„AKABA"
400 br. nytontapljt
lichtbruin gemeleerd .
op mooie zware rug

KEUKEN EN
BADKAMERTAPIJT
200 br. tos te leggen. 15 Kleuren .... 26,
DE ENIGE ECHTE IS ER
WEER!
ZWART WIT NOVILON
200 br. Krommenie nu .-:.'

9.75
7.25
5.50
3.0O
1.79
1.00
0.58

Wollen berber tegels 50 k 50 p. st.
Zware haartegels 50 x 50 p. st.
Zware velourstegel 50 x 50 p. st.
Nykmlegels 40 x 40 p. st.
Vilttegels los te leggen 40 x 40 p. st
MataMadtegeto 30 x 30 p. st.
Rljctstrotegels 30 x 30 p. au

KEUKENVINYLS
v.a. 17.

o A Novilon - Nova - senior •
de Uixe • Quedro • prominent
cosltred enz. enz. • -

••••••BBiiÜiiiiBMi w^^^^gg^v^^0^ïïfë?m

COLORWAY
400 cm. br. effen velours
baiin-cognac-beige-groen *»»
op legklare foamrug RQ DR
gratis gelegd v9i9ïl

„LEEDS"
400 cm. br.
80 % wol/20 °o nylon
zeer mooi gedessineerd -*-* • «*
Bloemtapijt 1 DO RH
met jute rug • V9 «Vil

„BUNGATIPE"
100 °o zuiver scheerwollen
hoogpolige berber .- ̂ ^
400 cm br. foamrug 1 011 _
gratis gelegd ISOe

' -

„KARLA"
400 br.
100°onylontapijt
beige gemeleerd 79 Ril
per mtr. f Am • UU

.• .

MONTREUX BERBER
. 100 °b wol .'•"

400 cm breed . ^ :
reliëf patroon 1 RQ • •
gratis gelegd IU9«

BAROK BERBER
400cm.br. .
80% wol
20 °o nylon •
los te leggen
in elke kamer lAD •
gratis gelegd 1 "V9 •

\

CAIRO
Wollen berber tussenweefsel
400 cm. br.
lichtgemeleerd _ A_ ^
op foamrug . 1 9Q QH
gratis gelegd lfc9e3|,U ;

.• • . : ;

QRANDESSA
400 cm. breed
6 kleuren in voorraad ^^ ^«k
Zeer geschikt voor trappen. Dn Ril
hallen en zwaar gebruik V V • UU

:;

Geldig tot eind oktober zolang de voorraad strekt
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Teun Vastenhotwv
in Zandvoorttneeuwen l

ZANDVOORT - In de midden-
cirkel van de Zahdyoortmeeu wen-
arena vond zondagmiddag vóór dé
wedstrijd tegen Nieuw Vennep
een korte plechtigheid plaats.
Rechtsback Teun Vasten hou w
speelde zijn 250e wedstrijd voor
het Ie team van de geelblauwen,
voor zijn bestuur aanleiding om
Teun en echtgenote. Greet in de
bloemetjes te zetten.-. Voorzitter
Wim Nijboer dankte Vastenhouw
voor zijn inzet voor de club en
huldigde het sportieve echtpaar •
Greet verdedigt met élan het
Meeuwen-handbaldoel • met een

, cadeaubon en een fraai boeket.

Teuns' 250e duel werd wel géén
overwinning, maar hij had weer.
een potig aandeel in het onderbre-
ken van- de aanvallen van de
tegenpartij en in het eervolle 1-1
gelijk spel van Zand-
vóortmeeuwen.
Na afloop vertelde Vastenhouw,
dat hij op zijn 17e jaar debuteerde
in het eerste elftal. „Ik ben nu 30
en ik pieker er over om
binnenkort een stapje terug, te
doen. Vier keer in de week trainen
wordt een beetje veel en er staat
genoeg goede jeugd klaar. Maar
waarschijnlijk draai ik nog wel een
jaartje mee"..
Eén jaar heeft massieve Teun niet
van de partij kunnen zijn. „Toen
had ik een gebroken been
opgelopen. En verder heb ik in
totaal zeker wel een jaar aan
schorsingen aan m'n broek gekre-
gen. Ik ben geen nietig type, weet

Een fraai boeket bloemen en een cadeaubon voor de 250e wedstrijd.

je, ik geloof dat ik nogal een
agressieve speler ben". Dat is hij
zeker en dat was hij ook zondag
weer, toen hij uitermate actief
door de voetbal-wei liep te
draven, met zijn eeuwig afgezakte
sportkousen. „Ja, legen scheen-
beschermers kan ik beslist niet.
Geen goed voorbeeld voor de

jeugd, maar het is niet anders".
Teun Vastenhouw heeft het ooit
nog eens gebracht tot het
Haarlems jeügdteam en later tot
de militaire B-selectie. Verder was
hij destijd een spectaculaire
steunpilaar van het Zeskamp- en
Spel Zonder Grenzen-team van
Zandvoort.

WEEKENDDIENSTEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol,
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 2633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson telefoon
2058; Drenth telefoon 3355; Flieringa
telefoon 2181; Zwerver telefoon
2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: zr. A.E. Boschma,
Linnaeusstr. 7, flat 4, tel. 4277.
Apotheek: Zeestraat apotheek, N. v.
Berkel, Zeestr. 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur: mevr. Dekkers,
Thprbeckestr. 17, tel. 5847.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
sluitend telefonisch de Vee-
artscndienst te Haarlem, telefoon
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043. ,
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 uur tot
's morgens 7.00 uur.

Centrum voor Vrijwillige hulp-
verlening
geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Kerkdiensten
ZANDVOORT.
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur Eerwaarden heer J. de Vries uit
Heemstede (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel onder leiding van de heer
G.J. Kwakkel.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. van Hall, 19.00 uur
Ds. H.D.deWitvan Lisse.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur Os. H.L. Broer,
Ned. Herv. pred. te Hilversum.
Rooms Katholieke kerk
Parochie St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag 14 oktober: 19.30 uur
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 15 oktober: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering, 10.45 uur Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlandse Christelijke Gerneen-
schapsbond: nog geen maandagmid-
dag-samenkomsten in huize Pniël,
Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Over functioneren sociale dienst

Commissie gaat met
betrokkenen praten
ZANDVOORT • De klachten over het functioneren van de
Zandvoortse sociale dienst, gerapporteerd door de PvdA en vervat in
een rapport en later onderzocht door een commissie bestaande uit
de heren L.H.M. Trouw en H.J. Verkouw, zijn ook vorige week
woensdagavond tijdens de commissievergadering van maat-
schappelijk welzijn en volksgezondheid onderwerp van bespreking
geweest. Naar .voren is gekomen dat de commissie maatschappelijk
welzijn rond de tafel wil gaan zitten met betrokken om te praten
over de gerezen moeilijkheden. " ,1

Eén en andeLzal gebeuren volgenseen
zogenaamde probleemveldenlijst dat
werd opgesteld aan de hand van
landelijke onderzoekingen. Aiet name
Ineke Wftid?I;vart cde, PvdAauheeft
aangedrongen volgen&dte -lijst, tcwerkr

te gaan. Zij had kritiek op de
resultaten van het onderzoek van
Verkouw en Trouw. „Men had zich
niet aan de opdracht gehouden." En:

;05iVèei meer dan een serie gesprek-
verslagen bevat het stuk niet. Met de

ambtenaren van de betreffende dienst
is bijvoorbeeld helemaal niet gespro-
ken". Voorts vroeg zij zich af of de
dienst sociale zaken wel zo drempel-
verlagend en dienstverlenend bezig is.
„Als het diensthoofd uitspraken doet
als: de regelingen zijn toch algemeen
bekend en,men kan toch postbus 51
schrijven of de krant lezen, en men
weet toch wel dat men een deskundige
kan meenemen naar gesprekken,
getuigt dat van een gebrek aan inzicht
over hoe de opstelling van een sociale
dienst behoort te zijn".

Ineke Wind sprak verder haar
verwondering uit dat zij bij de stukken
voor de vergadering van woens-
dagavond een schrijven miste van 11
september dit jaar, waarin vijf
organisaties uit de Zandvoortse wel-
zijnswereld de structurele pro-
bleemvelden op een rijtje hadden
gezet Probleemvelden die men was
tegengekomen bij de sociale dienst
Volgens wethouder v.d. Mije was er al
voldoende materiaal op tafel gekomen

voor informatie en zou de betreffende
brief alleen maar vertroebelend
werken. Bovendien zei hij, was de
brief teruggezonden naar de in-
stellingen voor handtekeningen, om-
da* één van de instellingen niet meer
achter de brief stond.

Hij voegde er aan toe dat het college
van B en W. de commissie van
onderzoek alle vrijheid had gegeven
omtrent hun methode van onderzoek.
De wethouder constateerde dat er
toch een aantal dingen aan het licht
was gebracht, de laatste'jaren fout
waren gelopen.
Ook Van Erp van D'66 vond het
verslag van de commissie van onder-
zoek eenzijdig. Hij was van mening dat
er eerst nog een open gesprek met alle
betrokkenen moest plaatshebben. De
heer De Pater van CDA pleitte
eveneens voor een gesprek om de
moeilijkheden op te lossen. „Laten we
het doel voor ogen houden, het gaat
erom dat, de sociale dienst zo goed
mogelijk funtioneert

Het is overigens nog niet
duidelijk of ook cliënten aan het
voorgestelde overleg zullen deel-
nemen. De wethouder conclu-
deerde dat de PvdA-rapporteurs
best als vertegenwoordigers van
de cliënten konden optreden.

voor Zee-
schuimers
ZANDVOORT - In de 2e
wedstrijd van de jeugd-
competitie tussen NVA/HHC-
Njord'59 W.Z. & P.C. en de
Zeeschuimers, zijn de Zee-
schuimers weer goed voor de dag
gekomen. Tijdens de jl. zondag 8
oktober, door MVA HHC ge-
organiseerde wedstrijden in het
zwembad „De Duinpan" wisten
zijn 5 gouden, l zilveren en 3
bronzen medailles te veroveren.

Debutante Emmy Koning zwom
bijzonder sterk en wist in haar eerste
wedstrijd op de 100 m. schoolslag
meteen maar brons te bemachtigen.
Paul Nohot verbeterde op beide'
nummers waarop hij uitkwam zijn
persoonlijk record; op de 200 m.
wisselslag wist hij zelfs zijn tijd met
8,3 sec scherper te stellen. Roy
Warmerdam wist zijn persoonlijk
record op de 200 m. wisselsl. eveneens
te verbeteren evenals Karin v.d. Berg
op de 100 m. rugslag. Op het nummer
4 x 50 m. wisselsl. estafette lukte het
Rudi en Fernando Heeroma, Roy
Warmerdam en Robert Westerman het
.toch wel zeer sterke Njord '59 met 5
sec. verschil te verslaan: goud was
hiervoor hun beloning.
Uitslagen: 200 m. wisselslag j.o. 14
jaar: Paul Nihot 4e 2.52.1; Roy
Warmerdam 6e 3.03.7.
100 m. vrije slag dames: Elly Bol 6e
1.08.6;
100 m. vrije slag heren: Ralph Kras 2e
1.00.0; Martin Herfst 12e 1.18.1.
100 m. schoolslag meisjes '68: Emmy
Koning 3e 1.49.7.
100 m. schoolslag jongens '68: Rudi
Heeroma Ie 1.44.6; Jan Hessels 6e
1.56.8.
50 m. vlinderslag jongens '67:
Fernando Heeroma Ie 0.44.5; Robert
Westerman 6e 0.55.5.

klopten Lisse
ZANDVOORT - „tóen belang-
rijke overwinning". Zo kwalifi-
ceerde coach Renr* de Vries de
derde zege van zijn lions op het
team van Lisse. 'Zaterdagavond
kwamen de Zandvoortse basket-
ballers voor eigen publiek tot een
knappe 86-69 score. De kracht
van Lisse werd voor de wedstrijd
door de leeuwen bepaald niet
onderschat 'en men zag dit
treffen als e'an testcase voor het
eigen kunnen als debutant in de
2e divisie.

Stimulator was weer Dick Visser, die
bezig is aan een uitstekende come-
back als sp*lverdeler. Terzijde gestaan
door de aankomende Uons-garde
Marco Termes, Nico Koper en Peter
Brandse, die een steeds grotere
inbreng manifesteren, werd ook in
deze wedstrijd duidelijk, dat het team
in het gezelschap van bijna gelijke
krachten in de 2e divisie een goed
partijtje meeblaast. Een belangrijk
gegeven in het Ie heren team van Li ons
bleek weer Pim Schön wiens lichaams-
bouw hem tot een ideale basketballer
kan maken. Onder het bord is hij van
essencieel belang voor het team,
gesteund door de routine en kracht
van Frans Stiphout en de onvoorwaar-
delijke inzet van Richard Vissers,
Maarten Paap en Joop van Nes. De
eerste 13 minuten van het duel tegen
Lisse kenden een spannend scorever-
loop: 27-27. Na een time.out
van De Vries zagen de Zandvoorters
toch kans de score van schutter
Kooiman aan banden te leggen en de
rust met de niet ongunstige stand
47-38 in te gaan. In de tweede helft
leek Lions gemakkelijk weg te lopeni
van de tegenstander: 66-47 na l'Ci
minuten. Een hogere versnelling bij (ie
LJssenaren stelde de conditie van
sommige leeuwen op de proef en in ide
18e minuut was het gat niet groter «dan
11 punten meer. Lions kreeg na rteze
aanvalsgolven weer greep op het
tempo van de wedstrijd, herstelde zich
en wist het duel met een fraaie £5-69
eindstand af te ronden.

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort "

showroom: passage 14

Telefoon 02507-4556

.•*a»'<y«:»*fe"fe«^»Q«'

allmilmö keukens f

TOTALE BOUWKUNDIGE EN \
TECHNISCHE VERZORGING 2

^*^K^Jf̂ jr /̂f̂ w^M^yw^w^W^yi1^»

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a
tel. 02507-6747/3176

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Schuif deurkast in gre-
nen of eikenuitvoering

h. 180.br. 97. d. 58
198,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Te Kuur:
gestoffeerde kamer
met gebruik van keu-
ken, douche en toilet
Tel. 7801 na 18.00 u.

Hulp gevraagd
1 ochtend per 3 wk.
Aanm.: rnevr.Castien.
Helmersstr. 1, Zand-

voort. tel. 2903;

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-mij-nieten
naar

kwekerij
De

Notedop
Ook voor

kamerplanten.
Geopend van 9.00 tot

18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183, ..

naast ingang
Boeckaniersnest

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

- In- en verkoop en
opslag van inboedels

•- en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

- en zaterdags tot 13 u.
Tel: 21 64-37 13.'

. V na 18 uur 66 58.
FS.WATERORINKER

, . Souterrain
De Witte Zwaan

Dorpsplein 2. ---

EIJFFINGER
SONDERSON

Behang met bijpas-
sende gordijnstof en

rolgordijnen.

KEUR EN ZOON
Schilderwerken
Paradij»weg2
ZANDVOORT

Tel. 02507 -56 02

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren: .

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen, .

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

AANBIEDING:
PETIT FLEUR
5 dessins, per rol

van 10 meter 15,95
KEUR EN ZOON

Schilderwerken
Paradijsweg2
ZANDVOORT

Tel. 02507-56 02

Ef'is geen maandag of hij maakt weer-plaats
voor een dinsdag.

Anton Tsjechow (1860-19041

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

:is hét daarmee ten volle eens.
De tijd vliegt immers voorbij? ;.

Engelse kwaliteit
Duptox Medaillon

behang
, - per rol v. 10 mater

v.a. 15.95
KEUR EN ZOON

Schilderwerken
Paradijsweg2
ZANDVOORT

Tel. 02507-56 02

Aangeboden:

Datsuii Cherry
b.j. eind 1975, rood,
prima staat, scha-
Getectyleerd, uiter-
ste prijs f 5:950.-.
Tel: 02507-3778.
Tel. 02507-3778.

TE KOOP OF TE HUUR,
GEVRAAGD: .,;'

EMM
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Voor leden komt beschikbaar:
De eengezinswoning

Tollensstraat 17
bestaande uit: woonkamer, 3 slaap-
kamers, douche, zolder.
Huurprijs f 179,10 per maand.
De toewijzing geschiedt op het IkJmaatschapsnummer van

. de vereniging. Het bestuur verstrekt een
bejeidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag 17 oktober
1978 om 19.00 uurte geschieden aan het kantoor van
de vereniging Thomsonstraat 1, onder vermelding van
lidmaatschapsnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 19 oktober 1978 om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

RUILWONING
Maand oktober 1978
1. Aangeboden: Eengezinswoning Kanaalweg

(gem. woning)
Huurprijs f 53,80 p.m.

Gevraagd: Grotere eengezinswoning, in Centr,?

2. Aangeboden:

3.
Gevraagd:

Aangeboden:

Gevraagd:

4. Aangeboden:

Gevraagd:

5. Aangeboden:

. Gevraagd:

6. Aangeboden;

., Gevraagd:

7. Aangeboden:

.Gevraagd:

Benëdenduplex-woning
Vondellaan (oneven).
Huurprijs/" 98,75p.m.

• Eengezinswoning, hoge huur geen

Benedenduplex-woning Van
•Lennepweg (oneven).
Huurprijs f 110,65 p.m.
Eengezinswoning in
Zancivoort-Noord.

Eengezinswoning Duinwindelaan
(gem. woning)
Huurprijs f 148,00 p.m.
Eengezinswoning in Zandvoort-N.

Flatwoning Van Lennepweg, even.
Huurprijs r" 178,50 p.m.
Eengezinswoning in Zandvoort-N.

Flatwoning Van Lennepweg (oneven).
Huurprijs f 190,05 p.m.
Eengezinswoning

Eengezinswoning Burg.
Beeckmanstraat.
Huurprijs f 284,50 p.m. '
Benedenflatwoning Sophiaweg/
Linnaeusstraat.

Christien
Versteege-Thieleman

Flemingstraat 104,
tel. 5185.

Modoch gediplomeerd
paritaire van het

Ehsabeth Gasthuis

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Grote sortering houten
ledikanten v.a. 38.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Halfdons dekbed
Karo»tep140bij200

150.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Te koop gevraagd:

strandtent.

Brieven onder nr.
1537 van dit blad.

Matras 16 cm dik
80 bij 190

139.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos. •
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.
t^^^m^^m^mttf^^i^fmmmim

TE KOOP:
Pnnta

stationwagen
Oitsm 180B,
bj.okt.74.

Telefoon 5260.

Zonnekuren

10 keer een uur f 65.-;
uw 2e huur/* 55.-.
L orentzstraat 323,

telefoon 02507-5330

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tap*/!
Te huur bi'

. DROGISTEFilJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Ziindvoort
telefoon 02507-2327

TEL. 4547

ATELIER
VALK

WIJ MAKEN O.A.:

GLAS IN LOODRAMEN
GEBRANDSCHILDERD
GLAS
RAAMDECORATIE S
MET O.A. UW
FAMILIEWAPEN
ÓÓK UW EIGEN IDEE
REPARATIES

W. DRAYERSTR. 6

iiRestaurant „BAD ZANDVOORT'
Thorbeckestraat 23 - Tel. 35 20

Dagmenu af 12,50

Kaart voor 10 menu's f 95, -
te gebruiken binnen 3 weken.

Maandag:
soep, geb. lever, aardappelen, groente, pudding.

Dinsdag:
hutspot, klapstuk, koffie.

Woensdag:
soep, kotelet, geb. aardappelen, groente, koffie.

Donderdag:
erwtensoep, stokbrood, ijs.

Vrijdag:
soep, kabeljauwfilet, patat, sla, koffie.

Grote pils M.25.
40 soorten whisky's.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. PITMAN
Reiriwardtstraat 20. telefoon 0250'-43B1:

MEER VEILIGHEID
VOOR FIETSERS

met de

RIJWIEL VEILIGHEIDS-
REFLECTOR
verkrijgbaar bij:

WIVERSTEEGE32 umenwvftendo
MMnMkeninnft.

Haltestraat 18, telefoon 02507-4499,
Zandvoort

dien\ci U

^Totziens

tirit»lei»s|»et»fc
•F winterzon

WIJ HEBBEN NOG VELEN MOGELIJKHEDEN

MAAR WACHT NIET TE LANG MEER

inde

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur.
Kosterstraat 9, tel. i

Met warmte en Bluys
plezier in je huis.
Volop bloemenen

planten, bloemenhuis
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Kijk verder dan de neus van
een auto lang is...

kijk wat hij u straks aan
„vaste lasten"kosten gaat

, - . ( bU,k ,
, ,' 1 'f*,i' J

De aanschafprijs van een auto is natuurlijk belangrijk. Maar
véél belangrijker is het hoeveel het kost om die auto langere tijd
veilig „op de weg te houden". Dat zijn namelijk de steeds
terugkerende kosten.

Kosten die zwaar kunnen gaan drukken... als u niet uitkijkt.
Kom daarom eens met ons over de volgende onschatbare
voordelen praten:

expertise-procedure kan men direct
aan de reparatie beginnen Tijd is geld'

3 V.A.G Financierings-Voordeel
• Klaar terwijl u wacht • Gunstige
voorwaarden

4V.A.G Inruil-Voordeel

1 V.A.G Onderhouds-Voordeel
• Lage onderhoudskosten door het
nieuwe V A G Service System •
Express Service Snelle hulp voor
kleine reparaties. „klaar-tcrwijl-u-
wacht" • Vastgelegde lage tarieven,
u weet waar u aan toe bent

2 V.A.G Verzekerings-Voordeel
• Door heel Europa reparaties
zonder dat u geld hoeft „voor te
schieten" • Door vereenvoudigde

• Een Volkswagen behoudt znn
waarde Dat merkt u als u hem
inruilt • Ook andere merken zim bij
ons welkom' En ook die mruilpnjs
zal u meevallen

Mensen die goedkoper
& «*** m m H& V A

LoXVolkswagen Scirocco

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

willen rijden komen even langs V-A-G
U w V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, tel. 02507-4565

7 SR

Interieurverzorging
FA.LBALLEDUX&ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Jl̂ JIII Bedden

Ploegstoffer»

ZAAK: HALTESTRAAT2?
Matthijs Mofenaarstraat 6, telefoon 3759.

Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums +• Novllons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Jtïff. Lux- dealer
VOOR MEUBELEN

•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen
29, tel. 2S96, Zandvoort

Zaterdag 14 oktober -
Aanvang 20.00 uur

Duo Mitsey Smeekens
Zondag 15 oktober v.a. 16.00 uur

Rexis en Ad Veen
Gelegenheid voor recepties en pertijen.

Koopje van de Week!

Houtskoolzak A 2 kilo .2,95
Houtskoolbriketten

zak A 2 kilo

J. H. Vermeijs bv
Haltastraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Weer een service van ons!!!
Van maandag 16 oktober

t/m vrijdag 20 oktober

wordt uw accu gratis getest bij:

SHELL-STATION

DUINZICHT
Dr. C. A. Gerkestraat, Zandvoort

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

"Queenie"
Rotisserie Francaise

Kerkplein 8, Zandvoort, tel. 3599.
Vraagt voor directe indiensttreding

leerling kelner
In de leeftijd van 18 jaar

jonge enthousiaste
restaurantkelner

met ervaring, in de leeftijd van ±. 25 jaar.
(vast, goed loon).

Bedrijfsvakantiesluiting
van 19 december tot 10 januari 1979.

SERVICE?

Onze strikt persoonlijke
service is zo langzamerhand
een begrip. U merkt het wel
als u bij ons binnenstapt!

Wij zoeken precies dié bril, die bij uw
gezicht en persoonlijkheid past.
Oogmeting door bevoegde
vakmensen met de meest
geavanceerde apparatuur.

\A/IJ ZIJN ER VOOR!

ilcent

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 3212.
Auto • Brand • leven

Woningruil
Aangeboden een groot benedenhuis, plus Ie
etage in Amsterdam-Zuid, huur f 400,-p.mnd.

Huis in prima staat met open haard en
dergelijke.

GEVRAAGD:
benedenhuis of flat of andere woonruimte

voor asmatisch kind
Telefoon 020-760716.

Groenten- en
Uoemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kwekof P- VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

voor mode van
NU en MORGEN
naar
YOUNG FASHION
Grote Krocht 20
Zandvoort.

Piano en
blokfluit

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort'
Tel. 02607-68 66.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

. Grote Krocht 29. . Zandtfoort ,T»I. 02507-6957. Kerkstraat 22

Vakantiezwemmen voor

1 gulden!
Dinsdag 17 Oktober van 8.00 tot 12.00 uur en van

14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag 18 Oktober, van 8.00 tot 12.00 uur en van

14.00 tot 16.00 uur. , .
Donderdag 19 oktober, van 11.30 tot 16.00 uur.

Vrijdag 20 Oktober, van 8.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur.

Zwembad De Duinpan
' i '

Vondeliaan 57. Zandvoort.

Iets te vieren: . .?
j t

Wij hebben een mooie sortering,
bloemen en planten

'erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Wegens verbouwings-
werkzaamheden

zijn wij van

16 oktober t/m
14 november gesloten.

Haarverzorging

Henk v. d. Feer
Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort,

talafoon 02507-3874.

FROMAGERIE
Kaas- en wijnspecialisten

EXTRA BELEGEN
KAAS
per kilo Ö/ÏJÖ|

Nergens zo voordelig.
Nergens zo lekker.
KERKSTRAAT 6A, ZANDVOORT.

! TELEFOON 02507-8141.

BV Play-ln
heeft plaats voor

een kassier
in vaste dienst.

De werkzaamheden worderr uitgevoerd in
wisseldiensten en bestaan uit het wisselen van
geld en toezicht houden op de automaten.
Bel voor een afspraak 02507-3580 of 3030.

AUG.v.d.MIJE
. ' i, ! .

Marisstraat 13a - Zandvoort. t
, telefoon 5186'

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

(

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK :

BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw'

WONINGSTOFFERING -

KAMERBREEDTAPIJT - NOVILON • TREDFORD elc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Nu bij ons:
De Dynamische Vorvo's 79

Autonteuws van de eerste orde.
Kom naar onze show room en wij trakteren u op

ccn proelnl m de Dynamische Volvo s79
Pas dan weet u precies wal Volvo bedoelt

met D> naniische Veiligheid Dat voelt u al
njdcndc in die praktische en prettige Volvo 66

De gc/inswtigcn niet die soepele
automatische versnelling (C VT)
Ol hcprocl de nieuwe Volvo VI?
eens Nu met handgeschakelde
vicrvcrsncllmgsbaken in
aanlokkelijke pnjs De 343 Luxe vanal
l I57SO.-

Als u de Volvo 240-sene op /n
sportiefst wili leren kennen,
moet u eens kijken naar de
nieuwe Volvo 242 GT.
C hiquc.camfort en ccn
voomaum voorkomen /uit u
onmiddellijk herkennen in de
Volvo 260-scric Dit is meer dan ooit
de gelegenheid om Volvo te betrekken
m uw aulokcuic Onze deuren staan wijd voor u open

VOLVO

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V,
Brederodestraat 8*10, Zandvoort.^tel. 02507-3242.
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Bel voor
inlichtingen

over £leze
rubriek

02977-28411.

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie
— Omruil binnen 2 weken mogelijk
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel 023-265333
GEN CRONJESTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BYKBISTRO
LesJumeaux

'Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gbalêt Het Witte Huls"

Zeeweg 3, O verveen, Tel 023 256057
Eig J G de Jong

Naast onze welbekende specialiteiten koud
buffet op vrijdag, zaterdag en zondag.
Gelegen in prachtig natuurgebied, met ruime parkeer
gelegenheid, is ome gezellige zaak bijzonder geschikt
voor hef geven van uw recepties, zakendmers enz

Reserveren gewenst
's Maandags gesloten

CAFÉ-RESTAURANT

CRÉPERIE

Stella Marie

200 terrasplaatsen met uitzicht op rotonde en zee

Diverse ijsspeciahteiten

STRANDWEG 1 O ROTONDE

ZAMDVOORT
TEL 02507 5544

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

occasions
MUZIEKCENTRUM
voor gcrantit »n zekerheid
Kruisweg 679. Hoofddorp.
tel. 02503 16068/16501

ORGELS -PIANO S

Inkoop - Verkoop • Occasions

Massief eiken
huis-en

salontafels
in alk gawenst model.

Wij maken ze voor u.

9rt üioodljnn
Aléén

Schagelstraat27.
Haarlem,

tel. 023-327019.

Heeft u
moeilijke
voeten?

Wij hebbet\voor u
prettig zittende
schoenen, zowel met
ingebouwde steun
als voor losse
steunzolen.

Kleine Houtstraat 8, telefoon 323184.

Hotel Bad
Zandvoort

vraagt

net meisje
voor alle voorkomende

werkzaamheden,
plus bediening.

Thorbeckestraat 23.
tel 3520.

Zandvoort

Voor aanleg en
onderhoud van tuinen

naar de vakman.

A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577. Hoofddorp.

telefoon 02508 1402
Tevens het adres voor uw grond en mest

• ^ » ^ > r ^ x ) ^ i j i t > > j < j ^ & j i y r V > < V ' ^ ' ' v

interieurbouw M
ciOe«*t-

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus
AnHekBottifk
Hooganfarn
Zijdstraat 63^65 ,
tel. 02977-24429

Aalsmeer

Co vander Horst te Amstelveen is toonaangevend]
op het gebied van kompleet en exklusief wonen
Steeds meer mensen ontdekken Wooncentrum
van der Horst

Wij vragen op korte termijn
een

MAATNEMER/VERKOPER
voor het maatnemen, het begeleiden van de
stoffeerden) én het adviseren van de klienten
Hij moet bekwaam zun m de huidige verwerking
en de methoden van stoffen en wonmgtextiel

Co van der Horst biedt naast een prima salaris
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
en een prettige ongedwongen werksfeer,

Interesse5

Bel of schrijf naar Wooncentrum van der Horst,
Binden) 2 Amstelveen. Telefoon 020 -412505

co vsn clm' l HJI 9\

tkompleetste
- wooncentrum
van Nederland

Bindcni 2 Amstelveen
tel 020 4 1 2 5 0 5

% Maandags
lot l uur gesloten

te koop.

MUNTEN
Koninkrijk -

Buitenland - Zilveren
ducaten - Rijders -
Leeuwendaalders - Ned.
Antillen.

Tel. 02975-66245.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl 7invoor-

raad zowel gedossi
neerdalsum

spicringô
Heren en juniormode

Hoofdstraat 178 Hillegom
tel 02520 15119 Donder

dan koopavond

GEVRAAGD:

Jeugdige zanger
tot 14 jaar voor jeugdorkestje

De Bliksemafleiders
(Bekend van Stuif es in).s

Inl. Bliksemproducties Leiden,
telefoon 071-763730

Te koop

Italiaanse
populieren

de voordeligste afrastering
voor uw tuin of gazon
Groeit prachtig dicht

Tel. 02977-25818

\ de favaugeplem 31 showroom passage 14
| zandvoort , , .tel. 02507 4556
l TOTALE BOUWKUNQIGE EN nnr^t
l TECHNISCHE VERZORGING

in chroom, mat nikkel, antiekbrum
en goud, met prachtige bijpassende
accessoires

uitsluitend bij ons verkrijgbaar

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz
Bezoek enz" oud

hollandse toonkamers

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65.
Aalsmeer

tel 02977-24429

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Van Diemen bv
Nijverheidsweg 2-4, Mijdrecht

vraagt m verband met uitbreiding

CHAUFFEURS
voor binnen- en buitenland

Standplaats Mijdrecht.

Indien u hiervoor interesse heeft is het
prettig voor u te weten dat onze beloning

en onkostenregeling geheel volgens het cao
geschiedt, wat o a betekent

* vast salaris gebaseerd op irschakeling
volgens het cao

" 8% vakantietoeslag
* 20 vakantiedagen

* onregelmatigheidstoeslag
* u bent persoonlijk extra door ons verzekerd

Modern wagenpark.
Sollicitaties na telefonische afspraak

02979-1930.

/-r*'•f /
P-N

Clri _L_vwo ,» GOED

SERVICE-ONDERNEMING

W. BOOMS
• warm water vooziening
• storingsdienst van gas en olie-

gestookte installaties
. 24 uur service ook op abonne-

mentsbasis
Nachtegaalstraat 74
2525 VL Haarlem,
tel. 023-379263

Onderhoud
Centrale Verwarming

Betaalt u thans niet teveel
autopremie?

Auto's tot 3 jaar oud, 5 jaar
schadevrij

Auto 12 000,-
Auto 15 000,-

AR 506,-
AR 569,

WA 213,-
WA223,-

Ook m andere gevallen zeer scherpe premies

NHAK
Postbus 780,2003 RT Haarlem,

tel. 023-323024

TRANSPORTOPSLAG EN DISTRIBUTIE

BOON BV
Nijverheidsweg 2-4, Mijdrecht

vraagt in verhand met uitbreiding

chauffeurs
voor distributiewerkzaamheden m

Nederland. Standplaats Mijdrecht of
Amsterdam.

Indien u hiervoor interesse heeft is het prettig
voor u te weten dat onze beloning en

onkostenregeling geheel volgens het cao
geschiedt, wat o a betekent

* vast salaris gebaseerd op inschakeling
volgerts het cao

* 8% vakantietoesldi;
* 20 vakantiedagen

* onregelmatigheidstoeslag
* u bent persoonlijk extra door ons verzekerd

Modern wagenpark
Sollicitaties na telefonische afspraak

02979-1930.

Problemen met uw maat?

HEYDT
UW SPECIAALZAAK
Öe nieuwste^bandplooipantalons

Sportjevetheren modellen en
klassieke pantalons

Kotberts en kostuums
Overhemden - truien

VOOR IEDER EEN
GOED PASSEND KLEDINGSTUK

ANEGANG 44 TEL. 321625
HAARLEM

WET INZAKE DE
LUCHTVERONTREINIGING
Aanvraag om vergunning van Cmdu Chemie BV te
Uithoorn op grond van artikel 22 van de Wet inzake de
luchtverontreiniging

Gedeputeerde Staten van Noord Holland

maken ingevolge artikel 24 van de Wet inzake de lucht
verontreiniging bekend dat bi| hun college op 15 septem
ber 1978 is ingekomen een aanvraag om vergunning van
ündi, B V te Uithoorn welke inrichting bestaat uit de
volgende bedrijfsonderdelen
la destillatie van steenkoolteer alsmede de verwerking

en de opslag van de bi| destillatie ontstane produkten
en de bereiding van andere chemische stoften van
het bedrijfsonderdeel Cmdu

1 b m hoofdzaak dienstverlening ten behoeve van alle
bedrijfsonderdelen van Cmdu B V behorende tot het
bedrijfsonderdeel Cindu,

2 de fafaricage van koolwaterstofharsen behorende tot
het bedrijfsonderdeel Neville Cmdu Chemie

3 het bereiden van polyurethaanprodukten behorende
tot het bedrijfsonderdeel Boston Cindu Chemie

4 de fabricage van opgeweven mat ( non wovens )
behorende tot het bedrijfsonderdeel Cmtamat

ex artikel 22 van de Wet inzake de luchtverontreiniging
mede strekkende tot vervanging van de eerder verleende
vergunningen ten behoeve van deze inrichting gelegen
aan de Amsteldi|k Noord 35 te Uithoorn
Een exemplaar van de aanvraag met bijbehorende
stukken ligt vanaf 9 oktober 1978 ter inzage ten orovmcie
huize te Haarlem (afdeling Milieuhygiëne Paviljoenslaan 7)
in de openbare bibliotheken te Uithoorn en ten gemeente
huize van
Uithoorn Amsterdam Amstelveen Ouder Amstel
Aalsmeer Abcoude Loenen Vinkeveen en Waven/een
Wilms Mijdrecht Breukelen Kockengen Kamerik
Nieuwkoop. Zevenhoven Nieuwveen Leimuiden Ter Aar
en Haarlemmermeer

Alle belanghebbenden kunnen tegen het verlenen van de
gevraagde vergunning schriftelijke bezwaren indienen tot
en met? november 1978 De bezwaarschriften dienen m
tweevoud te worden gericht aan Gedeputeerde Staten
van Noord Holland en te worden ingediend bi| Burge
meester en Wethouders van Uithoorn
Mondelinge bezwaren kunnen door belanghebbenden
m persoon dan wel bij gemachtigde worden kenbaar
gemaakt aan gedeputeerde staten tijdens een openbare
gehoorzittmg welke zal worden gehouden op

woensdag 25 oktober 1978 des middags om 14 00 uur
ten stadskantore van Uithoorn

Gemachtigden, die niet als advocaat of procureur zijn
ingeschreven moeten zijn voorzien van een schriftelijke
lastgevmg

Voor eventueel gewenste nadere inlichtingen wende men
zich tot de Dienst Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord Holland (tel 023 31 93 50)
De gehoorzittmg voornoemd zal worden gecombineerd
met de openbare zitting als bedoeld m artikel 11 van de
Hinderwet

Haarlem, 9 oktober 1978

provinciaal bestuur
vannoord-hdland

Transport- en montagebedrijf ' f

Molema bv ;/

gevestigd te Hoek van Holland, r
kantoor houdende te Mijdrecht

vraagt in verband met uitbreiding r

chauffeurs
voor binnen- en buitenland.

Standplaats Zoeterwoude of Mijdrecht.

Indien u hiervoor interesse heeft is het
prettig voor u te weten dat onze beloning en

onkostenregeling geheel volgens het cao
geschiedt, wat o a betekent

* vast salaris gebaseerd op inschakeling
volgens het cao

* 8% vakantietoeslag
* 20 vakantiedagen

* onregelmatigheidstoeslag
* u bent persoonlijk extra door ons verzekerd

Modern wagenpark
Sollicitaties na telefonische afspraak

02979-1930

GROEN & CO.
Centrale verwarming

Julianalaan 33 - OVERVEEN - Tel. 25 48 55

NIEUWE R18

n; J

RENAULT18TL -18GTL -18TS -18GTS v RENAULT

Autobedrijven
Oranjestraat 2-12 - Zandvoort
Tel. 02507 - 23 23 / 24 24 (b.g.g. 33 60)
Off. Renault-dealer.
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LOC
OPTI

Een geheel vernieuwde Looman Optiek her-
opent donderdag a.s. om .17.00uur.
Uiteraard bent óók u uitgenodigd bij dit
feestelijk gebeuren. Omdat Looman Optiek
met z'n tijd meegaat staat i n het fonkelnieuwe
interieur het allerlaatste apparaat op het
gebied van oogmeting.
En wel een met geavanceerde ruimtevaart
technieken ontwikkelde computer die uw
ogen binnen 2 x 30 sekonden objektief en
uiterst nauwkeurig onderzoekt.
Onmiddellijk zijn de resultaten van het on-
derzoek en het eventuele voorschrift van de
brilleglazen zowel op digitaalscherm alswel
op papierstrook af te lezen.
Mochten deze gegevens een afwijking aan-
geven dan zal Looman Optiek u direkt naar
de oogarts verwijzen.
Deze unieke oogtest is geheel gratis en
verplicht u tot niets. Gewoon even binnen-
stappen bij Looman optiek dus, het gaat
tenslotte om UW ogen.

LAAT MINSTENS 1x PER JAAR
UW OGEN KONTROLEREN!

LOOi
'! OPTIEK

,EO.

ft,

t

O

Tr

1

OPTICIEN "-
KONTAKTLENSSPECIALIST
HALTESTRAAT 5,
ZANDVOORT,
TELEFOON: 02507-2174

DONDERDAG 12-1Ox&
V . . . U \ . i . . 4 . « . 4 . .' . • i » i . : . I . 11 . <
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RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteedse Courant
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Verkeer Noordbuurt:
Minder auto's

ZANDVOORT - Er zullen
op het Gasthuisplein minder
auto's komen. Het aantal
parkeerplaatsen wordt aan-
zienlijk verminderd en daar-
voor in de plaats zal meer
ruimte komen voor voet-
gangers en mogelijkheden
voor amusement. De plan-
nen ervoor werden midden
vorig jaar door de gemeente
uitgewerkt en overlegd met
de bewoners aan het Gast-
huisplein.

Het plan behelst aan de kant van
„Duysterghast" één rijbaan voor
het rijverkeer. Het trottoir wil
men ongeveer zestig centimeter
breder maken dan nu het gev al
is. De breedte wordt dan totaal
12.25 m. Parkeren op de stoep zal
niet meer mogelijk zijn omdat er
voldoende obstakels zullen ver-
schijnen om het verkeer te weren.
Wel blijft de rijbaan 5.50 m.
Vanuit de Kleine Krocht zal aan
de rechterkant een tiental par-
keervakken blijven, eventueel
voorzien van parkeermeters. •
Aan de kant van het Cultureel
Centrum zal de voetgangers-
ruimte worden verhoogd. Ter
hoogte van het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad zijn vijf
parkeervakken - met of zonder
parkeenneter - gepland. De
Gasthuisstraat en de Kruisstraat

blijven bereikbaar voor het ver-
keer, zij het via een verhoogd
voetgangersgebied.
Parkeren naast de trap van het
Gasthuishofje zal niet meer
mogelijk zijn. Voor het amuse-
mentsgcbeuren is ruimte vrij-
gehouden voor het opzetten van
de muziektent en bijvoorbeeld
een podium voor openlucht-
toneel. Het plein wordt verder
sfeervol aangekleed met bomen,
groenvoorzieningen, bankjes en
aparte verlichting.

Brochure
Hoe het verkeer in samenhang
met de Noordbuurt moet rijden
heeft de gemeente in een
brochure op verschillende ma-
nieren voorgesteld. Over de
mogelijkheden kunnen de be-
woners nog inspreken. De ge-
meen te denkt in de eerste plaats
aan tweerichtingsverkeer op de
rijbaan voor Duysterghast. Ver-
volgens aan éénrichtingsverkeer
bij Duysterghast (van Gasthuis-
hofje naar Klein Krocht) en ook
in de Swaluëstraat, Prinsenhof-
straat en Kruisstraat. Of: één-
richtingsverkeer bij Duysterghast
(van Kleine Krocht naar Gasthuis-
hofje). In de Kruisstraat, Prinsen-
hofstraat en Swaluèstraat wordt
de rijrichting omgedraaid, dus het
omgekeerde van de vorige moge-
lijkheid.

bewoners denken mee
Gasthuisplein

$f'~ '" <. ^X**&2?R»S»;>. . «B» _ ffjVff #

Aan de kant van het Cultureel Centrum trottoirverhoging en voor
het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad een vijftal parkeervakken

Als vierde noemt de gemeente:
tweerichtingsverkeer voor Duys-
terghast, ook in de Swaluèstraat
en in de Prinsenhofstraat tot aan
de Brugstraat. Van' hier af
éénrichtingsverkeer naar de Sta-
tionsstraat De Kruisstraat krijgt
dan éénrichtingsverkeer met de

rijrichting naar het Gasthuisplein.
Deze voorstellen zijn nog allemaal
bespreekbaar. Bewoners van de
Noordbuurt worden derhalve
uitgenodigd voor een gesprek met
de gemeente op 25 oktober
aanstaande in het Gemeenschaps-
huis, aanvang 20.00 uur.

Anti Circuit
gemeente

ZANDVOORT - Het Anti Circuit Comité overweegt in een schrijven
aan de gemeente Zandvoort om subsidie te vragen. Over de hoogte
van het bedrag wordt in dat schrijven niet gerept, zei een
woordvoerder van het comité de heer C. Bleijs. Wel zei hij met
schulden te zitten als gevolg van het gevoerde proces tegen de
gemeente en de circuitexploitant CENEV. Het proces werd enkele
jaren geleden gevoerd en werd door het Anti Circuit Comité
verloren.

Bleijs:
'Het gaat
om het
principe'
De advocaat heeft inmiddels een
rekening gepresenteerd van elfduizend
gulden voor het procederen. Dat geld
heeft het comité lang niet in kas. Wel

een bedrag van vierduizend gulden dat
afkomstig was van de Nederlandse
Stichting Geluidshinder. Deze stich-
ting gaf het geld omdat het gevoerde
proces tevens van landelijk belang was.
Bleijs: „Je moet het zien als een
proefproces, waarvan de aanklacht bij
het gerechtshof in Haarlem niet
ontvankelijk werd verklaard. En waar
tegen wij in hoger beroep zijn gegaan.
Dat dient voor de Amsterdamse
rechtbank in november of december.
We kunnen nog verder in cassatie gaan.
We wachten gewoon op een uitspraak
van de rechter, Zijn uitspraak kan van
belang zijn voor de inperking van het
geluidshinder elders in ons land.
Juist omdat wij vinden dat er een
landelijke zaak mee gediend is, vinden
we dat we bij de gemeente kunnen
aankloppen voor financiële steun. Het
gaat om het principe. Als de gemeente
daartoe overgaat, betekent dat tevens

een erkenning voor ons streven. Een
streven v/aar het grootste deel van de
raad achter staat, namelijk geluids-
dempers op race-auto's en motoren".

Nooit
Bleijs geeft toe dat sluiting van het
circuit wel nooit zal gebeuren, maar er
zal wel geluidsvermmderde maatre-
gelen kunnen worden genomen. Zeker
nu er ook op regeringsniveau nota's
verschenen zijn over inperking van
geluidshinder. Hij verwacht overigens
dat de CENEV zelf begin volgend jaar
geluidsdempers verplicht gaat stellen
voor de Formules I, II, III. En nog
deze maand zullen op circuit geluids-
tests worden gehouden.

Bleijs: „Als de geluidshinder
binnen de normen komt te liggen
die de provinciale inspecteur van
volksgezondheid stelt, dan kun-
nen we ons daarmee verenigen.
Anders strijden we tot het
bittere einde. Het Anti Circuit
Comité telt tussen de vijf-
honderd en zeshonderd sympa-
thisanten uit Zandvoort, Over-
veen, Haarlem en andere omlig-
gende plaatsen.

Kinderjury kwam
tot 3 beste boekenr-v _^

ZANDVOORT • De kinderjury te dit jaar voor het eerst in Zandvoort van start
gegaan. De gedachte hier achter is dat de kinderen zelf kunnen beslissen wat het
beste boek is. In navolging van .Amsterdam enUotterdam is ook Schagen gestart
met de kinderjury. Dit heeft in het afgelopen jaar een meer provinciaal karakter
gekregen. De volgende plaatsen hebben meegedaan: Edam, Amstelveen, Huizen,
Purmerend, Heiloo, Weesp, Castricum, Schagen, Obdam, Alkmaar, Oudorp,
Uitgeest en Zandvoort. Uit de acht titels die de kinderen gelezen hebben is
provinciaal het boek „De kinderen van het achtste woud" van Els Pelgrom
bekroond. Afgelopen zaterdag was er een feestmiddag voor alle kinderjury's in
het Cultureel Centrum van Alkmaar. De kinderjury van Zandvoort bestond uit:
Jeroen van Sluisdam, Nicote Berkhout, Emile Koper, Frank Haldeman, Lenneke
van Huizen, Myra Turkenburg, Ester ter Weemen, Pauline Stokman, Linda
Vossen, Sanne Toenbreker, Petra Koper, Paulien Willemse, Alice Zimmermann,
Karin Doves, Petra Drayer en Nandy Groenestein. In maart werd van start
gegaan. Nadat alle kinderen één boek gelezen hadden werd dit besproken. Zo
werden alle boeken behandeld en door de cijfers die de kinderen aan de boeken
gaven, kwamen de volgende drie boeken als beste uit de bus: 1. Els Pelgrom, de
kinderen van het achtste woud; 2. Monique Thijssen, De kneukels van de
Makkeheide; 3. H. de Roos, Lang leve de Kameleon. Door het enthousiasme van
de jury zijn er in de zomervakantie nog tekeningen over de boeken gemaakt.
Deze zijn nu evenals de boeken te bezichtigen in de bibliotheek.

Oude ambachten in
openbare bibliotheek

Viskar op hol
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag ging een viskar er
alleen van door. De viskar
zat kennelijk niet goed was
aan een Landrover. Toen de
auto op de Boulevard
Barnaart in Zanvoort linksaf
de Bm. van Alphenstraat in
reed, haakte de viskar af en
reed rechtdoor, kantelde en
kwam tegen een afrastering
aan. De inhoud van de kar
kwam deels op straat te
liggen. Persoonlijke onge-
lukken deden zich niet voor.

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
M'n vingers staen krom van 't
gamael pelle.

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Het spreekuur van
wethouder Aukema dat normaal op
maandag plaatsheeft, zal maandag
aanstaande niet doorgaan.

Foto-expositie
ZANDVOORT - In het Pakchuys aan
de Zandvoortselaan 165 is van gisteren
af tot en met 27 oktober een
foto-expositie van Sett Puchner. Zijn
fotografisch werk is te bezichtigen van
13.30 uur tot 18.00 uur.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer,

telefoon

02977-28411

ZANDVOORT - In de Zand-
voortse- openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg 34 is
aanstaande zaterdag ter afslui-
ting van de kinderboekenweek
een markt met oude ambachten.
Deze ambachtenmarkt begint
om 14.00 uur.

Men kan er onder meer zien hoe het
weven gebeurt, het pottenbakken, het
kantklossen, het manden vlechten,
netten boeten, kalligraferen, spinnen,
glasblazen en het zilver smeden.
Tijdens deze markt zijn er ook
kijkdozen en foto's te bewonderen en
is er een fototentoonstelling van de
Zandvoortse fotokring. Voor muziek
een drankje en een hapje wordt
gezorgd. De kijkdozen die er te zien
zijn waren inzendingen voor een
wedstrijd waaraan kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen konden
deelnemen. Het onderwerp voor de
kijkdozenwedstrijd was: stad en
platteland. De inzendingen worden
beoordeeld door de bekende snel-
tekenaar Dick Bruijnestein en de
schrijfster van kinderboeken Rita
Tömqvist. Zij schreef de kinder-
boeken als „Ze snappen er niets van",
„Wie is hier eigenlijk de baas" en „Wat
je zegt ben jezelf."
Vandaag, donderdag gonst het overi-
gens van de activiteiten in de

bibliotheek. Dat alles in het kader van
de kinderboekenweek, 's Middags zal
de jury de prijzen uitreiken van de
kijkdooswedstrijd. Vervolgens zal
Rita Tömqvist voorlezen uit haar
eigen werk. Dick Bruijnestein maakt
daarbij passende sneltekeningen.
Daarna zal iedereen an het tweetal
vragen mogen stellen over hun werk.
Er zijn verder ook foto's te zien die
naar aanleiding van een wedstrijd door
kinderen zijn gemaakt.

LANGS DE VLOEDLIJN

Vergaep u niet te seer aan prael van
sichtbre kerken. Vondel.
(1587-1679)

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opstijn
Hobbamakoöe 64-65. Amsterdam,

telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegosfavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd m Joegoslavische
gerechten van de houtsltool-grilK

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

MORRIS
beforeyoubuyj

Koffie-cabaret Cultureel Centrum

Groep Splinter en Co
••L . JL

ZANDVOORT - Op zondagmor-
gen 22 oktober speelt de Amster-
damse Cabaretgroep Splinter en
Co in het Cultureel Centrum aan
het Gasthuisplein 9b in Zand-
voort. De titel van het programma
is „Splinter en Co sinds 1900", de
subtitel is: „Uit de tijd van Mata
Hari". Dit stuk is een verlengstuk
van het nieuwe door Ton
Vorstenbosch geschreven toneel-
stuk Mata Hari, wat toneelgroep
Centrum tot en met 28 oktober in
het Amsterdamse theater Cen-
trum Bellevue speelt. Ook Splm-
ter en Co speelt op het moment in
Amsterdam.
Het is een sfeerprogramma, geen
stijlstuk. Het geeft een gevoels-
matig inzicht in de periode rond
de eeuwwisseling. Een periode die
zich bovenal kenmerkt door
eenonvoorstelbare armoede. Ar-
moede en honger die veroorzaakt
werden door het ontbreken van
elke sociale zekerheid. Het was
een bikkelharde tijd waarin zich
tevens zaken ontwikkelden die
beslissend zouden zijn voor ons
huidige levenspatroon. Het was de
tijd van de uitvinding, van de
opkomst van de SDAP, van de
oubollige Salon des Variétés en
van Mata Hari.
Al de facetten van de „Belle
Époque" heeft Splinter en Co
geprobeerd te verwerken in het
programma. Door het inter-
vieuwen van een aantal oude
mensen dat nog in die tijd geleeft

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.
Voor aan of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat 11 -

Zandvoort- Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis wonlnglijst op

aanvraag beschikbaar.

heeft krijgt het geheel een IU.IH
documentair karakter.
Het gehele programma is geregi-
sseerd door Leen Jongewaard en
van choreografie voorzien door
Barry Stevens. Vooral het gcdeel-
te na de pauze is qua idee erg
beimloed door Leen Jongewaard.
De groep bestaat uit vijf uitvoe-
rende leden en twee musici, te
weten: Selma Susanne, Marja
Gamal, Herman Crebas, Robert
ten Brink, Coen van Vnjberghe,
Leo de Klerk, en Kees Schild.
Het „koffie-cabarct" m het
Cultureel Centrum begint om
halftwaalf, maar zoals gewoonlijk
bent u vanaf 11 uur welkom op
het gratis kopje koffie. De entree
bedraagt f 5,-- en kaartjes kunt u
tevoren reserveren vanaf woens-
dag 18 oktober tussen 2 en 5 uur.

in
ZANDVOORT - Aanstaande zondag
zal er m de Agatha kerk in Zandvoort
een eucharistieviering zijn in verband
met het 50-jarig bestaan van de
R.K.-kerk. De viering begint om 10.45
uur en zal worden voorgegaan door
Mgr. Th. Zwartkruis.
Daarna is er tot 14.00 uur in gebouw
de Krocht gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Te bezichtigen zijn tevens
foto's en gebruiksvoorwerpen die te
maken hebben met het vijftig-jarig
bestaan van de kerk. Eén van de
parochianen zal een film vertonen met
beelden van de afgelopen periode.

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 2235 96 -

TAXI SCHRUVE
l TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S
l Groepsvervoer tot 8 personen
^Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-260Q, Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923, ma t/m za 9-18 uur.
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DANKBETUIGING

Langs deze weg wil ikv mede namens de tamilie,
mijn dank betuigen voor uw medeleven en
uw aanwezigheid bij de crematie van mijn
zoon

Chris
C. KOPER.

HULP GEVRAAGD
voor 1 ochtend

per week.
Mevr. Melgers,
Parnossialaan 12,

BENTVELD.
Tel. 023-24 06 14.

FRÜMAGERIE
Kaas- en wijnspecialisten

EXTRA BELEGEN
KAAS

WONINGRUIL
A'dam/Nieuwendijk, 2e
etage en verbouwde
zolder, gr. huisk., sip.k.,
keuken, bad. Hr. f 85,-
per mnd. Gevr.: iets
dergelijks of 3 kamers
te Zandvoort. Tel. 020-
255598.

per kilo 8,95
Nergens zo voordelig.
Nergens zo lekker.
KERKSTRAAT 6A, ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-6141.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VERWARMING
Nu zelf centrale verwarming

aanleggen scheeli duizenden
§uldens en u ontvang! gratis

eskundige voorlichting en
controle Wibona is de grootste
specialist m zHibom', c v en
levert compleie installaties al
v a (2850- l Systeem is pro-
fessioneel en heel-eenvoudig in
50 uur via originele klemkoppe-
tingen (dus zonder lassen o(
solderen1) door iedereen aan te
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concurre-
rende ollerle en berekening
zonder enige verplichting Stuur
schetste en malen en we reke-
nen hel snel voor Alle onder-
delen uit voorraad leverbaar
Financiering Advies Service en
Garantie-certificaat
WIBON A ZELFBOUW CV
BV Wibona Schipholweg957.
Vi|thuizen(gem Haarlemmerm)

Tel (02505)445

WIBONA

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Maak gebruik van onze zonnebank met Hemel f _
Gezond vakantiebruin in 10 dagen, JL % uur f /5," per keer.
Schoonheidssalon . .

CORRY
Tjerk Hiddestraat 163. Zandvoort, fel. afspraken,
's morgens van 9.00 tot 12.00 uur: 02507-5540.

Wacht u nog één week met het kopen van die leuke blouse, of
die prachtige rok en ook de aanschaf van een japon of pakje

kunt beter even uitstellen tot

26 oktober
want dan komt Lida Bromet stoffen en mode aan de

PASSAGE 18

BROMET
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18 - TEL 78 78

PINGOUIN NEEH
EEN STEE§Cf E

IAIEN
Een steekje? Zeg maar gerust een hele pen.

Bolletje breigaren. Pracht kwaliteit. In liefst 54 kleuren.
(ca. 50 gram).

Was

28$

Kn dut rianie
l'injjMiiin voordeel

geldt nog t/m
20 oktober l!)7K

Aalsmeer Zijdii
Hoofddorp Marktplein'ril
Zandvoort Cnnr Kruchl BI

SUCCES KOMT ZEIDEN ALLEEN:
DE MANTA EN DE MANTACC.

• , DeOpelMahtakentValC' v ^

,„„ -----T --*|:;/i;' «cm; nog ruirner.eii ~'•> v'-'1'
/. • ~' j meer prestaties bijvobrbeield/-^; pi^ktischeftV;/ ;//.;-; < '. ;l'̂  -:,

•" :=;; >; " Die vertrouwdë-Manta '̂ ^Dié MatitaCC Staatnit ook
, o'^wheèfterriü een andéfe/Manta^lv^'jitfoiizë shöwtoom.,Startklaar

naastgekfegeii;; f '^-^ooreerï^proefrit. ' - • * , l ; . , '
v.l'.-. -.".. "-VA'^V^r'Kvi'ï /'/:?w^^|jJt«^"'*'.i;'

' . . ' - ,̂;r:,,A„ ,̂;L,,; .~&•:#JB% van lentopel
zandvoort
Kam. Önnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.
tet 02507 -53 46.

mlm

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat 61 • Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Telefoon 2567.

Zaterdagavond de bekende entertainer

Joop Kruyssen
Zondag 22 oktober v.a. 16.00 uur

Rexis en Ad Veen.
Gelegenheid voor recepties en partijen.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREDFORO etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Playtex

en
Comfort

beha's

halve prijs
733/1733/7733-644/7644 van f 34.95 voor / 17,50

654/7654 van l 37,95 voor / 18.95

KROON MODE
Haltestraat 55, Zandvoort.

geldig t/m 30 december 1978

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

maandag: 12:30-16.00 uur
dinsdag: 9.30-13.00 uur, 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-16.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur, 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws!

OOE-KET-Zaf VERVEN

Ijzerhandel

ZANTVOORT \
Swaluëstraaat 7. telefoon 2418 v

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service
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jVa selfdodingsgevallen;
bewoners attenderen nog eens op:

ulpdiensten zijn
voor iedereen!

ZANDVOORT • Als je in geestelijke nood verkeert weet je niet altijd
bij wie je kunt aankloppen. Andersom signaleert je directe omgeving
ook niet altijd wat er met je aan de hand is. Sorns kan het in extreme
gevallen te laat zijn. Iemand sloeg de hand aan zichzelf. Landelijk
lijkt het aantal zelfdodingen te stijgen. Dichter bij huis, in
Zandvoort, hoor je over dertien gevallen dit jaar. Gevallen die velen
aan het denken nebben gezet. Twee inwoners van Zandvoort die
zoiets in hun straat hebben meegemaakt, voelen zich namens vele
geroepen en verplicht, nog eens te wijzen op de bestaande
hulpverlenende organisaties.

Mevrouw M. Winters (haar naam is
evenals die van de heer Gerlings op

i verzoek veranderd) zegt over die
l gevallen: „We leven'hier in een kleine
gemeenschap. Als er iets gebeurt gaat
het als een lopend vuurtje rond. Zo
ook metzelfdodingsgevallen.

Doorgaans hebben die mensen met
iets gezeten waar ze geen uitweg mee
wisten. Toch zijn er genoeg instanties
die ze helpen. Instanties waar mensen'
getraind zijn in het geven van
geestelijke hulp en bijstand. Je kunt
gesprekken met een arts, psychiater,
een geestelijke, een sociaal werkster
aanknopen. Of je doet mee aan
gesprekstherapie. Daarin zitten men-
scn die naar jou problemen luisteren.
Of als je met diepliggende problemen
zit en je hebt op dat moment geen oor
voor een ander in de groep, zorg dan
dat je iemand treft die jouw
probleemwereld aanvoelt. Soms hoef
je niet ver van huis. Het kan een gpëie
buur zijn. Een vriend of vriendin.
Natuurlijk ligt er geen pasklare""

-oplossing, maar je voelt je toch
l opgelucht en beter bestand tegen
• nieuwe tegenvallers en beslommerin-
• gen. Da's het voordeel van dingen
; uitpraten. Nooit .dingen gaan oppot-
| ten en in een hoekje gaan zitten".

't Moet klikken
•IDe heer W. Gerlings: „Van geen arts,
!;psychiater of iemand van en hulpver-
Menende instantie' kun je verwachten
idat het meteen klikt. Het hangt ook
•helemaal van jezelf af. Ben je iemand
>die /makkelijk over zijn probleem
\praat, dan ben je goed af. Een arts of
;èon psychiater kan dan sneller achter
>tie knelpunten van die geestelijke

verwarring komen.
Ik zeg altijd: ieder heeft recht op zijn
eigen leven. En niemand kan de ander
blijven volgen of die zich ja of nee van
het leven benoemd. Da's onmogelijk.
Wel vindt ik dat iedereen zich sociaal
moet bezighouden. Zich dus nimmer
afzondert van de buitenwereld. Er ligt
dus veel aan je zelf. Als je sneller
contact maakt met anderen, zoals
vrienden, familie, collega's, dan zul je
niet vereenzamen. Sommigen hebben
contactstoornissen en zullen een
depressieve bui sneller in afzondering
beleven. Alle kans ook dat persoon-
lijke problemen zich opstapelen. Tot
je het niet meer aan kunt.
Over problemen praat je met iemand
met wie het klikt. Met wie danook. 't
Maakt niet uit of het je buurman is, de
huisarts, een vriend of een vriendin.
Ais ze maar naar je luisteren en jou
aanvoelen".

Jonge mensen
De recente gevallen van zelfdoding
betreffen vrijwel alle jonge mensen.
Mensen die nog een heel leven voor de
boeg hebben. W. Gerlings: „Het is een
wijd verbreid misverstand dat velen
zeggen dat hun kinderen geen
problemen hebben. Ze zijn er nog te
jong voor, zeggen ze. Maar de jongeren
van tegenwoordig zitten met veel meer
problemen, conflicten en moeilijk-
heden dan de ouderen ooit vroeger
hadden.

Kijk 'ns, vroeger was het leven als het
ware mooi voor je geplaveid. Of je nu
kerkelijk was of niet, je wist wat het
leven zou bieden. Het was rnin of meer
voor je uitgestippeld.
Vandaag moet een jongere zich veel

meer waar maken dan een jongere in
vroeger tijd. Er worden zoveel dingen
aangepraat. Alles moet een jongere
doen, als hij of zij tenminste van deze
tijd wil zijn. Let maar op de media,
zoals de televisie. Reclamespots
vertellen je 'wat je wel en niet moet
doen. Je moet als jongere toch snel
enige status hebben? 't Is al vroeg een
auto hebben, televisie, gezin opbôu-
wen enzo. Als er dan iets wezenlijks,

. bijvoorbeeld in een relatie gebeurt,
dan blijkt men er nauwelijks tegen
bestand. Niet iedereen. Anderen zijn
natuurlijk blij met deze tijd met veel
minder taboes dan vroeger. Er wordt
veel minder doodgezwegen. Er mag
veel meer. Er is veel meer, maar er
moet ook veel meer. En als je niet mee
doet, val je buiten de boot, zeggen ze
wel. Ook iemand die werkloos wordt,
zal het zwaar hebben in deze
maatschappij waar status zwaar telt".
Als iemand zich van het leven beroofd
heeft, mag je ook gerust de
maatschappij aansprakelijk stellen.
jSommige ouders wrijven zich zelfden
schuldcomplex aan. Zij zijn in hun
ogen in gebreke gebleven. Ze hadden
hem of haar te weinig aandacht
gegeven. Die schuldvraag doet héle-
maal niet ter zake. Niemand is
schuldig. Niemand hoeft zichzelf iets
te verwijten. Degene, om wie het gaat
had het zichzelf aangedaan. Zonder
dat iemand dat had kunnen voor-
komen. Alleen hij of zij zelf".

„Wel moeten degenen die het -leed
dragen, weten bij ' wie ze terecht
kunnen voor eventuele begeleiding of
nazorg. Ook zij dienen daarom
geattendeerd te worden op de
bestaande hulpposten. Maar wie ook

in nood verkeert die zou zonder
zoeken een telefoonnummer direct bij
de hand moeten hebben.

Wij pleiten daarom voor een sticker
die je op de telefoonschrijf plakt
waarop het telefoonnummer staat dat
dag en nacht antwoord geeft. Zonder
dat je hoeft te zoeken naar het juiste
telefoonnummer in het telefoonboek
of de krant".

De woordvoerder van het Algemeen
Maatschappelijk Werk in Zandvoort
voelt veel voor die suggestie, maar hij
voegt er direct aan toe dat iedereen
voor zichzelf natuurlijk moet uitma-
ken wie je in een crisissituatie belt.
„Het kan je arts zijn, een vertrouwens-
man, of een'goede buur. De mensen
zouden voor zich moeten uitmaken
welk telefoonnummer zij in één

• oogopslag op het toestel willen zien".
Over de bereikbaarheid van het
Algemeen Maatschappelijk Werk aan
de Noorderstraat l in Zandvoort -een
afdeling van het Inter Parochiaal
Welzijnswerk in Haarlem- zegt hij dat
iedereen ongeacht welke gezindte er
terecht kan. In ieder geval op de
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur en
eventueel telefonisch ook op de rest
va n de dag.
Verder op maandag.van 19.00 tot
20.00 uur spreekuur. Het telefoon-
nummer is 3459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Verder kan men terecht
bij de S.O.S. Telefonische Hulpdienst
Haarlem, tel. 023-326655. Op dit
nummer kan men te woord gestaan
worden voor problemen over geeste-
lijke en sociale nood.
Men geeft advies of men verwijst door.
Bereikbaar dagelijks van 's avonds
19.00 tot 's morgens 7.00 uur. Dan
bestaat er nog het crisis-interventie-
nummer 023-256198. Achter dit
telefoonnummer zitten, mensen die
kunnen nagaan in hoeverre iemand in
een crisis zit. Men kan voor opvang

Ieder moet zelf weten welk
telefoonnummer hij of zij op zijn
telefoontoestel zet, en dat men
draait als men in geestelijke nood
verkeert. Een goede buur kan
ook net zo goed naar je
problemen luisteren als een
dokter, psychiater, maatschap-
pelijk werker een vriend of
vriendin. Wie werkelijk in een
crisissituatie zit kan terecht op
nummer 023-256197 (dag en
nacht). Men zal direct voor
opvang zorgen. Andere telefoon-
nummers en informatie zie ook
de „Weekend-diensten" elke
week in deze krant.
zorgen. Dat gebeurt voor ongeveer
zeven dagen en daarna bekijkt men in
hoeverre iemand langer voor opvang
dient te blijven.
In Zandvoort bestaat ook nog
het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Over hun werk,
het geven van advies, hulp en
informatie, heeft . deze krant
twee weken geleden nog uitvoe-
rig bericht. Het centrum is alleen
telefonisch te bereiken onder
nummer 7373, van maandag tot
en met vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondag-
middag van 16.00 tot 17.00 uur.
Ook nog schriftelijk via postbus
100 in Zandvoort.

Volwassenen zijn gemotiveerd bezig

Dagmavo in Gemeenschapshuis
JZANDVOORT - „Maar de lucht
•;kan ookuitsubtropischestreken
,';komen. Begrijpelijk dat die lucht
;"yeel warmer is. Of er veel of
^weinig waterdamp in de sub-
\tropische lucht zit, is natuurlijk
';weer afhankelijk van het feit of
i;die lucht over land, dan wel over
i'.xvater aangevoerd wordt "

•;Een aardrijkskundeles op een
^Mavo-school. Het is doodstil in
;-;de klas. Aandachtig volgen de
vleerlingen de uitleg van de
Docente op het schoolbord. Er

Xklinkt rumoer op de gang, pauze..

' Toch hebben deze leerlingen
geen haast. Integendeel, zij
blijven vragen stellen tot dat de

. docente er een eind aan maakt.

Dit gemotiveerd zijn van de leerlingen
is wellicht een verschil met een
gewone Mavo-school. Dit is de
„Dag-mavo voor volwassenen", die,
bekendheid kreeg onder de naam
„Moeder-mavo".

„Moeder-mavo", mag geloof ik niet
meer gezegd worden, glimlacht een
cursiste, „maar het zijn wel allemaal
vrouwen en/of moeders die hier
zitten".

Talen,.\
De school is momenteel nog het
Gemeenschapshuis waar op maandag-,
dinsdag- en woensdagmorgen de lessen
worden gegeven in: Nederlands, Duits,
Frans, Engels, aardrijkskunde en
geschiedenis. Zes docenten verbonden
aan het Erasmuscollege (een avond-
scholengemeenschap uit Haarlem)

verzorgen hier de lessen..
Het Erasmuscollege is een scholen-
gemeenschap die oorspronkelijk
slechts avondonderwijs voor volwas-
senen kende. Sinds 1976 is men
begonnen met dagonderwijs voor
volwassenen. Men heeft dependances
in Haarlem, Velsen/IJmuiden en
Hoofddorp en men kan hier een
opleiding volgen voor Mavo-opleiding,
een nieuwe dependance van dit
college.

Erasmuscollege

Conrector E. Wolters van het Erasmus-
college is bijzonder enthousiast over
de grote belangstelling van de
Zandvoorters voor deze vorm van
onderwijs. Tot groot genoegen van het
college kwamen er meer dan veertig
aanmeldingen binnen voor deze

mavo-opleiding. Met medewerking
van het gemeentebestuur werd een
ruimte gevonden en in september
gingen de lessen in het Gemeenscha'ps-
huis van start.
De leerlingen zelf, variërend in de
leeftijd van 25-55 jaar, bijna allemaal
vrouwen, zijn zeer gemotiveerd. Zij
ervaren de lessen, voor sommigen is
het veertig jaar geleden dat zij naar
school gingen, als „leuk maar
moeilijk".

Voor velen is er ook het nodige
georganiseerd om in geval van nood,
toch naar school te kunnen. Er zijn
afspraken gemaakt met familieleden
of buren voor het geval dat er thuis een

ziek kind zou zijn, en moeder naar
school moet. Er zijn vrouwen die naar
school .gaan omdat zij graag hun
kinderen willen helpen bij het

huiswerk, er zijn er die het gebrek aan
een opleiding in hun jeugd toch als een
gemis ervaren en dolblij zijn op deze
wijze zichzelf bij te scholen.
„Neem nu die aardrijkskundeles",
zegt een leerlinge, „denk je dat wij
vroeger iets over geografie leerden?
Wel nee, aardrijkskunde was het in je
hoofd pompen van ritsen namen. Deze
vorm van aardrijkskunde vind ik
geweldig, ik snap nu het weerbericht
op de tv. 's avonds, allemaal dingen
waar je gewoon niet bij stilstaat".

Huiswerk
Het huiswerk blijkt wel een struikel-
blok te zijn. De algemene opinie is, dat
dit wel veel is, maar h et gevoel dat men
zijn huiswerk „af" heeft blijkt een
grote voldoening te geven. Er zijn
leerlingen die huiswerk maken te-
zamen met de kinderen, dus 's avonds,
er zijn vroege bij die het doen als het
gezin nog slaapt, of in de middaguren,
maar het huiswerk moet wel „af" zijn
is de mening van de cursisten. „Ik heb
het gevoel dat je anders achterop
komt, en dan wordt het moeilijk als je
lessen gaat missen, en dat kan toch wel
eens gebeuren", is de mening van weer
een ander, een mening die door de
anderen wordt gedeeld.
Het blijkt ook dat enkele leerlingen
toch wel even een drempclvrees
kende, voordat zij zich opgaven voor
deze Mavo-opleiding. „Ik dacht,

Met oog en oor
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Tachtig jaar

Heden, donderdag 19 oktober
viert Mevrouw S.C. Gansner-v.d.
Bos haar tachtigste verjaardag.
Vanaf de vijftiger jaren is zij een
actief lid van de folklore-
vereniging „De Wurf". Ze speelde
in vrijwel alle toneelstukken mee,
voerde en voert nog altijd de regie
en is ondanks het klimmen van
haar jaren nog zeer actief in
verenigingsverband werkzaam.
Wij feliciteren haar namens zeer
velen. Moge zij nog vele jaren de
kracht ontvangen om op dezelfde
wijze als tot nu toe haar
ongetwijfeld vele talenten te
ontplooien.

Nieuw toneelstuk
De energieke voorzitter van „De
Wurf", de heer J.A-Steen is druk
bezig met het schrijven van een
nieuw toneelstuk voor zijn vereni-
ging in het kome'nde seizoen. Wij
menen, dat het z'n zesde wordt.
Waar het over gaat, moet nog
geheim blijven, maar het is bijna
voltooid. De uitvoering ervan
moet plaats hebben einde februari
of begin maart volgend jaar. Waar
dat zal zijn is nog een groot
probleem, nu het voortbestaan
van het verenigingsgebouw „De ,
Krocht" na l januari 1979 op een
wankele basis komt te staan.

Viering Koninginnedag
Het comité „Viering Koninginne-
dag 1979" is alweer bijeen
geweest, namelijk afgelopen
maandag. Niet te laat dus, maar
dat moet ook niet vooreen goede
voorbereiding. Er is gesproken
r-ver bepaalde evenementen,
waarvoor op korte termijn reser-
veringen moeten plaatsvinden. U
hoort er wel meer van.

Schoolconcerten
Sinds kort is het programma van
de schöolconcerten, die tijdens de
cursus 1978-1979 weer zullen
worden gegeven in de Wim
Gertenbachschool voor M. A.V.O.
aan de Zandvoortselaan bekend
geworden. Het ziet er erg
aantrekkelijk uit en is rijk

, gevarieerd.
Op donderdagmiddag 23 novem-
ber zullen optreden Kees Kooper
viool en Marie-Louise Boehm
piano. Op dinsdagmorgen 13
februari volgt het ensemble
„Volume Two", bestaande uit
Klaas Penter gitaar, Ben J.
Gerritsen vibrafoon, Peter Krij-
nen basgitaar en Lex Cohen
slagwerk. Op donderdagmiddag 5
april wordt de serie besloten met
een piano-recital van de bekende
pianist Willen Hielkema met als
onderwerp „Kennismaking met
grote componisten".
Onze oud-plaatsgenoot Pater W.
Wijnne OSB, wonende Hazelaars-

laan 16 te Berkel Enschot, van de
Orde der Benedictijnen, hoopt op
woensdag 25 oktober a.s. zijn 25
jarig Priesterjubilcum te hcrden-
ken. Wij feliciteren hem met dit
heugelijke feit van ganser harte.
Al is hij reeds jaren lang uit ons
midden, hij leeft nog altijd in onze
herinnering voort. Een druk bezet
leven als toegewijd priester is nog
altijd zijn deel. Moge dat nog vele
jaren zo blijven.

Ridder van de weg
De heer A. van der Veld, bij velen
bekend als Bert, heeft op zaterdag
14 oktober een bijzonder belang-
rijke en unieke onderscheiding
ontvangen. Uit handen van de
Rijkspolitiegeneraal P.J. Plattel
van de Rijkspolitie/Beroepschauf-
feurs heeft hij namelijk de gouden
speld en het daarbij behorende
certificaat voor tien jaar schade-
vrij rijden ontvangen. Hij was
daardoor één van de negen
beroepschauffeurs in ons land, die
deze hoge en zeldzame onder-
scheiding ontving. De tekst van
het fraaie certificaat luidt aldus:
„Uitgereikt aan de heer A. van der
Veld, geboren 29 februari 1928
omdat hij als deelnemer aan het
veiligheidsplan voor het beroeps-
goederenvervoer van de onder-
linge Waarborgmaatschappij
Transvema U.A. gedurende-tien
achtereenvolgende jaren geen
schade heeft veroorzaakt. Hem is
de eretitel verleend „Ridder van
de weg der eerste klasse" 14
oktober 1978. "
De heer van der Veld, wonende
aan de Zandvoortselaan 169,
heeft zijn eigen transportbedrijf
en bezit thans twee 14-wielige
vrachtauto's (tractor met opleg-
ger) elk met 25 ton laadvermogen,
de Picolo I en IÏ, die gereden
worden door hem en één van zijn
zoons.
De wagens werden zo genoemd
naar zijn vader, de grondlegger
van het bedrijf, de heer Piet van
der Veld (welbekend ,van „De
Wurf"), die de bijnaam „Picolo"
kreeg. Deze onderscheiding van
zijn zoon zal hem op zijn 76-jarige
leeftijd stellig veel genoegen doen,
evenals de bekende tante Pie, de
zuster van Piet. Van vader op
zoon is het bloeiende en bekende
bedrijf overgegaan, dat in februari
jl. vijftig jaar bestond. Ook vader
Piet heeft er heel wat kilome-
tertjes opzitten.
De fraaie vrachtwagens (Volvo's)
kosten meer dan een ton en ik
geef het u te doen om met deze
reuzen van de weg tien jaar lang
schadevrij te rijden. Dat heeft
Bert 'm toch maar geflikt en
daarmee feliciteren we hem
namens zeer velen van harte, deze
oude „Wegger" die bescheiden als
hij is, van geen huldebetoon wil
weten, maar op deze zeldzame
onderscheiding toch wel bij-
zonder trots is, evenals z'n vrouw.
Hij heeft er thans ruim één
miljoen kilometers opzitten.
Moge er in de komende jaren nog
minstens onder dezelfde omstan-
digheden eenzelfde aantal bij-
komen. Dat is met ons de wens
van heel velen! '

K.sr.

of familie het duwtje kregen om toch
naar de mavo te gaan.

Diploma
HOewel de doelstelling van het
Erasmuscollege is, het opleiden tot het
behalen van een diploma, blijkt dat er
toch een groepering leerlingen is, die
niet zo „nodig" dat papiertje wil
halen. „Als het te moeilijk wordt schei
ik er mee uit", is een mening die met
begrip door de medeleerlingen wordt
ontvangen.

'Ik dacht: misschien
vinden m'n kinderen
't gek als ik schoolga9

misschien vinden de kinderen het wel
gek dat moeder weer naar school gaat,
gelukkig zijn ze enthousiast. Ze helpen
mij zelfs met het huiswerk", lacht een
moeder van kinderen in de leeftijd van
12-16jaar.
Het blijkt dat ook anderen, om weer
een andere reden toch geaarzeld
hebben, zich op te geven. Een
aarzeling die bij enkelen lang geduurd
heeft, maar die dan net van vrienden

Tóch ligt het wel in de bedoeling dat
veel leerlingen het diploma behalen.
Sinds l augustus 1978 is het mogelijk
om het Mavo-diploma voor volwas-
senen in gedeelten te behalen.

Wanneer men in twee vakken examen
heeft gedaan, ontvangt men een
zogenaamd „deelcertificaat" voor
deze vakken. Deelcertificaten voor zes
vakken betekent een Mavo-diploma.

Grote aandacht voor de lessen bij de leerlingen van de dagmavo voor
volwassenen in het Gemeenschapshuis van Zandvoort.

Ook bestaat de mogelijkheid dat mer
voor bijvoorbeeld vakken die niet I
Zandvoort worden gegeven, zoai-
biologie en handelskennis, toch zijn
diploma behaalt, door deze vakken in
Haarlem te volgen. Het zou natuurlijk
ondoenlijk zijn om in iedere plaats
maar twee of drie leerlingen voor
wiskunde te hebben. Wie belang-
stelling heeft, voor deze leervakken
kan altijd in overleg met het
Erasmuscollege deze vakken elders
volgen.

Toekomst

Gezien het enthousiasme van de
leerlingen zou het niet verwonderlijk
zijn wanneer men volgend jaar
opnieuw met een eerste klas Mavo-
leerlingen begint. Het huisvesten van
weer een nieuwe groep zal dan
opnieuw de nodige problemen geven,
toch ziet conrector Wolters van het
Erasmuscollege dit niet als een
probleem.

„Wij beginnen meestal met
improviseren, later regelt zich
dat zelf. Gezien de plezierige
contacten met de afdeling
onderwijs van de gemeente
Zandvoort zie ik dat in de
toekomst niet als het grootste
bezwaar", aldus de heer Wolters
die hoopt dat toch veel Zand-
voorters hun diploma voor deze
opleiding zullen behalen.
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Echte lage prijzen
moet men bewijzen
wu DAG

'fctöys;.

Whlfneys,

.
SAlttOR

'maten 39-45 :

„MEN STANDAARD"
•etiket 75'0/0'Acryl
en 25 0/0 polyamide

in 8 verschillende
kleuren. , : -

NEEM MEE

De appeloogst staat er goed voor, daarom verlagen wij alvast onze prijs nog meer!

APPELMOES goudgeel
en lekker fris

géén 79 M*
Dat heeft u elke dag nodig!

LUHOR TOILETPAPIER (naturel)

PAKKET 4 ROLLEN géén 89 M-
Wees zuinig op een goed gebit

TANDPASTA
GROTETUBE
De vis wordt duur betaald? Neen hoor, dat is niet nodig

F A N CY K ETA Z A LM
GROOT BUK 220 GR Oéfe
„Zonde van dat geld"! Dat kunt u nu .niet meer zeggen...

M 20 StUkS

KOMO
GEKEURD
dus groot en sterk

geen 2.49 M-

l l *«P

KLEUBEN-
•'• ••", 20 dénier maten van

38/40 en 42/44 genaaide
., f-'Üeen^dus prettige
" pasvorm. In 6 modieuze
tinten; vienna.'midden jrijs,

.>•: 'gipsy.imaron.daVrgrey, ,
. sky -.blue.:

Kakel-,

HENNE EITJES l TOIIETZHP
.nu extra goedkoop,
dus geef ze er twee.

DOOS STUKS

GEEN
• 405-, '
MAAR-

• met amandelolie voor
voor uw gave tere huid,

geeft een weldaad
aan schuim.

PAKKET

STUKKEN
A 90 GR.

TOKYO

CASSETTE

MAAR
AM /FM,
ingebouwde microfoon,
speelt op lichtnet en
batterijen,

1 toonregeling.
DIN aansluiting,
externe microfoon aan
sluiting,
hoofdtelefoon aansluiting
monitor.

Haal bet bij supermarkt!

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185 18-10-78 2736

TEL. 454

ATELIER
VALK

WIJ MAKEN O.A.:

GLASINLOODRAME
GEBRANDSCHILDER
GLAS
RAAMDECOflATIES
MET O.A. .UW
FAMILIEWAPEN
ÓÓK UW EIGEN IDEE
REPARATIE S

W. DRAYERSTR. 5

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

G. KOL
Schuitengat flat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand • Leven
Afle venekeringen

Voor uw
PRIVÉ-,

VERENIGINGS- EN
.HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v.DEURSEN
Schoolstraat,
telefoon 2507.

Piano en
blokfluit

lessen door gedipl.
leerkrachten'

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

Drogiaterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Hattestraat8..Zandvoort.
telefoon 02507-6! 23.

T (KINDER)
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-18.00 uut
zondag 13.00-18.00 uur.:

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

TE KOOP:

5-deurs
finmiikast

Kleur eiken. Af m.: 2.50
mtr. lang en 2.00 mtr.
hoog. 0.60 mtr. diep
Na 18.00 uur; ooster
parkstraat 62.

Mini Club
KINDERRIBBROEKJE

v.a. maat 86,
f39,-

olijf» roest en bruin..
Kerkstraat 19 parterre, '.

Zandvoort,
tel. 02507 -29 49

Gevraagd:
voor 2 ochtenden p. w

flinke schoon-;
maakhulp !;

Restaurant Europa
Boulevard Barnaart 16/

Zandvoort, tel. 02507-466,1

TE KOOP: ';
r>Jog geen 2 jaar oude

BEDFORD i
Bestel, ;•

- type Chevonne. -J

Tebevr.tel.5845.

TEHUURGEVR. .<

ongemeubfleerde; •
kameris)

met gebr. v. keuken ei'
douche. Tel. 3263.
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Voormalige R.K. kerk en pastorie in 1880. Inwendige van de oude kerk bij de dood van pastoorBoM. (1927).

Halve eeuwfeest van St. Agat Parochie
Door: C.Kuypersr.

ZAND VOORT - De Rooms Katholieken in onze gemeente gaan op
'zondag 22 oktober een heugelijk jubileum vieren, waarvoor stellig
ook door v e l e niet-katholieke inwoners grote belangstelling zal
blijken te bestaan. De Parochie St. Agatha herdenkt dan niet alleen
het feit dat zij 125 jaar bestaat, maar het belangrijkste gebeuren is
wel dat de nieuwe Parochiekerk St. Agatha aan de Grote Krocht een
lialve eeuw geleden werd gebouwd, namelijk in 1928.
Hoofdschotel van de feestviering is de
plechtige pontificale hoogmis, aan-
ivangend des morgens om halfelf
.zondagmorgen aanstaande, met als
•hoofdcelebrant de bisschop van
Haarlem, Mgr. Th. Zwart km is. Het

.belooft een bijzonder indrukwekkend
gebeuren te worden, besloten wordt

! met een receptie na afloop tot 2 uur in
; gebouw De Krocht. De fraaie
parochiekerk aan de Grote Krocht
werd ontworpen door de architect

; Pierre Cuypersen op 6 december 1927
vond de aanbesteding plaats. Het werk
werd gegund aan de firma Venhoven &
"Evers te Bloemendaal voor
.f 110.000,-. Op 13 maart 1928 werd
•de eerste steen gelegd en op 18 juli van
Mat jaar kon reeds de inzegening van
|het gebouw plaatsvinden. Hoofdaltaar
•en tabernakel waren een geschenk van
'de parochianen.

I De geschiedenis van de R.K. Kerk in
*.Zandvoort is zeer bewogen geweest.
Wij willen trachten er in 't kort iets van

\ te verteilen, mede omdat thans bijna
/een kwart deel (tussen de 24 en 25
t procent) van het aantal inwoners tot
' de Rooms Katholieke kerk behoort,
* een aantal, dat in de geschiedenis van
l Zandvoort nog nooit zó hoog is
t geweest.
i In verband met de bescheiden
' plaatsruimte moeten we uit deze
'•.geschiedenis slechts de hoofdzaken
.Vermelden. En dan beginnen we met
erop te wijzen, dat er gegronde

• redenen bestonden om te veronder-1

. stellen, dat reeds voor het jaar 1300 in
', Zandvoort een nederzetting bestaan
; heeft met een gering aantal inwoners,
' doch reeds zodanig in aantal, dat in de
,' elfde eeuw deze bereiking een kapel
- rijk was. Waarschijnlijk gebouwd

onder het bestuur van de Bisschop van
Utrecht.
Deze kapel moet gestaan hebbén
ongeveer op dezelfde plaats, waar zich
nu het verenigingsgebouw „De
Krocht" bevindt. Een paar eeuwen
daarna is er een kerk gebouwd, ruim
200 Nederlandse ellen zeevvaarts,
welke kerk later is overgegaan naar de
aanhangers van „de nieuwe leer" zoals
het in de dagen na hervorming heette.
Uit de tijd vóór de Reformatie is
weinig bekend over het godsdienstige
leven van de inwoners van onze
gemeente. Wel mogen we veronder;-

, stellen, dat in die dagen een vast
aangestelde geestelijke hier de zielzorg
uitoefende.
Er zijn namelijk enkele namen van
„Capellaens" bekend. Zo wordt in
1496 genoemd heer Claes (46 jaar) en
in 1514 heer Dirck Claesz (30 jaar).
Omstreeks 1500 waren er 200
communicanten, hetgeen betekent
dat het aantal inwoners boven 12 jaar
200 bedroeg. De laatste kapelaan vóór
de Hervorming was Boudewijn Doen-
s e . J«j - „ - . . , -
Zandvoort'was echter geen zelfstandi-
ge^parochie, want volgens de verkla-
ringen van kapelaan Dirck Claesz
hoorde Zandvoort onderde kerk van
Haarlem. Terwijl er overal elders in het
gebied van de heer van Brederode
slechts hofkapellen bestonden ,was er
alleen in Zandvoort een kerkgebouw.
Vermoedelijk door de enigszins
geïsoleerde ligging schijnt het Prote-
stantisme in onze gemeente snel
wortel te hebben geschoten en daar
hier geen beeldenstorm plaats had,
ging een groot deel van de bevolking
over naarde nieuwe leer. Dit blijkt wel
hieruit, dat op 3 april 1531 de
Haarlemse stadsregering een verbod

uitvaardigde „dat geen inwoonders of
poorters tot Santvoort sullen gaen
hooren prediken, doordien veel
questen komt overt seggen; gy
Papisten en andere woorden".
Er waren in* Zandvoort dus blijkbaar
hagepreken, die door Haarlemmers
werden bezocht, maar het verbod
werkte niet veel uit want het moest op
30 april 1532, worden herhaald.
Tenslotte zegevierde de Hervorming-
en in 1586 kreeg het dorp een eigen
predikant, namelijk dominee Johan-
nes Marcus, die in 1611 overleed. De
trouw gebleven katholieken moesten
uitzien naar een andere plaats in het
dorp voor het houden van hun
godsdienstoefeningen want op 26
augustus 1566 krijgt de baljuw en
rentmeester van Hendrik van Bredero-

aldaar was uiterlijk niet te onderschei-
den van een grote schuur. Het aantal
inwoners bedroeg toen nauwelijks 600
en het aantal katholieken nog geen
100. In 1807 waren er nog slechts 95
Roomskatholieken.

We kunnen nu rustig vaststellen dat
het feit, dat de bewoners van de
Zandvoortselaan bijna uitsluitend
katholieken waren. Zij immers woon-
den het dichtst bij Overveen, al was
het toch nog een hele tippel om de
Overveense kerk te bereiken. Dat is
altijd zo gebleven, want ook nu nog
vindt men de meeste Katholieken
onder de bewoners van genoemde
laan, de zogenaamde „Weggers". In
1839 werd het aantal katholieken in
Zandvoort geschat op ongeveer 14

De tijd en heeft nooit weggenomen

Den naam en 't overschot der vromen;
t \

Want nadat zij zijn overlêen,

Blinkt nog hun deugd voor iedereen.

Vondel

\Peze unieke en nog nimmer gepubliceerde foto werd in 1929 gemaakt, toen de
' Heer Versteege zestig jaar kerkmeester was. Hij ontving daarvoordepauselijke -
; 'onderscheiding Pro Ecclesia etPonlifice, welke hem door de toenmalige pastoor
«C. Wijnker (1927-1936) werd opgespeld na een Heilige Mis van dankbaarheid
t des morgens in de kerk. De heer Versteege was een zeer geziene figuur in
; Zandvoort, die zich ook veel op sociaal terrein bewoog. Van beroep was hij
• smid, hetgeen tevens wilde zeggen, dat hij ook de paarden, die Zandvoort tóen
I nog had, besloeg. Zijn werkplaats stond op heVDorpsplein. Op de foto poseert
| de neer Versteege temidden van het kerkbestuur. Oude Zandvoorters zullen er
•f ongetwijfeld nog wel bekenden op ontdekken. U ziet van links naar rechts de
' heren G: Zonneveld, P. Bakkenhoven, Göossens, pastoor C. Wijnker, de jubilaris
'"Versteege, kapelaan S. Ligthart, F. Zantvoort en J. van den Berg. De foto werd
l gemaakt in 'de voormalige Rooms-Katholieke kerk, later Patronaatsgebouw'en
| thans verenigingsgebouw „De Krocht".

'*de-bevel om van de parochiekapel te
Santvoort , de kerkelijke gewaden,
kostbaarheden en reliquieën, alsmede,
voorwerpen bestemd voor de ere-
dienst, in bewaring te nemen en er een
inventaris van op te maken.
Van die tijd af tot 1798 volgden de
katholieken van Zandvoort en tot
1692 ook die van de omliggende
buurtschappen, de diensten in een
huiskapel. In 1798 sloeg de bliksem
erin. Waarna de kapel op dezelfde
plaats weer werd opgebouwd en dienst
heeft gedaan tot 1854. Het pand
bestaat nu nog en is het tegenwoordige
café-restaurant „De Kousepael" in de
Haltestraat.

Naar Overveen
In 1692 kwam aan de zelfstandigheid
van Zandvoorts katholieke gemeen-
schap een einde. De kerk van
Zandvoort, toegewijd aan de H.
Agatha en de H. Adrianus, was toen
slechts een kapel van de Grote Kerk in
Haarlem. De zeer eerwaarde heer
Arnoldus Gijsberti-Hodenpijl, eerste
pastoor in Overveen, moest toen
tevens de zorg op zich nemen van de
katholieken van Zandvoort en Bloe-
mendaal. De eerste eenvoudige kerk

procent van de bevolking. '

In 1824 brak er echter voor het arme
vissersdorp een geheel andere, betere
tijd aan. Men ging de weg omhoog!
Zandvoort werd ontdekt, het Groot
Badhuis werd gesticht en het dorp
trok steeds meer badgasten. Dit had
tot gevolg, dat men erover ging denken
om hier een eigen pastoor aan te
stellen. Heel veel moeilijkheden
moesten worden overwonnen, voor
het zover was.
De laatste doop in Overveen had plaats
op l augustus 1851. De dopeling
heette Simon en was de zoon van
Henricus Diependaal en Alida van der
Meij. De oprichting van de zelfstandi-
ge parochie had reeds op 18 maart
1851 plaats, de stichtingsacte dateert
van 6 september 1851. Artikel II van
deze acte was zeer belangrijk en luidde
als volgt:
Deze gemeente te Zandvoort zal zich
uitstrekken ten zuidwesten tot aan de
Noordzee, ten noordwswesten tot aan
de Overveensche duinen. Vervolgens
zal die gemeente ten noordoosten zich
uitstrekken langs den Zandvoortschen
straatweg, zodat alle gebouwen aan
deze straatweg geplaatst tot den huize

Pentis genaamd,met Klein Bentveld -
ingesloten tot de gemeente Zandvoort
behoren. Eindelijk ten zuidoosten zal
zij zich uitstrekken tot aan Groot
Bentveld in de groene laan en de
duinen, die deze gemeente van die te
Vogelenzang zullen scheiden. Op 6
maart 1856 bepaalt de Bisschop van
Haarlem dat het aantal kerkmeesters
vier zal bedragen. Benoemd werden de
heren Cornelius Heemskerk, Gerrit
Bakkenhoven, Joannes van der Valk
en Henricus van Dam.

Lijst van Pastoors
In 1840 bedroeg het aantal inwoners
van Zandvoort 1062, waaronder 150
katholieken, is 14,1 procent. In 1951
was deze verhouding op een inwoner-
aantal van 11.300 2260 katholieken is
20 procent.
De eerste pastoor in Zandvoort was
Jacobus Joannes i'Ami, komende van
Purmerend en pastoor te Zandvoort
van 6 september 1851 tot 31 augustus
1889. Hij stierf op laatstgenoemde
datum en werd reeds de volgende dag
begraven vanwege het bar hete weer.
Hij heeft enorm veel voor Zandvoort
gedaan en werd wel eens spottender-
wijs „de grote bedelaar" genoemd.
Hij werd opgevolgd door pastoor
Simon Witte, kapelaan te Beverwijk en
pastoor te Zandvoort van 2 september
1889 tot 26 januari '96. Daarna volgde

.pastoor Petrus Laurêntiut Dessens,
pastoor te Amsterdam en in' Zand-
voort van 7 februari-4.896_. tot 3
november 1911. DeT volgende was
Mauritius Cornelis Marie Bohl, pas-
toor te Den Haag en in Zandvoort van
5 november 1911 tot 2 mei 1927.
Deze eerste vier pastoors hebben zeer,
zéér veel voor de katholieken in
Zandvoort betekend. Zij hebben de
Zandvoortse R.K. kerk letterlijk en
figuurlijk opgebouwd en de grondsla-
gen gelegd voor een verdere uitbouw
van het katholieke leven.

Wij laten hierna nog volgen de lijst van
pastoors en kapelaans in de laatste 50
jaar van de parochiekerk St. Agatha,
die wij overnamen uit het voortreffe-
lijk geredigeerde feestnummer van het
parochieblad „Branding". Die lijst
luidt aldus: pastoor Corn. Wijnker 8
mei 1927 - 22 mei 1936; kap. S.
Li gthart 14 sept. 1928 - 27 gebr. 1931;
pastoor P. van Diepen 22 mei 1936 -
21 mei 1961; kapelaan A. Rietveld 27
febr. 1931 - 24 aug. 1934; kap. N.
Commandeur 24 aug. 1934 - 28 aug.
1938; kap. J. ten Hengel 2sept. 1938-

20 okt. 1941; kap. J. van der Kleij 24
okt. 1941 - 11 jan. 1943; kap. B.
Vroklage 22okt. 1945-22aug. 1947;
kap. V. Nijman 22 aug. 1947-29 aug.
1949; kap. J. Blom 29 aug. 1949 -17
aug. 1953; kap. J. Stcenman 21 aug.
1953 • 29 aug. 1955; kap. L. Cornelis 2
sept. 1955 - 2 scpt. 1957; kap. A.
Groot 6 sept. 1957 • 24 aug. 1959;
kap. J. Alleman 28 aug. 1959 - aug.
1962; pastoor A. Cleophas 2 juni 1961
-12nov. 1967; kap. J. Duin aug. 1962
- 19 aug. 1963; kap. J. Veldt 19 aug.
1963 - april 1971; kap. J. Timmer april
1971 - nov. 1972; pastoor H.
Kaandorp 17 november 1967 - tot
heden.
Het zou ons te ver voeren, alte goede
dingen van deze pastoors en kapelaans
in de loop van vijftig jaren tot in
details uiteen te zetten. Zij allen
hebben, ieder op de hem eigen wijze,
bijgedragen tot de opbouw en
uitbouw van een welvarend katholiek
Zandvoort zoals wij dat heden ten
dage kennen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij in dit
artikel over het dubbel-jubileum zeer
onvolledig zijn geweest. Gebrek aan
plaatsruimte noodzaakte ons daartoe,
want wij zouden er wel een hele krant
ove' kunnen volschrijven. Over alle
ups en downs die Roomskatholick
Zandvoort heeft meegemaakt, doch
.die tenslotte geleid hebben naar de
weg omhoog!

Groeiende Oecumene
Eén ding willen we ten besluite van dit
artikel niet onvermeld laten. Dat is de
groeiende oecumenische gedachte die
zich vooral de laatste jaren heeft
voltrokken. De scherpe kantjes tussen
Rooms Katholieken en Protestanten,
die zovele jaren opgeld hebben
gedaan, zijn eraf en dat is volgens ons
het feit dat bij dit jubileum tot de
allergrootste blijdschap stemt.
Het was vooral pastoor A. Cleophas
die begon, deze scheidsmuur te
doorbreken. Het scheldwoord „pod-
dik", wat dat eigenlijk betekende weet
nu nog altijd geen mens, is reeds lang
afgeschaft. De grote vriendschap van
pastoor Cleophas met de gereforrneer-
de predikant ds. P.J.O. de Bruijne,
heeft daartoe aanzienlijk meegewerkt.

Zij samen hebben de grote stoot
gegeven aan de verbroedering tussen
Rooms Katholieken en Protestanten
en dat is o.i. het grootste en meest
verrassende element in deze dubbel-ju-
bileumviering. Een leuke anecdote is
daarover nog altijd in omloop. Het was
op een avond tegen Kerstmis'datzij te
zamen een bespreking hadden gehad.
Het was rustig en zacht weer.
Na afloop van die samenkomst gingen
zij te zamen nog een blokje om en
moeten toen, gezeten in de pastorie-
tuin van de Gereformeerde kerk
gezamenlijk „De herdertjes zaten bij
nachte" hebben gezongen. Of het
verhaal waar is, weet ik riiet, want ik
ben er niet bij geweest, maar het
symboliseert in elk geval wel de
groeiende eocumenische gedachte die
nog altijd meer en meer ingang vindt.
Het .was de opvolger van pastoor
Cleophas die het werk van hen beiden
voortzette. Thans te samen met ds. C.
Mataheru, namelijk pastoor Kaan-
dorp, een energiek en beminnelijk
geestelijk herder met een open oog
voor de werkelijkheid. Aan hem is het
voor een zeer groot deel te danken dat
de Rooms Katholieken thans in
Zandvoort met bijna een kwart deel
van de bevolking tot steeds groter
bloei komen, in vrede en voorspoed
levende met de gehele bevolking, al
zijn er ook thans nog vele problemen
die echter zeker zullen worden
opgelost. Dat is het grote pluspunt van
deze jubileumviering, waarmee een
ieder meeleeft. Dat zal zondag a.s. wel
blijken, en die viering staat in het
teken van het bekende kinderliedje
waarmee we dit artikel willen
besluiten; een liedje dat zo toepasse-
lijk is op ons dorp aan de zee.

't Scheepken onder jezus hoede
Met zijn kruisvlag hoog in top,
Neemt als.arke der verlossing
Allen die in nood zijn op.
Al gaat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben's Vaders Zoon aan
boord
En 't veilige strand voor 't oog.

Burg. v. Alphenstraat 102.
ZANDVOORT

Te!. 02507-45 65.
_

Dc kerk nu.

Uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel uitmakend van Week-
media vraagt een

VERT!
Tot zijn taak behoort het actief acquireren van advertenties

Van de geschikte kandidaat vragen wij een vooropleiding op
minimaal MAVO-niveau of gelijkwaardig.
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling. Het behoort
tot de mogelijkheden dat een bedrijfsopleiding wordt gevolgd
tot huis-aan-huis bladen acquisiteur in samenwerking met S.R.M.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publikaties,
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, telefoon 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: Mevr. L Witmer. personeelaf deling, Wibautstraat 131,
Amsterdam, onder vermelding van LW/012.



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 19 OKTOBER 1978 PAGINA

' i

Op naar de Rabobank tijdens de Spaarweek !
Want tijdens de Spaarweek van 23 t/m 27oktober ligt weer
de prachtige Rabobank kalender voor u klaar. Kado!
Spaarweek is spaarfeest bij de Rabobank! En dat betekent niet alleen dat de bekende kalender klaar ligt, maar ook dat er
leuke attenties zijn voorde kleintjes, de wat rijpere jeugd, de ouderen, kortom voor iedereen die tijdens de Spaarweek
komt sparen of dan een spaarrekening bij ons opent. En zoals er voor iedereen een «^ •_ •_ •
attentie is, zo heeft de persoonlijke bank ook voor iedereen de best passende K9fllfl]ln2tnK
spaarvorm. Op naar de Rabobank dus, spaar u die kleine moeite niet!

gekj en goede raad

Broer Barend is 'op hoge poten
op weg naar de Rabobank,

Hij wil een spaar-extra-premie boekje
openen; dat is de voordeligste
spaarvorm als niet vaak geld

Oom Karel en tante Eugenie
sparen al jaren op lange termijn, \

dat brengt ze mooi een extra hoge \
rente op. Nu zijn ze onderweg naar j

de Rabobank met neef Geurt. Hij wil l
Zilvervloot gaan sparen, dat levert/

maar liefst 10% ^
extra spaarpremie op.

Agent Bart regelt behalve het
verkeer, ook zijn spaarzaakjes goed.

Hij heeft met de bank
afgesproken, dat die elke maand

een vast bedrag van zijn privérekening
naar zijn

spaarrekening
toekt.

VX'lkhebhemal!
/ De populaire Rabobank
kalender, dit jaar gewijd aan
"Ons Water" met grandioze

foto's van de bekende
fotograaf

Kees Scherer.

Nog een extra Spaarweek Premie!
ledere nieuwe spaarder die tijdens de
Spaarweek een spaarboekje open t,

krijgt een extraspaarpremie van ƒ 7,50
(bij een minimum

opgenomen
hoeft te worden.Moeder Noor is op weg naar de

Rabobank, zoon Dirk van 11 fietst al\
vooruit, hij gaat Grijp-5 sparen, J

het spaarplan met 5% extra premie /
over het gespaarde bedrag én de /

bijgeschreven

inleg van ƒ 25,-). J

7

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, tel. 023-290050, Zandvoortselaan 179, Wilhelminaplein 21, J. v. Goyenstraat 20, Amstellaan 9
openingsuren:
Dagelijks van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur, donderdag van 18.00-20.00 uur. Kantoor Amstellaan 9: woensdag-vrijdag
van 14.00-16.30 uur.
ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36, tel. 02507-6941. -
Openingsuren: .
Dagelijks van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur, vrijdag van 18.00-20,00 uur.

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort

-;ÏD'"V/M

showroom: passage 14

Telefoon 02507-4556

allmilmö
>>r̂ >jr̂ >j

keukens |

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING

bv autompbielbedrij ven
sam van lingen

^

alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Reparatie en revisie
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delftstraat 50. tel. 023-31 91 38 .

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN

I
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
— hoek Kloosterstraat.

Grote sortering

fostieke
en

bureaus
AnKek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65

telefoon 02977-24429
Aalsmeer

Bosch klopbocrmachlnes: de toekomst In de greep

Jumbo Extra Set

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en zekerheid
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel 02503 16068'16501

ORGELS-PIANO'S
k/ern muftek/nstrumcntf1'!

Inkoop - Verkoop - occasions

en verkoop
Juwelier - Goud - Zilver

H. W. Dames
Kruisstraat 13, bij de

Ridderstraat - Haarlem,
telefoon 320431.

randstad
handelsdrukkerij b.v.
stationsweg 38, aalsmeer
telefoon 02977-25141

vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren

boek-
offsetdrukker
bekendheid met een tweekleurenpers strekt tot aanbeveling

wij bieden u een zelfstandige baan aan in eejrikjeine groep met
een prettige werksfeer .

heeft u belangstelling, telefoneer of stuur uw sollicitatiebrief aan
onze bedrijfsleider de heer k. v. d. heijden

Vanaf 20 november
premie winterschifderwerk

ƒ 30,-
per dag

Bespreek reeds nu uw winterschilder en
behangwerk bij schildersbedrijf

C. J. Paap
Burg. Beekmanstraat 33, Zandvoort. tel.

02507-2206, na 6 uur 02507-4755.
Verkoop van verf - glas - behang

Hofdijkstraat 24, Zandvoort, tel. 02507-2206

VERHUIZEN
GEEN PROBLEEM!

alv.a. f295.- -J, van StaavererV
heeft voor u een

ZELFVERHUIZER
Cederlaan 14
1161 JG
Zwanenburg

02907-4757
U BESPAART HONDERDEN GULDENS

^smmmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmmmmm

Poutan
Kettingzagen

Vraagt'
vrijblijvend
demonstratie
Een kettingzaag voor licht
ol voor het zwaarste werk..
It's all m the POULAN-family.

Fa. J. J. v. d. Zwaard
TUIN-n PARKMACHINES.

Zijdstraat 71-73
AALSMEER

Tal. 02977-2 43 29

BOSCH
~nry?—~ dan neef t u wel iets -

Een geweldige totaaiaanbieding van Bosch CjOedS in handen
De nieuwe CSB 62D 2E Jumbo Electronic 620 Watt
klopboormacnme met Kabeltrommel a HSS spiraalboren
3 nardmetaal steenboren. rubber steunschnf. lamsvel. schuurbladen,
3 bitsen staalborstel en diepteaanslag, alles samen In de Extra Set

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hobfddqrp.

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
- Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
- Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R IN K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

Zonnebanken
Haal de zon in huis
met de zonnebank
en/of zonnehemel
van Iris.
Vele merken uit voor-
raad leverbaar. Tot
18 maanden garantie
ook op de lampen.
Bel op voor vrijblij-'
vende demonstratie.
Ook 's avonds of in
het weekend.
IRIS import-export,
Lorentzkade 438,
Haarlem.
telefoon 023-245596.

VIVAT BROOD
is een wetenschappelijk ontwikkeld, modern natuurbrood. , '
Het wordt bereid zonder gist en zonder chemische toevoegingen volgens een
zeer nauwkeurig gecontroleerd proces. Naast brood maken wij diverse soorten
gebak volgens het zelfde natuurlijke fermentatieproces.
Wegens uitbreiding en modernisering van de produktie zoeken wij een

ENERGIEKE
PRODUKTIEMEDEWERKER
Taken: Het uitwerken van de bestellingen.

Het uitvoerenvan de berekeningen.
Het opgang houden van het fermentatieproces.
Het bakken van de produkten.
Het klaarmaken van de bestellingen.

Gestelde eisen:
Diploma MULO of MAVO, iemand die nauwkeurig en systematisch kan werken,
met affiniteit tot natuurptodukten en bereid is regelmatig 's nachts te werken
op basis van toerbeurt.

De Vivat-bakkerij staat in Nieuwveen. Eventueel kan tijdelijk een bedrijfsauto ter beschikking
worden geste/d om het transportprobleem op te tossen.
Sollicitaties: E. Niggebrugge, Palamedesstraat 27, Delft. Telefoon 015 - 142289.

interieurbouw
de favaugeplein 31

zandvoort

11

showroom : passage 14

Telefoon 02507-4556

allmilmö keukens

TOTALE BOUWKUNDIGE EN
TECHNISCHE VERZORGING
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Nieuwe
velden

\schieten op
ZANDVOORT - De aanleg van de
nieuwe sportvelden in het binnen»
terrein Van het circuit vordert al
snel. De grond is geëgaliseerd en
momenteel is men bezig met de
bewateringsinstallatie. Secretaris
Van Marie van Zandvoort '75, dat
volgend jaar de beschikking krijgt
over de nieuwe terreinen, wist te
melden, dat er geen drainage
wordt aangelegd, maar een
beregeningssysteem. „De nadruk
wordt dus niet meer gelegd op de
waterafvoer, maar op de bestrij-
ding van droge perioden. De
velden komen op een zodanige
hoogte te liggen, dat afvoer via
drainage-huisjes niet nodig is. We
zijn erg gelukkig met deze
ontwikkeling".
Gelukkig is Zandvoort '75 ook
met het feit, dat de velden
waarschijnlijk in september 1979
speelklaar zullen zijn en dat er dan
ook een kleedaccommodatie zal
staan. Men heeft daaroverheen
gesprek gehad met sport-wet-
houder Termes, die de zaterdag-
voetballers op dat punt kon
geruststellen. Jan Termes daar-
over: „Ja, daar gaan we inderdaad
vaart achter zetten. Overigens is
het zo, dat de gemeente de velden
en ook de verdere accommodatie
in eigen beheer houdt De
terreinen zullen niet alleen door
Zandvoort '75 worden gebruikt,
maar het is zo, dat als er gesport
kan worden, dat,er dan ook een
kleedgelegenheid moet zijn".
Over de suggestie om te komen
tot een gecombineerd clubhuis
annex kleedaccommodatie voor
de zaterdagvoetballers en de
handballers, die in voor* en najaar
voornamelijk op de zondaigen op
de aangrenzende verharde velden
spelen, is de wethouder niet
bijster enthousiast „Daar is
inderdaad over gepraat en 'de
mogelijkheid blijft ópen", aldus
Termes. „Maar ter zijner tijd
zullen er zeker nog velden
bijkomen en de opstallen moeten
dan wel centraal in het complex
liggen. Bovendien zullen de
velden, die nu'worden aangelegd,
zeker ook op dezondagen worden
gebruikt".

Zandvoortmeeuwen
Zondag 22 oktober:
KFC-Zandvoortm. 14.30 u.
Hoofddorp2-Zandv. 2 11.00 u.
Zandv.m. 3-DSS3 - 12.00 u.
Zandv.m. 4-Haariem 4 9.30 u.-
Zandv.m. 5-Haarlem 5 9.30 u.
RCH 6-Zandvoortm. 6 9.45 u.
Kon. HFC 8-Zandv. 8 9.30 u.
A-junioren:
Zandv. 1-Terrasv. l 12.00 u.
WH 2-Zandvoortm. 2 9.30 u.
Zaterdag 21 oktober:
Zandvoortm. 1-SVB l 14.30 u.
Zandv.m. 2-ODIN11 14.00 u.
B-junioren: l -
Kennemers 1-Zandv. l 14.00 u.
DSS 2-Zandvoortm. 2 14.00 u.
Hoofddorp 6-Zandv. 3 12.30 u.
Ojunioren:
Kon. HFC 3-Zandv. 2 15.15 u.
DSS 3-Zandvoortm. 2 15.15 u.
Zandvoortm. 4-DCO 5 14.00 u.
Zandv.m. 5-Hoofdd. 6 14.00 u.
D-junioren:
Zandvoortm. 1-DCO l 11.00 u.
Zandvoortm. 2-RCH 2 11.00 u.
Zandv.m.3-DSOV3 12.00 u.
Zandvoortm. 4-DCO 5 11.00 u.
HBC5-Zandvoortm. 5 11.00 u.
Zandv. 6-Hoofddorp 9 10.00 u.

B-junioren:
HBC 1-Zandvoortm. l 11.00 u.
Cbrja 1-Zandvoortm. 2 uitg.
Zandvoortm. 3-NAS 3 10.00 u.
Geel Wit 6-Zandv. 4 9.30 u.
Zandv.m. 5-Alliance 4 12.00 u.
Zandvoortm. 6-HFC 3 10.00 u.
F-junioren:
Sp.stad 2-Zandv. l 10.00 u.
Spaamestad 1-Zandv. 3 , 10.00 u.
Zandv.m. 4-Zandv.m. 2 12.00 u.

ZANDVOORT'75
Zaterdag 21 oktober:
RCH l-Zandvoort'751 14.30 u.
Zandvoort'75 2-HaIfwegS 12.00 u.
SCW4-Zandvoort'753 15.00 u.
ODIN S-Zandvoort'75 4 15.00 u.
Zandvoort'75 5-Halfweg 4 12.00 u.
Zandvoort'75 6-Hoofddorp 714.30 u.
Zandvoort'75 A1-OD1NA3 14.30 u.

TZB
Zaterdag 21 oktober:
ED03-TZB-C 15.15 u.
DeBrugl-TZB-D 11.00 u.
TZB-E1-DIO1 .. ll.OOu.
ZWBEU.DSK4 11.00 u.
Zondag 22 oktober:
Beverwijk 1-TZB-A 12.00 u.
Heemskerk 1-TZB l 14.30 u.
Renova-TZB 2 11.30 u.
TZB3-Spaarncst. 3 ' 12.00 u.
Heemst. 7-TZB 5 9.4 5 u.

Schimmenspel bij Zandvoort-
75-SMS

Penalty in laatste minuut: 1-1

Zandvoort '75 in mist
ZANDVOORT - Letterlijk en figuurlijk gingen ze zaterdagmiddag
de mist in, de voetballers van Zandvoort '75. Op het Sportpark in
HaarlerrirNoord, waar ze hun „thuiswedstrijd" tegen SMS moesten
afwerken, was bijzonder weinig zicht, zodat de toeschouwers veel
werd onthouden. Bovendien kregen de Nieuw-Vennepers in de
allerlaatste minuut door een eveneens mistige beslissing van de
scheidsrechter een aanvechtbare strafschop toegewezen, waaruit ze
de 1-0 voorsprong van Zandvoort '75 konden inlopen.

In de beginfase had de SMS-doelman
het al spoedig moeilijk met een hoge
bal van Zaadnoordijk en ook een
harde inzet van Wim van Straten was
de Venneper goalie bijna te machtig.
Zijn collega Bert Molenaar moest ook
enkele malen in actie komen en beide
keepers hadden het moeilijk in de
dichte mist. Het bleef een „kortzich-
tig" maar toch wel boeiend duel.
Raymond Keuning haalde tweemaal
achtereen hard uit, maar ook nu was
de SMS-doelman op zijn post Karel
v.d. Reijden had bijna succes, toen hij
van verre afstand een schot afvuur-
de, dat net over de lat werd getikt.
Een viertal hoekschoppen van Wim

van Straten leverde veel paniek op in *
de achterhoede van SMS, maar
doelpunten werden er niet uit
geboren.
De cornerverhouding bleek bij de rust
8-0 in het voordeel van Zandvoort '75
te zijn.

Geen strafschop
Kort na de thee ging Raymond
Keuning alleen op de Venneper veste
af, maar weer werd het leer een prooi
van de doelman. Ook SMS liet zich
aanvallend niet onbetuigd, maar Jan
Swart c.s. wisten het in de letterlijk
onoverzichtelijke situaties steeds weer
te klaren. .

ZaaLh andbal
Zondag 22 oktober:
d.s. Zvm. 1-Full Speed i 14.00 u.
Zvm. 3-D.S.O. V. 2 13.05 u.
h.s. Zvm. 1-IJmond l 15.00 u.
Zvm. 2-Concordia 4 12.00 u.
m.a. Zvm. 1-Desiree/Odin l 10.4 O u.
j.a. Zvm. 1-Desiree/Odin l 11.20u.
m.p. Zvm. 1-A.D.O. l 16.10u.
Bunkert 3-Zvm. 2 12.10 u.
j.p. Full Speed 1-Zvm. l 12.2&U.
m.w. Zvm. 1-K.I.C. l 10.00 u.

Basketball
Zaterdag 21 oktober
18.00 uur: Lions H2-Hoofddorp 2
Lions H5-Hoofddorp 5
19.15 uur: Lions D2 Cycloons l
Dons H3-S.D.O.2.
20.30 uur: Lions Hl-Azima l
Lions H6-Flamingo's
Jeugd:
13.30 uur: JJA-Hoofddorp A
MJA-Gr./DSSB ,
14.30 uur: JA A-Hoofddorp A
JAB-Gr./DSSA
15.45 uur: JJC-Exp. Sea Devils B
MKA-HOCA
16.45uur:JKB-AkridesB
•1KA-HOO A

Duinwijck 5
te sterk
voor Lotus
ZANDVOORT - Het -vijfde compe-
titie-weekend is geen succes geworden
voor het Ie team van Badminton Club
Lotus. Tegen het 5e team van
landskampioen Dumwijck moest de
Zandvoortse topselectie, best uit:
Gerda Koornstra, Ank v.d. Mije, Hans
van Brero, Jaap Enderman en Bert
Lenselink, een forse 1-7 nederlaag
incasseren. Toch werd vaak een knap
partijtje i gegeven tegen de sterke
Haarlemse formatie, die in drie
partijen pas na drie sets de winst kon
grijpen. De enige winstpunt voor
Lotus kwam op naam van Ank v.d.
Mije, die haar dames-enkel-partij tegen
H. Steinhof met 11-6, 11-1 wist te
winnen.

Het 2e team, bestaande uit Jannet
Bonset, Alice Frank, Ed Wijting, Jan
Enderman, Wim Ekels, boekte een
verdienstelijk - gelijkspel, tegen het
sterke Flight 1. Nog beter ging het in
de lagere regionen, waar de Lotus-
teams een aantal sprekende overwin-
ningen boekte. De volledige uitslagen
waren:
Lotus 1-Duinwijck 1-7
Lotus 2- Flight l 4-4
Lotus 3-Mixers 2 8-0
Lotus4-Flash5 6-2
Lotus 5-Vclsen 4 4-4
Lotus 6-Insulindc 2 8-0
Lotus 7-De Shuttle 5 8-0
Lotus 9-Kcnncmerland 7 2-6
Lotus 10-OSO 3 7-1.
Lotus Al-Duijn wijck A2 3-5
Lotus Bl-Velsen BI- 4-4
Lotus B2-Haarlem BI 1-7

Zandvoort'75 5-O.D.I.N. 11 , 0-1
Zandvoort'75 6-O.D.I.N. 13 0-2

TZB
TZB 1-Renova - 2-2
TZB 2-Terrasv. 3 2-1
TZB3-THB4 _ _ 1-2
Molenwijk-TZB4 3-0
DSOV-TZB-B 1-0
TZB-C-Haarlem 3 2-1
TZB-D-DSOV 0-7
Molenw.-TZB-E 0-0
TZB-A-Bl.daal l 1-7

Na een kwartier volgde plotseling een
treffer van Ron Tukker, die onhoud-
baar inschoot: 1-0.
Karel v.d. Reijden brak daardoor knap
door, maar hij werd vakkundig
neergelegd. De scheidsrechter kende
echter geen strafschop toe. Dat deed
hij wel in de laatste minuut voor een
handbal in de Zandvoortse defensie,
die gezien de vele protesten kennelijk
zeer dubieus was. De SMS-schutter
maakte geen fout en zo moest
Zandvoort '75 op de valreep genoegen
nemen met een gelijkspel: 1-1.

Opstelling van Zandvoort '75: B.
Molenaar, J. Swart, R. Krijgsman, J.
Tukker, J. Paap, L. Veenstra, W. v.
Straten (A. Allis), R. Keuning, R.
Zaadnoordijk, K. v.d. Reijden, R.
Tukker.

Van de concurrenten wist Bloemen'
daal een 2-1 zege te behalen op RCH,
terwijl KIC tegen Halfweg niet verder
kwam dan een 0-2 gelijkspel. Hekke-
sluiter DEM hield Kinheim op 1-1 en
de >wedstrijd van koploper VVRA
tegen SVJ werd afgelast Een en ander
resulteert in de volgende competitie-
stand:
WRA 5-9 ^23- 4)
KIC 5 - 7 ( 8 - 4)
Bloemendaal 5-6 (11- 9)
RCH 5-5 (11-10)
Kinheim 5-5 (10- 9)
Zandvoort'75 5-5 (13-13)
SVJ 5-5 ( 8-11)
SMS 6-5 ( 9-12)
Halfweg 6-5 ( 4- 9)
Velsen 5-3 ( 4- 8)
DEM 6-3 ( 4-16)

HANDBALLERS DE ZAAL IN
ZANDVOORT - De handballers
van Zandvoortmeeuwen hebben
zondag het eerste deel van de
veldcompetitie afgesloten. Het
Ie herenteam speelde tegen
Ookmeer de wedstrijd, die de
vorige week door het ontbreken
van scheidsrechters moest wor-
den afgelast. Het werd een
stevige partij, waarin de g eel-
blauwen al in de eerste minuut
op een 0-1 achterstand werden
gezet. Met een gevarieerd offen-
sief wist men het initiatief echter
over te nemen en via Willem
Pijper, Dick Berkhout en Piet
Veenman werd het nog voor de
rust 3-1. De felle Amsterdam-
mers wisten daarna de score nog
wel gelijk te trekken (3-3), maar
toen gaf de Zandvoortse defensie
geen krimp meer. De strijd werd
hard en de arbiters moesten de
touwtjes strak aantrekken.
Zandvoortmeeuwen scoorde nog
driemaal, door Piet Veenman en

Djurre Boukes (2 maal). Eind-
stand 6-3.

De dames sloten de eerste competitie-
helft af met een uitwedstrijd tegen
SDW. Het werd geen bes t slot, daarop
het gladde grasveld in Amsterdam. De
Zandvoortse ploeg was te weinig
beweeglijk en veel kansen gingen
onnodig verloren. SDW nam de leiding
en stond die niet meer af. Bij de stand
4-3 in de laatste minuut scoorde An
Trouw nog, maar een van de
scheidsrechters keurde de treffer ten
onrechte wegens cirkelbal af.

ZAALHANDBAL.
De handballers zoeken van
zondag a.s. af weer de warmte
van de sporthallen op en voor de
Zandvoortmeeuwen-teams staat
er deze week een pittige
thuiswedstrijd op het program»
ma. De dames spelen in Sporthal
Pellikaan om 14.00 uur tegen
Full Speed, de heren om 15.00
uur tegen LJmond.

Zaalvoetbal overzicht
ZANDVOORT • Het tot nu toe
meest succesvolle Zandvoortse
zaalvoetbalteam, SC Hongkong,
heeft in de afgelopen week het
eerste punt moeten afstaan.
Tegen Buikx Sport moest het
team van Bert Leijenhorst
genoegen nemen met een 0-0
gelijkspel.

In de derde klasse J maakte TZB met
een gelijkspel een betere start dan
Zandvoortmeeuwen, dat nog niet het
peil van vorig seizoen te pakken heeft
en goede met teleurstellende resul-
taten heeft afgewisseld. TZB, dat dit
jaar voor het eerst aan de competitie
deelneemt, moest slechts in haar
eerste wedstrijd tegen NAS genoegen
nemen met een 4-4 gelijkspel.

Plumbers behaalde tot nu de grootste
overwinning; met maar liefst 15-0
werd het Karrewiel verstagen. Toch
was dit geen maatstaf, gezien de ruime
4-0 nederlaag tegen Concordia. Zand-

voort'7 5 behaalde tot nu slechts één
keer een overwinning en moest voor
het overige genoegen nemen met
nederlagen.
Zowel Medina Carpets ais FC
Zandvoort Noord startten beid_e met
overwinningen. Medina bleef dit
volhouden maar de overigens sterk
verjongde ploeg van de Noorderlingen
moest met twee achtereenvolgende
nederlagen genoegen nemen. De
laatste nederlaag tegen de onbetwiste
topploeg uit deze afdeling, Woontrio,
werd zelfs met 8-2 verloren na een
voorsprong van 2-1 tot vlak 'voor de
rust. Medina toont zich net als vorig
jaar bijzonder sterk, getuige de
overwinning op het oorspronkelijk uit
de eerste klasse van de afdeling
Noord-Holland afkomstige Tameris
.Hoogland. DVS had in de tweede
klasse een redelijke start, waarin
kleine nederlagen met overwinningen
werden afgewisseld.

Volley-dames gaven 2-0
voorsprong uit handen

ZANDVOORT - Het in de
Districtsklasse uitkomende Ie
damesteam van Sporting-OSS
heeft zateid ag a vond een riante
kans op een kostbare overwin-
ning laten liggen. Tegen de
dames van Valkenberg-Martinus
werd met gedegen en gevarieerd
volleybal een 2-0 voorsprong
opgebouwd, maar mede door
gebrek aan wisselspeelsters werd
het uiteindelijk toch 2-3 voorde
ploeg uit Amstelveen.

De combinatie Ria Akkerman-Jetteke
Slop-Linda Zuurendonk-Marja v.d.
Lugt-Coby Schuit-Thea Terol ging
zowel aanvallend als verdedigend
overrompelend van start en met
tweemaal 15-8 kwam de Valkenberg-
ploeg op een vrijwel hopeloze 2-0
achterstand. In de derde set gingen de
Zandvoortse combinaties al minder

vloeiend verlopen. De gasten vonden
meerdere gaten in de defensie van
Sporting-OSS, waarin Riet Vossen
duidelijk werd gemist. Het werd 10-15
en in de vierde set was er helemaal
geen houden meer aan. De slagkracht
van Linda Zuurendonk en Coby
Schuit zakte af en ook het opbouw-
werk van de geroutineerde Ria
Akkerman en van Thea Terol werd
minder glanzend. Coach Ad Akker-
man poogde op 3-10 met een time-out
de set nog te redden, maar met 5-15
trokken de beweeglijke bezoeksters
ook deze set naar zich toe.
In de beslissende set wisten de
Zandvoortse dames, mede door knap
werk van Jctteke Slop en Marja v.d.
Lugt een 4-8 achterstand nog wel in te
lopen, maar toen wreekte het
ontbreken van verse wisselspeelsters
zich volledig. De conditie daalde
zichtbaar en er kwamen misverstan-
den. Via een time-out op 11-14 werd

het uiteindelijk 11-15 voor Valken-
berg-Martinus. Eindstand: 2-3.

Heren
Ook het herenteam van Sporting-OSS
begon sterk tegen SVIJ. De ploeg
bestond uit Rob Mol-Bert Koetsier
Hans Vlaandcrcn-Jos de Bont-Frits
Roskam-Peter Bluys. Met goed uit-
gevoerde penetraties werden de
Umuidcnarcn in de eerste set vlot naar
een duidelijke 15-9 nederlaag ge?
spceld. Daarna kwam SVIJ echter op
volle toeren en zowel technisch als
tactisch bleken ze meer kwaliteiten in
huis te hebben.'Ook hier meende de
thuisclub het met zes spelers af te
kunnen, waarbij uiteraard het ont-
breken van Lex Eimers en Cor Polak
ook parten speelde. Al met al
eindigden de volgende sets in 9-16,
5-15 en 10-15, wat resulteerde in een
toch wel enigszins geflatteerde 1-3
nederlaag voor Sporting-OSS.
Een mislukt blok van Sporting-OSS.

Ik kocht bij
Peeters toch
een Sony
Cass.deck
met Dolby
vooreen
dikke ƒ400.-.

Jan

Lions ten
onder bij
Noordkop
ZANDVOORT - Het was niet
duidelijk, wat de oorzaak was, de
lange zeer mistige tocht langs het
Noordhollands Kanaal naar Den
Helder of de afwezigheid van
Dick Visser, die wegens familie-
omstandigheden verstek moest
laten gaan, feit was, dat Lions in
de Helderse Sporthal reeds in de
eerste minuten volkomen de
kluts kwijt was.
De tegenstander, het hoog genoteerde
Noordkop, haalde volledig geconcen-
treerd volop en snel uit tegen het
verbaasde Zandvoortse team, dat al
voor het rustsignaal met 52-24
gevloerd was. .
De Leeuwen zagen geen kans greep te
krijgen op de wedstrijd met als inzet
de bovenste plaats. De talrijke
toeschouwers zagen een gemakkelijk
schietende en scorende thuisclub,
terwijl Lions met een zeer laag
schietpercentage (30 procent) ge-
noegen moest nemen. De punten
moesten onder het bord komen, waar
Pim Schön erg fel op de huid werd
gezeten, maar toch tot een redelijke
prestatie kwam (35 punten, 9
verdedigings-rebounds en 6 aanvals-
rebounds). Het werd een fikse 102-57
nederlaag voor Lions, na een jaar lang
zonder verlies te hebben gespeeld. Een
pluspunt was, dat de nederlaag door
de spelers volwassen werd geaccep-
teerd.
Zaterdag 21 oktober spelen de meeste
Laons-teams weer thuis in de Pelli-
kaanhal, de Heren l om 20.30 uur
tegen Azima 1. Verder is er zowel voor
heren l als dames l op maandagavond
23 oktober om 19.30 uur een
wedstrijd voor de tweede bekerronde,
resp. tegen Green Eagles en Ross
Forciai, beide eveneens in de Pelli-
kaanhal.

Hockey-dames:
0-0 bij Laren
ZANDVOORT - De ZHC-dames
speelden zondag uit tegen Laren 0-0
en zoals deze hrilstand doet ver-
moeden, was de strijd inderdaad
gelijkopgaand. Toch had Zandvoort
het iets zwaarder te verduren, omdat
zij meer strafhoekslagen tegen kregen
dan de meisjes uit Laren. Overigens is
de dames-2e klasse ruim voorzien van
sterke, gelijkwaardige teams, zodat
een punt, dat in een uitwedstrijd
wordt verdiend, danig op prijs wordt
gesteld.

De heren I verliezen dit seizoen nogal
eens met 2-3. Zo ook nu in de
thuiswedstrijd tegen FIT. Deze eind-
stand was bij de rust al bereikt. W.
Venekamp doelpuntte al vrij snel uit
een strafbal, toegekend wegens een te
forse ingreep van FIT-zijde. Deze

koplopers werden toen wakker en
scoorden driemaal snel achtereen.
Vlak voor rust kon T. Gatsonides de
rebound van een strafhoekslag benut/
ten: 2-3. Het krachtversch.il was ook
hier zo klein, dat de Zandvoorters
voldoende mogelijkheden kregen,
zeker toen FIT met tien man verder
moest spelen wegens een rode kaart.
Het geluk ontbrak echter, zoals in
vorige wedstrijden.

ZANDVOORT - Na de 5e wedstrijd
van de eerste competitie van de
Zandvoortse Bridgeclub is de stand als
volgt: A-lijn: 1. Fam. Heidoorn
284.18 procent; 2. Mevr. De Leeuw-
hr. Braun 273.95 procent B-lijn: 1.
Fam. Ates 272.08 procent met
promotie naar A-lijn; 2. hr. De
Leeuw-Reijer 267.27 procent. C-lijn:
1. Fam. Coops 274.76 procent met
promotie naar B-lijn; 2. Fam.. Spiers
260.71 procent. D-lijn: 1. hr.
Hollink-Knipscheer 280.46 procent
met promotie naar C-lijn; 2. Fam.
Smink 260.- procent

Van Reeuwijk -1 van de 9 van
INSAID - zoekt voor haar vestiging
in Badhoevedorp

parttime
verkoopsters ,
Het werkklimaat is prettig, het werk
zelf boeiend en voldoeninggevend,
de honorering goed.
Een reiskostenvergoeding is
vanzelfsprekend.
Heeft u interesse?
Schriftelijke sollicitaties aan van
Reeuwijk, antwoordnummer 900,
Pijnacker (postzegel niet nodig), of
persoonlijke aanmelding op vrijdag
20 oktober a.s. tussen 10.00 en
16.00 uur bij INSAID, Vlierstraat 25,
Badhoevedorp.
Telefonische inlichtingen: de heer
C.Ph. Wehrmeijer.
Hoofdkantoor: Emmastraat 151,
Pijnacker. Tel. 01736 - 3921.

vanreeuwijk,
& de tijdgeest

'T

l van de 9 van Insaid
^T EERSTE VTOONWINKUCENIWM WN NEDERLAND
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NIEUW IN ZANDVOORTÜ

HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADUSWEG l (t.o.KeurenZoon)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder>grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS !

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADUSWEG 1

2042 GC ZANDVOORT
TEL. 02507-2266

Optimale bruining, gezondheid en
een goed uiterlijk bieden wij u met
ons

SUPER ZONNEBED
EN

SUPER ZONNEHEMEL
Het beste wa't'er'op dit moment is.
Werkelijk fantastisch.
Kom eens kijken of bel voor een
afspraak 58 29 of 39 65.

Sportcentre
WIMBUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat47
(achter Sporthal).

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal: '
Schefpenpletn - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8. Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

TE KOOP AANGEBODEN:

STRANDPAVILJOEN
aan de Zuidboulevard.

Br. onder nr. Z327bur. v. d. blad.

Grenen laden-
kastjes
3 laden,

v.a. / 125,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 23,
Zandvoort,

telefoon 7751.

O

Biotherm
't beste wet de natuur

uw huid te bieden
heeft

Aanstaande dinsdag is er voor u een
schoonheidsspecialiste van Biotherm aan-
wezig voor het geven van een gratis huid-
advies:

Parfumerie

Haltestraat 53. Zandvoort,
Telefoon 02507-3449.

Tochtstrip maakt uw huis
behagefijk en spaart stookkosten!
Zetfklevende strip v.a. per 6 meter u, JU

EKen tochtprofielen v.a. per staaf. D,/U

Ellen dorpelstrips v.a. per staaf .. 2,75

Autom. dorpelstrips per staaf.. 14,30

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

GEVRAAGD:

BEJAARDENHELPSTER
in part-time dienst

•
in klein bejaardentehuis te Zandvoort.

Inlichtingen:
v Tel. 02507 -43 58

VERLOREN
op de ouderavond van dinsdag 10 oktober 'in de
omgeving van de Christelijke MAVO

een zilver op gouden halsketting
(is gefotografeerd en verzekerd)

f 100,00 beloning
voor de eerlijke vinder. Gaarne terugbezorgen:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. Gasthuisplein 12.
Zandvoort, Telefoon 02507-7166.

Een miljoen Volkswagens
in Nederland

Dat betekent voor ü:

3 subliem„verri jkte"
jubileum-modellen
tegen f eestprijzen

De Volkswagen
Golf M

De Volkswagen Passat AAX
Sinds kort is de miljoenste Volkswagerl in Nederland geïmporteerd.

Daar profiteert ü van d.m.v. drie speciaal gecreëerde paradepaardjes
met elk honderden guldens voordeel. De Volkswagen Golf M in
sprankelend oranje. Zeer compleet tegen een speciale jubileum-
feestprijs. De Volkswagen GoirMX op z'n compleetst met een prijs die
dat niet doet vermoeden. En de luxueuze Volkswagen Passat MX met
vele nuttige en comfortabele extra's. Óók met riant f'eestvoordeel!

En voor elke Volkswagen geldt: lage onderhoudskosten dankzij
het nieuwe V.A.G Service System.

De Volkswagen
GolfMX

Kom langs en profiteer
van onze speciale

jubileumaanbiedingen

V-A-G
Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102. Zandvoort,

telefoon 02507-4565.

RUILBEURS
Mineralen • Stenen

-.fossielen enz.
op 22 oktober 1978.

Vogelpark Avfouna
te Alphen a/d Rijn.

van 10.00-17.00 uur.
Vrij parkeren.

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

TE KOOP AANGEBODEN:
DYANE

eind71,pr. n.o.tk.
Tebevr.: '<

Lorentzstraat 22S,
Zandvoort. -

Meubelstoffeerder

023 - 332533

Dat is safe.
GARANTIE

serieuze selectie/solide servicr

Autobedrijf

T/7 VERSTEEGE
mf '^f^^_ Pakveldstraat21. Zandvoort.
V JBHBf Telefoon 02507-2345.

4S-occasions in vele merken.

Vis.specialiteiten restaurant\

N

Voor genoeglijk viseten, een aangename
omgeving en een attente bediening.

Tijdens het winterseizoen zijn wij donderdags t/m zondags
geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt u reserveren.

Tevens verzorgen wij uw vis hors d'oeuvres.

Kerkstraat SI,
ZandvoorC.
reserveringen:
O25O7-S121
Eig. L. Balledux

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097
heeft haar internationale collectie weer verder uitgebreid met

falke
Daarnaast hebben wij:

La Chaumière aux Tricots (japonnen, mantejs)
Sacha Fontaine (japonnen, rokken, mantels)

Chiwitt (vrijetijdskteding)
Rosner (pantalons)

Caro/a (rokken)
Kalb (blouses)

Apawé (pantalons en blazers)

Deze week bij de Kaashoek

Noordhollandse belegen kaas heei kno .... 9,98

1 0 bruine eieren voor. . .... .............. ...1,98
Verse boerenboter 500 gram . . . . ........... 4,95

grote doos, van 2,95 voor

TOT ZIENS BI J

KAASHOEK

driedaagse
shopping cruise London
op 20,21 en 22 december.
Inclusief optreden van Ciska Peters en Ue Towérs
per persoon vanaf

Inlichtingen:

179,-

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zandvoort
leie'oort 0 2 5 0 7 - 2 5 6 0 ' "' ,:: .,

GORDIJNEN
met bijpassend behang en rolgordijnen.

OOK VOOR U OP MAAT GEMAAKT

KEURENZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2-ZANDVOORT-Tel. 02507-56 02, na 18.00 uur 02507-60 89



IANDSTAD PUBLICATIES s DONDERDAG 19 OKTOBER 1978 PAGINA b

;EKEND
UENSTEN

[jtum 21-22 oktober 1978.

in: Huisartsenpraktijk Bouman,
Ridderbös. Arts: G.J.J. Mol, tel.

91 en 5600. Verdere inlichtingen
ntrent de weekenddiensten worden
rstrekt via de telefoonnummers van

> huisartsen. Anderson telefoon
)58; Drenth telefoon 3355; Flieringa
lefoon 2181; Zwerver, telefoon
199.
andarts: tel. 023-313233.
ijkverpleging: Zr. A.E. Boschma,
nnaeusstraat 7, fiat 4, tel. 4277.
potheek: Zandvoortse Apotheek,
.B.A. Mulder, tel. 3185.
crloskundige: mevr. Chr. Ouds-
;>orn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
ndvoort. Tel. Q2507-4437, b.g.g.

23-313233.
ulpdienst: telefoon 023-243340:

llfeckeinde van vrijdag 19.00 tot
"ftaandag 7.00 uur.

«licrenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
raat 17, tel. 5847. Bij afwezigheid
in de gewenste arts raadplege men
itsluitend telefonisch de Veeartsen-
icnst, te Haarlem, telefoon
23-313233.
toringsdienst Gasbedrijf, telefoon
641.
olitie: telefoon 304 3.
randweer: telefoon 2000.
'axi: telefoon 2600.

Maatschappelijk Werk
*Joorderstraat l, telefoon

459 (b.g.g. 023-320899 of 320464).
preekuur op werkdagen van 9.00 tot
0.00 uur; maandagavond van
.00-8.00 uur. Verder volgens af-
praak. Voor deze hulpverlening,
eschikbaar voor iedere inwoner van
mdvoort geldt dat er voor de vrager
en kosten aan verbonden zijn.

.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
m: telefoon 023-326655. Advies in

oostelijke en sociale nood. Bereikbaar
agelijks van 's avonds 7.00 tot
morgens 7.00 uur.

Itentruïn voor Vrijwillige Hulpver-
ening: geeft advies, hulp en infor-
natie. Alleen telefonisch bereikbaar
nder nummer 7373 in Zandvoort van

naandag tot en met vrijdag van 11.00
ot 12.00 uur en iedere zondagmiddag
an 1,6.00 tot 17.00 uur. Ook
chriftelijk via postbus 100, Zand-
oort.

KERKDIENSTEN TZB „reuzendoder
Zondag 22 oktober.
ZANDVOORT:
Hervormde kerk, Kerkplein:
10.30 uur Ds. C. Mataheru, Mede-
werking: Wim Lekkerkerker trompet,
(crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel onder leiding van de heer
J. Lasthuis.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur Drs. B. Boelens van
Castricum; 19.00 uur Kandidaat H.
Esser van Heemstede.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur Prof. Dr. A. van
Biemen van Bentveld (N.H.).
Rooms Katholieke kerk:
Parochie St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag 21 oktober 19.30 uur
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.

Zondag 22 oktober: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur Plech-
tige Hoogmis met concelebratie
Hoofdcelebrant de Bisschop van
Haarlem, Mgr. Th. Zwartkruis. Feeste-
lijkè viering ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het bestaan van de
St. Agathakerk en herdenking van het
125-jarig bestaan van de St. Agatha-
Parochie, Na afloop tot 2 uur receptie
in het Patronaatsgebouw.
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30. uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Nog geen samenkomsten
in huize „Pniël", Zuiderstraat 3. .
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

ZANDVOORT - Alweer heeft
TZB het gepresteerd een kop-
loper te stuiten. Nadat eerst
Terrasvogels en SVIJ door
puntenverlies bij TZB de Ie.
plaats moesten afstaan, was het
nu Renova, dat de koppositie
kwijtraakte, doordat in de
Zandvoortse kuil met moeite een
gelijkspel kon worden behaald.

Op een door de miezerige regen glad
geworden terrein ging de leider van de
2e klasse HVB direct met een enorm
offensief van start. De snelle spitsen
van Renova sneden keet op keer door
de Zandvoortse defensie en al in de 6e
minuut kwam er een onhoudbaar
schot: 0-1. Nog geen 5 minuten later
was het de centrumspits, die de bal op
het middenveld oppikte, ongrijpbaar

WATERSTANDEN
ZANDVOORT • De waterstanden
voor de • komende weck luiden als
volgt:
Donderdag 19 oktober 4.58-17.15
uur.
Vrijdag 20 oktober 5.38-17.54 uur.
Zaterdag 21 oktober 6.18-18.32 uur.
Zondag 22 oktober 6.55-19.11 uur.
Maandag 23 oktober 7.38-19.58 uur.
Dinsdag 24 oktober 8.35-21.05 uur..
Woensdag 25 oktober 9.47-22.23 uur.

Doodtij 26 oktober.

Dinsdag raad bijeen
ZANDVOORT - De openbare raads-
vergadering in Zandvoort in het
raadhuis zal volgende week dins-
dagavond plaatshebben om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:
beëdiging van mevrouw Mr. H.W. de
Jong tot raadslid, begrotings-
w i j z i g i n g e n , o n d e r w i j s -
aangelegenheden en enkele grond-
transacties. Als ingekomen stukken
wordt genoemd een brief van
mevrouw Paula" Koper en anderen,

waarin gepleit wordt voor inspraak
voor de inrichting van het Gasthuis-
plein en omstreken. Een bespreking
met de bewoners zal overigens
gebeuren op 25 oktober. Verder
brieven van het Antie Circuit Comité
over beperkende maatregelen voor de
geluidsproductie van race-auto's op
het circuit. Een brief van de b woners

de vereniging.van flateigenaren
Saxenrode I over de verkeerssituatie
op het Westerduinweg in Bentveld.

door de TZB-verdediging gleed en
hard inschoot: 0-2 na 11 minuten. Het
leek even of TZB werd weggespeeld,
maar het jeugdig enthousiasme bracht
de thuisclub via gevaarlijke counters
weer terug in de strijd. Renova werd
teruggedrongen en in de 32e minuut
kon een tegentrcffen alleen worden
voorkomen door de gevaarlijke Cees
Scbregts vast te houden. „Penalty"
besliste de arbiter. De strafschop van
Scbregts spatte terug van de lat, maar
moest door te vroeg inlopen worden
overgenomen. Nu maakte de
TZB-schutter geen fout: 1-2.
Renova wankelde en TZB rook haar
kans. Die kwam in de 40e minuut,
toen de druk van TZB resulteerde in
een kogel van Cees Molenaar, die
tussen een kluwen spelers door
scoorde: 2-2.

Na de rust probeerden beide partijen
de stand in hun voordeel om te buigen.
Maar naarmate de tijd verstreek
verdween de scherpte uit het spel en
trachtte men via counters tot succes te
komen. Het lukte niet en bleef 2-2,
een stand, waar gezien het spelverloop
Renova het meest blij was.

De stand is na dit weekend:
Terrasvogels 7-11, Renova 7-10, CBS
7-9, SVIJ 7-8, Heemstede 7-8,
Aliiance 7-8, Schalkwijk 7-7, Inter
Heemskerk 7-7, TZB 7-6, EHS 7-5,
Molenwijk7-3,DSC'747-2.

Hang- en legkast
5 verschillende des-
sins, 170 hoog, breed
98, diep 50, f 149,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 23,

Zandvoort,
telefoon 7751.

«AAM J
SUUlll

Huishoudelijke
hulp gevraagd

2x per week.
Mevrouw Bakker-

Frans Zwaanstraat 68
Zandvoort..

GEBOREN:
PSeter z.v. P. L.J. den Boer en A.J. Ton.

Geboren buiten de gemeente:
Andy Marvin, z.v. W.J. Beek én Y.C.
van Woudenberg; Marie Petronella
Julie Adolp'hine, d.v. R.H. Visser en
M.P.J. A. v n den Brink.

GEHUWD:
C.A.H. van den Bosch en H.M. Seders;
H.A. Koper en S. Keur; G.F. Faberen
M. Scholtz.

OVERLEDEN:
Pieter J.Chr. Berkhemer, 64 jr., geh.
m. G. Barf.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Gerardus J. Bakkenhoven, 48 jr.
(Schelpenplein 16); Hendrika H.
Penningh, 83 jr. geh. m. Th. Cazander.

Te koop aangeboden:
8-armige luchter
met2 wandlampjes

en een Chinees
gebeeldhouwd

bureautje
tegen elk aannemelijk

bod.

Tel. 02507-25 57.

Linnen- of bad-
kamerkast

hoog 167, breed 35,
diep 30, f 139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht23,

Zandvoort,
telefoon 7751

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor

bloembollen
naar:

Kwekerij
DeNotedop

Geopend van 9.00 tot .
18.00 uur

Donderdags de gehele
dag gestoten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

CHAIMTAL
^Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Groenten-en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel; 7093.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl.7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

Ruit stuk?
Bel:

KEUR EN ZOON
Schilderwerken

Paradijsweg 2, Zand-
voort, tel. 02507-5602.

Isolerende beglazing
o.a.: Thermopane.
Vraag vrijblijvend

prijsopgave
KEUR EN ZOON

Schilderwerken
Paradijsweg 2, Zand-
voort. tel. 02507-5602.

We moeten het beste en het slechtste van de mensheid,.
verwachten, evenals van het weer.

Vauvenargües'11715-1747). ""•:''~*
Maar van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 2307

kan de mensheid op uurwerkgebied alleen maar het
beste verwachten. Het allerbeste zelfs, want het zijn

horloges, klokken en wekkers met een wereld-reputatie.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.'

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Rcinwardtstraat 20. telefoon 02507-4365.

Voor een kwartje de wereld
rond gooi niet

maar wel een goedkoop
bloemetje bij

BLOEMENHUIS

J.BLUYS
, (v/h v. d. Mey)

' Haltestraat 65 • Zandvoorl
Tel. 02507-20 60

Vergeet niet uw tulpenbollen
voor de tuin, volop aan-
wezig.

Harms
schoenen
voordelig
en goed

Diaconiehuisstraat 5a,
zijstraat y. d. Haltestraat

Zandvoort

Te koop:

Boesch (speedboot)
5.90 meter, type St. Tropez,

i.z.g.Sybouwjaar 75,270 pk motor.

Inlichtingen: telefoon 02977-25309.

GEGADIGDE GEZOCHT
voor het huren van nieuw te bouwen

BEDRIJFSRUIMTE
met een oppervlak van 40 m2 begane grond
en 40 m2 daaronder gelegen kelder-
ruimte; gunstig gelegen aan het Schel-
penplein te Zandvoort-centrum.
Gedacht wordt aan een dameskapsalon, ad-
ministratiekantoor o.i.d.
Eventueel gelijktijdig de bovengelegen woning
- voor 2 personen - te huren.
Brieven onder nr. Z326 aan bur. v. d. blad.

Zandvoort Housing Service
biedt TE HUUR aan:

2- en 3-kamerflats
met uitzicht op zee.
De flats zijn volledig gemeubileerd.
Huurcontracten voor langere termijn
mogelijk.

Inl.: maandag, woensdag en donderdag
van 9.30 tot 12.30 uur. Zeestraat 30,
Zandvoort, tel.46 96.

Renault 12.
Veiligheid in pijlvorrn. Sublieme

wegligging door voorwielaandrijving en
meesturendeachteras. Komplete uit-
rusting met veel komfprt
Sterke kooikonstruktie onder
deaerodynamische
gelijnde carrosserie.

Ook le/er-
baar met Autorrts
tische transtnii-
sie en als Stationcar.

Renault12TL:

Renault12T5:1289 cc, 60DIN pk,
150 km/u.

Gratis: haal bij
ons't kleurrijke

Renaultboek ,
boordevol

informatie
overautorijden (

en alle
Renaultmodellen.

A
AUTOBEDRIJVEN RINKO

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort -Tel. 02507-2323 72424
, . (b.g.g. 3360) - Off. Renault-dealer.

T (KINDER)WINKELTJE
B uure weg 1-3, Zandvoort,

telefoon 02507-6580

heeft weer een leuke najaars-
kollektieo.a. Louis London,

truien, sweaters, div. ribbroeken
en jacks.

Wezijnopen van H.SOtot 18.00uur.
Maandagen dinsdag gesloten!,

, EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQÜE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429. .

TE KOOP
2- en 3-zits
bank en
Batavus

brommer TS 49
Telefoon 023-342276.

Te koop:
geïsoleerd

PLAFOND
Bestaande uit alumi-

nium panelen met inge-
' bouwde verlichting.

plm.280m1.
WANOARCHIEFKAST

(schuif kastsystoem)
plm. 25 m3.

Te bezichtigen:
Substantia,

Industrieweg 9,
Mijdrecht,

Tel. 02979-3050.

Mededeling

iS warmte-
therapie

Paraffine schuimbehandeling

• Sportmassage N.S.F. -

Zonnebank -Solaria • . . . < / ; , • - • : ••,-,.. =v

• Geeft verlichting bij gewrichts^ en ...
• spJeraandoéhingehXvi^ ; ,. '•'"•''! '!'-.' ;.-.'S'

Helpt u verantwoord vermageren - xj ̂

Heilzaam bij vermoeidheid en nervositeit

Parapack instituut

Kinhemweg41, Bloemendaal,
Telefoon 023-250137.

WIE WIL ONS HELPEN
bij het

schoonhouden van
kantoor.
Te bevragen: Groene-
stein BV. Tel. 5845.

Kapsalon,,.r?/ta"

Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50
natuurlijke golf gegarandeerd,

géén kroes.
Verven en spoelen in de

natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

I'OrealenWella
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn'-'
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag ~_

van 8.30 tot 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoorl - Tel. 02507 - 22 31.

De Kousenpael
vraagt
leden

voor een gezellige
klaverjasclub.

Aanm. bij dhr, B. de
Kruiter, p,a, Kousenpael,

tel. 2567.

Peeters was er wel om
4 uur, al belde ik pas om
2 uur op.
Service toch ! ! !

Karel

RESTAURANT PATISSERIE :

Ia reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vruchtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

De nieuwe Fiat 131 Racmg 2000 cc

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstr. 1 - Tel. 02507 - 45 80

Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

TOT STRAKS

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381.

TE KOOP IN ZANDVOORT

WINKELPAND
Bevattende - begane grond: een woonkamer, keuken,

hal, kelder, tojletkpelruimte (9 m'), een winkel en.
magazijn (garage).

1e verdieping: 3 slaapkamers, een woonkamer,
badkamer.

2e verdieping: 2 slaapkamers, bergruimte en een
balkon.

Het pand is in goede staat van onderhoud, voorzien
van centrale verwarming en voor vele doeleinden

geschikt (verhuur etc.)

Inlichtingen: telefoon 02507-2903/6828.

>S3ë3S3533S83S3S3S3ëS383SS333&S8333SSSS&?3338S3833ë33333833ë3ë3&-

Komt u eens kijken naar onze
zeer aparte collectie

DROOGBLOEMEN
van een zeer goede kwaliteit

'erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

De dynamische Volvo's 79 zijn erom in te rijden.
Om ie beginnen meteen prpcIrit.Ze slaan voor u klaar in onze
showroom voor een inspectie door uw keurend oog. En mét
gevulde tank voorde proel'rii der waarhcid.Zodal u een verstandige
autokeuzc kunt maken. Onze deuren slaan wijd voor u open.

VOLVO
Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-1 0, Zandvoort, tel. 02507-3242.
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van uw wijnleverancier

Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

EXTRA
SANGRIAVAGO

1V2 UIERFLES

INHOUD

geen

maan

WEER VOLOP BINNEN!

GONZAIEZBYASS

keuze uit 3

karakteristieke

smaaktypes

KOM
MAAR

HALEN
BIJDIRCKIE

wijn kopen is
een kwestie van

vertrouwen

î BStgflifflî eiifliafl̂ ^
3

Goede mm
w t ,*•% • .» ~^ . * ^

ljriSrfflffTmï̂ mTviynl̂ ^

van de voortreffelijke jaren 1975 en 1976

Leg deze wijnen rustig enige jaren weg!

CHATEAU LA GRANCE
1976 A.C.COTES

DE FRONSAC

BIJ
DIRCKm

HONTRDU33AG, t
A.C. BORDEAUX

let op l
BIJ
DIRCKffl

DOMAINE DE MAROT 1976

A.C. Bergerac

CHATEAU LE BOURDILLOT 1975

A.C. Côtes de Blaye $<S&'

CHATEAU CAPET PAILHAS 1975 4

A.C. St. Emilion l

MOUTON CADET ROUGE 1975

Sélection Baron P H. de Rothschild

CHATEAU MARECHALE 1976

A.C. Fronsac ^5CT

CHATEAU LA ROSE TAVENEY

1974, Lussac St. Emilion 10̂ 5'

MAKKELIJK DRINKBARE WIJNEN VOOR EEN

GUNSTIGE PRIJS !

* MINERVOIS AUBERGE

DES DON JONS

*CORBIERES

* ROSE DE FRANCE
* COTEAU DE
LONQUEDÖC

**********************

*0"SlEüR .J***"*'- RD*E °ü *"'*'
'"OfflT

4=^?

Onze wijninkoper kreeg onlangs bij zijn laatste

bezoek aan de Bordeaux-streek als wijnkenner de

ere-titel van „COMMANDEUR D' HONNEUR",

als waardering voor alles wat hij heeft gedaan

om de „betere" wijnen uit de Bordeaux in

Nederland mee te helpen populair te maken.

Tijdens zijn laatste bezoek aan Frankrijk zocht

hij diverse van onderstaande uitzonderlijke

wijnen uit welke juist in de oktober-wijnmaand

binnen zijn gekomen.

Samen metz'n tweetjes
l zo'n flesje voor 2 è 3 glazen

wijn, rood, wit of rosé

*Witte wijnen;.

ALSACE GEWURZTRAMINER

MONBAZILLAC
lichtzoete witte Bordeaux

B L ANC DE B L ANC
frisse droge Bordeaux

ENTRE DEUX MERS

.droge witte Bordeaux

6.98
£98

3?"

MUSCADET SUR LIE
525de sévre et maine

uitstekend bij vis

luxe doos

inhoud "V fraaie
„LEERDAM"
BON AUBERGE
WUNGLAZEN

JS7S"

ftatte

• •••

CHATEAU BEAU SUlEll
Bordeaux Superieures A.C. 1976

een stevige complete wijn

CHATEAU TASTA
bijzonder harmonieus, met 'n

, innemende smaak en geur

CHATEAU UEVALPINSUN1198
Côtes du Rhône, een lichtrode harmonische \
wijn, makkelijk drinkbaar

BROUIUY1977
'n fonkelende rode Beaujolais

met een vurig bouquet

ALSACE SYLVANER
sierlijke,fijne

geraffineerde wijn met

een zacht bouquet 5."
PROVENCE

ROSÉ
elegante droge
rosé wijn, kan
tijdens de
gehele maal-
tijd worden
gedronken

ROSÉ
D'ANJOU
fruitige

aangename

wijn, overal

en altijd

te drinken

aVakantie herinneringen

PJESPORTER
MIGHELSBERG

vriendelijke
milde Rijnwijn
met verrassende
fijne smaak

ZEILER
SCHWARZE KATZ

geurige
frisse
Moezel-
wijn

398
NIERSTEINER
GUTESOOMTHAl

een ronde
stevige wijn
uit Rhein
hessen

fcom maar halen!
:n::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::̂ ^

voor elke wijn het juiste glas tegen de laagste prijzen!
k Ik. i l ' 1 1 l UNIEKE KWALITEITSGARANTIE: (

ER IS VAST WEL EEN DIRCKm
VESTIGING IN UW BUURT l

• AMSTERDAM: Pltin 40- 45 nr. 3 ISlourmetrl;
Mirtlnl »n Ctllentuut 47 Iwinkdnntrum Oidarpl;
Wlnknlctntrum Oilfbndpliin 182 (Omnoonumld);
K»ul<nnrMt 170 (BultinMldin);
Lambtrtui Zi|lpl«in 3 <Gcui«iveldl:
Bonn LomtnMweg 1 (bij d* H«Biltmmtn»«g);
Li|nb«iiug»cht 33 (Jordunl;
Slotirktd* 124 (bit d. Ziilitrul);
Kimptrfcxlimeg 13 (Noord);
Motarkidi 10 (Noord tai| dl MMUwmlun).

• ZWANENBURG/HALFWEG: Diniwnlun 17.
• ZANDVOORT:Burg.Ene«lb«tBtrut21.
• HOOFDDORP: Krutown 640.

• PAPENORECHT:Bradtrod<pMne.
i SCHIEDAM: •iCr>v«l«ndHW<g916.
• ROTTERDAM: MnhmnMnMg 21
• ROTTERDAM: GJ.MuldtfMrMt 12.
• OVERSCHIE: Burg. BiummnlMn 115-117.
> HARDINXVELO/CIESSENOAM:'
O»ntmtrMl/AI»«nd«f1rut.

> BOLNES: VKhUUMt 1*.

en nu ook*
• LANDSMEER: TorminlUnrHt X*.
• NIEUW-VENNEP: Hoofd** "83.

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE:

Kwaliteit is het belangrijkste punt waar onze
inkopers op letten. Wij garanderen elke fles die
onze slijterij verlaat voor 100 procent. Indien een
artikel u niet bevalt of u had er andere verwachtingen
van, komt u gerust terug en u ontvangt onmiddellijk
uw geld terug, zelfs al is de fles half leeg!
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Controverse in Zandvoortse raad*

Vier lokalen voor Nicolaasschoo
ZANDVOORT • Het verlenen van medewerking ten behoeve van de
nieuwe kleuterschool 't Zeepaardje en de Nicolaasschool voor g.l.o.
betekende in de raadsvergadering van dinsdagavond een
struikelblok.
Door het college was voorgesteld een verplaatsbaar schoolgebouw
bestemd voor de huisvesting van berde scholen, bestaande uit drie
lokalen met nevenruimte voor het lager onderwijs, alsmede ,een
speelwerklokaal ten behoeve van het kleuteronderwijs. Het bestuur
zou dan worden toegestaan een plan te doen ontwerpen voor vier
lokalen ten behoeve van het lager onderwijs, zodat bij gebleken
noodzakelijkheid, waarbij de teldata van het komend, alsmede de
prognose voor de jaren 1980 en 1981 als maatstaf zullen gelden, een
vierde lokaal kan worden bijgebouwd.

Welnu, het CDA, bij monde van
de heer van As, deelde deze
mening van het college niet en
verzocht het voorstel te
w i j z i g e n in vier lokalen met
nevenruimten. 'Het school-
bestuur zou dan moeten worden
toegestaan een plan te ontwer-
pen voor vijf lokalen ten behoeve
van het lager onderwijs.

Hij kreeg de steun van de V.V.D. Er
werd gewezen op het feit dat men ook
met vijf leerkrachten werkt. Boven-
dien was men van mening dat
verplaatsing van de kleuterschool van
de Linnaeusstraat naar de Celsius-
straat, wellicht een groter leerlingen-
aantal zou opleveren.
Hoewel de socialist Toonen wees op
de eindeloze discussies in de com-
missie, de toestemming van G.S. die
wellicht geweigerd zal worden voor de
nieuwbouw van een grotere school,
bleef het CDA vasthouden aan
wijziging van het raadsvoorstel.
Het betoog van de wethouder van
onderwijszaken Sukema, die wees op
de leegstand in Zandvoort van niet
minder dan negen leslokalen dit jaar,
de verwachte afname van het leej:-
lingenaantal, in de toekomst, het CDA
wilde niet wijken.
Hoe Flieringa van Inspraak Nu ook
aandrong op een antwoord van de heer

v.d. Veer, degene die zitting heeft in
de commissie voor financiën en
onderwijszaken, kreeg hij antwoord
van de heer de Pater, die er terecht op
wees, dat besluitvorming in de1 raad
geschiedt en niet in de commissie.
Attema (VVD) kreeg bij de stemming
antwoord op zijn vraag of wethouder
van der Mije achter het voorstel van
het college of achter dat van zijn fracte
stond.
De uitslag was zeven stemmen tegen
negen vóór wijziging van het ra'ads-
voorstel.

Controverse
Opnieuw kwam even later de contro-
verse tussen CDA en PvdA naar voren.
Nu was het de socialist Toonen die
terugtrekking wilde van het raads-
voorstël dat handelde over de aan-en
verkoop van een perceel grond nabij
de Fazantenstraat.
De Vereniging tot stichting en
instandhouding van Christelijke scho-
len had verzocht om medewerking te
verlenen, aan de verkoop van een
perceel grond nabij de Fazantenstraal
aan het hoofd van de Oranje
Nassauschool om hierop een woning
te bouwen. ^

-Toonen had -graag göziejf ,«iat~~êr
beperkingen zouden worden opge-
legd, zodat dit te bouwen huis óf
eigendom werd van de gemeente en
deze het zou verhuren aan het

schoolhoofd, óf dat er een clausule in
het koopcontract zou worden opge-
nomen waarin zou worden vermeld dat
de te bouwen woning door het
schoolhoofd verlaten moet worden,
bij pesionering of verlaten van zijn
fuctie, zodat deze woning beschikbaar
blijft voor een eventueel nieuw
schoolhoofd in de toekomst.
Hij stuitte echter op verzet van CDA,
VVD en wethouder Termes, verand e-
ring aan het raadsvoorstel in deze zin
werd als, een onhaalbare kaart gezien,
het zou te veel vertraging opleveren,
terwijl men op een zo'n korte termijn,
geen zinnige discussie zou kunnen
verwachten.
De stemming was tien tegen een zes
voor terugtrekking van het' raads="~~
voorstel.

Schip van bijleg
Een „schip van bijleg" zo wordt door
verschillende raadsleden het creativi-
teitscentrum gezien dat momenteel in

de oud e Maria school is gehuisvest.
Ruim twee jaar geleden kwam ten
behoeve van de Stichting Creativiteits-
centrum Zandvoort de oude Maria-
school ter beschikking voor huis-
vesting van Zandvoortse kunstenaars.
Zes lokalen werden verhuurd aan do
kunstenaars, het zevende aan een
weekblad, terwijl men nu ook het
achttste lokaal verhuurd heeft. een
kalligraaf.
Een expoloitatie zonder verlies is
echter niet mogelijk gebleken. De
Gemeente ontving wel de huur-
penningen, maar bleef zelf met de
ontbetaalde rekeningen van gas, water
en elektra zitten, de schuld liep op tot
f17.000,--.

Ter voldoening van deze schuld werd
voorgesteld de huurgelden van dit en
vorig jaar ter beschikking te stellen.
Als eigenaar van het pand wilde men
nu ook rechtstreeks aan de zeven
kunstenaars verhuren, waar de heer

Gielen van de VVD om juridische
redenen ernstig bezwaar tegen maak-
te. De huur is verhoogd tot f 165,-per
maand voor de kunstenaars, hot
weekblad f 300,-- en de commerciële
kalligraaf f400,--, inclusief gas, water
en electra. De gemeente neemt dan de
lasten die voortvloeien uit deexpoita-
tie voor haar rekening.
Voor het in goede staat brengen van
het gebouw werd voorgesteld een
crediet beschikbaar te stellen van
f 37.500,--.
Hoewel verschillende raadsleden dui-
delijk bezwaar hadden tegen de
exploitatie door de gemeente van dit
vervallen gebouw, en enkelen ook
liever geen huur inclusief gas, wateren
electra, zagen werd dit voorstel voor
„het schip van bijleg", met uit-
zondering van de heer Atte'ma, toch
aangenomen.

Bewoners vakantiebunkers
Kostverldrenpark in gelijk gesteld
ZANDVOORT - De kantonrechtff te
Haarlem heeft op maandag 23 oktober
1978 uitspraak gedaan in de zaak van
de vierendertig huurders van de
vakantiebunkers van het Kostverlo-
renpark.
Door de nieuwe eigenaren van het
park, de heren De Raad, Prinsen en
Den Ouden was een dagvaarding
verzonden aan één der huurders, de
heer J.M. Beerenhout te Amsterdam

Bovendien was de rechtbank van
mening dat deze vakantiebunkers
gezien kunnen worden als tweede
woning, omdat zij voldoende comfort
bieden om de vakantiemaanden en
weekends door te brengen. De heer
Beerenhout heeft dus zeer terecht een
beroep gedaan op huurbeschetming.

De kantonrechter heeft de eisers

dan ook niet-ontvankelijk ver-
klaard in hun vordering tegen de
gedaagde in zijn kwaliteit' van
gemachtigde tegen de 33 andere
personen en veroordeelde de
nieuwe eigenaren van het Kost-
verlorenpark tot betaling van de
gedingkosten, plus de geding-
kosten van de heer Beerejjhout,
die op f 500,-- worden begroot.

Weer vrouw in de raad

ZANDVOORT - „Een goed voorbeeld voor de overige partijen"
noemde burgemeester Machielsen het verschijnen van weer een
vrouw, mevrouw .De Jong, in de gemeenteraad van Zandvoort.
Dinsdagavond werd zij als gemeenteraadslid geïnstalleerd en ze
neemt zitting in de fractie van de WD.
Mevrouw De Jong zei, nu de interne moeilijkheden van de VVD zijn
opgelost, met véél enthousiasme haar taak te zullen vervullen.
(Foto: Rob Langereis). _~

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
't Sirkwie weghaele en de gemiente
bet a e l e?
Kom nou!

(Adv. Ingez. Med.)

uiterlijk l oktober 1978te ontruimen.
Bovendien werd de heer Beerenhout
door de eigenaren gezien als gemach-
tigde van de overige 33 huurders van
vakantiebunkers. x

Dagvaardiging
Op aanraden van de advocaat mr. J.H.
van Wijk was de heer Beerenhout in
juni niet voor de rechtbank versche-
nen, omdat de dagvaarding was
uitgebracht op naam van de heer
Beerenhout en de drieëndertig, niet
met name genoemde anderen. Dat was
onzin in de ogen van deze strafpleiter,
die daarom de kantonrechter uitstel •
van behandeling had gevraagd.

Kostverlorenpark
Op het terrein in het Kostverlorenpark
te Zandvoort werden in de jaren
1940-'45 omstreeks 35 bunkers
gebouwd om manschappen te huis-
vesten. Het zijn geen ondergrondse
bunkers, doch betonnen onder-
komers. In 1945 zijn deze bunkers in
gebruik genomen als zomer, weekend,
of vakantieverblijf met toestemming
van de eigenaar van het terrein Jhr.
P.N. Quarles van Ufford, die voorts
met de gebruikers huurovereen-
komsten heeft gesloten met als
huurprijs laatstelijk f400,-- per jaar.
De huurders hebben zelf de bunkers
opgeknapt. Op 30 maart 1977 werd
het -terrein verkocht aan de huidige
eigenaren, die aan de heer Beerenhout
de huur hebben opgezegd, en daarmee
ook aan hem,- in zijn kwaliteit als
gemachtigde van de overige i 33
huurders de huur voor de overige
bewoners

Gemachtigde
De heer Beerenhout ontkent echter
dat hij namens de andere gedaagden
kan optreden. Daarom is de dag-
vaarding door de rechtbank niet
ontvankelijk verklaard.

Bomschuitbouwers
nu eigen vereniging

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

see
MORRIS
befbreyoubuyJ

ZANDVOORT - De vorig jaar in
Zandvoort opgerichte club van
bomschuiten-bouwSrs, heeft in
korte tijd met zeer veel succes
een aantal fraaie modellen
gebouwd, die bij diverse
exposities door de bevolking
konden worden bewonderd.

Er is dan ook met groot enthousiasme
gewerkt door een flink aantal
Zandvoorters, die zich ten doel
hadden gesteld deze historische
schepen, waarvan het vissersdorp er in
de vorige eeuw enige tientallen in de
vaart had, aan de vergetelheid te
ontrukken.
Het succes van deze club heeft er toe
geleid, dat de bouwers nu hebben
besloten er een échte vereniging van te
maken. En dit geschiedde dezer dagen
in het Cultureel Centrum. Het bestuur
zal bestaan uit de heren Jos Bluys,
voorzitter, Thonis van der Weel,
secretaris en Jaap Paap (van Ostade-
straat), penningmeester, (er is géén
contributie verschuldigd).
Er werd een uitgebreide bespreking
gehouden over de bouw van het grote
model van een Zandvoortse bom-
schuit (1:10). De kale romp zal een
lengte van 1.40 m. krijgen. Aan deze
bouw zal door alle leden worden
deelgenomen en het werk zal ongeveer
3 jaar duren. Men zal met raad en daad
worden bijgestaan door de Katwijkse
bomschuitenbouwclub, die vorig jaar
ook een dergelijk model heeft
voltooid.
Een voorlopige financiële actie van het .
„Bomschuitenfonds" heeft reeds
enige honderden guldens in de kas
doen vloeien maar in totaal zal er voor
de aanschaffing van materialen etc.
een goede f 4000,- nodig zijn.

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / teL (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teL (020) 223596 •

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakodo 64-65, Amsterdam,
telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

Daarvoor doet de vereniging nu een
beroep op allen, die het goed menen
met het oude Zandvoort. Er is een
rekening geopend bij de Amro-bank
onder nummer 42.15.51.208. De
vereniging zal de bevolking regelmatig
op de hoogte houden van de
vorderingen van het model en denkt in
de richting van „Certificaten van
Deelneming", zodat iedere Zand-
voorter straks voor f 10,-- of f 25,--
mede-eigenaar van het fraaie schip kan
worden. Voorts heeft de Folklore,
vereniging „De Wurf" reeds alle
medewerking aangeboden door het
organiseren van een echt Oud-
Zandvoortse avond in de maand
november waarvan de opbrengst
bestemd is voor de kas van schuiten-
bouwers.

Serieuze modelbouwers, die nog mee
willen doen aan dit écht Zandvoortse
project kunnen op dinsdagavond om
halfacht terecht in het Cultureel
Centrum. De bouw van het grote
model zal plaatsvinden in een
beschikbaar gestelde loods in Nieuw-
Noord.

ll|R^dstadlPubJicatiest.
i^DpfVpsstraat Öi' Aalsmeer.
U4pA;V<:;'<:. telefoon " ' ' ' • • ' ••• .', .

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteedse Courant
• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/Slotense Courant
• Aalsmeerder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/De Ronde Vener
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 -
Telefoon 02977-2 84 U
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Geen vi
voor Zandvoort
ZANDVOORT-Het beroemde schilderij van „Jozef Israels
(1824-1911) „Ida, het Vissersmeisje" of wel „Anneke van
Zandvoort" zal niet naar, Zandvoort komen, men zal dit-
kunstwerk moeten zoeken in Geldermalsen, waar de nieuwe
eigenaar woont.
Vorige week woensdag 18 oktober werd het gemeentebestuur
ingelicht door de kunstkenner en verzamelaar, de heer
Rijkelijkhuizen uit Hillegom, dat dit bekende kunstwerk van de
schilder Israels, op een verkooptentoonstelling in 's Hertogen-
bosch zou worden getoond, waarbij de mogelijkheid tot koop
aanwezig was. Het vaste bedrag was f 45.000,--.
Het werk, afkomstig uit Oslo, is in het boek „Gort met Stroop"
afgebeeld en wordt daar genoemd „Anneke van Zandvoort" en
zou door Israël in Zandvoort zijn gemaakt.
Probleem voor het Gemeentebestuur was „is het verantwoord
een dergelijk bedrag uit te trekken en kunnen wij een optie
krijgen op dit schilderij om het in de komende
gemeenteraadsvergadering ter tafel te brengen".
Een optie werd niet verleend door de kunsthandel, zodat de
heer Rijkelijkhuizen nog heeft getracht de industriëlen van
Zandvoort te bereiken, met het verzoek dit kunstwerk voor de
Gemeente te bemachtigen. Ook dit is niet gelukt.
De verkooptentoonstelling werd om 20.30 uur geopend en
anderhalve minuut later was het kunstwerk reeds verkocht.
Wethouder Van der Mije sprak in de dinsdagavond gehouden
gemeenteraadsvergadering er zijn teleurstelling over uit dat de
optie niet werd verkregen. Bij de komende begrotingsbehande-
lingen zag hij graag richtlijnen opgesteld voor het komende
kunstbeleid van de gemeente. Voorlopig echter viste Zandvoort
achter het net wat betreft het Vissersmeisje.

Champagne
ZANDVOORT - In eert viertal
caravans, die op het caravankamp De
Zeereep aan de Van Lennepweg staan
werd ingebroken. De onbekenden
verschaften zich toegang door het
inslaan van een ruit. Vermist worden
o.a. een barometer, een hangklok en
ander huisraad. Door een spanjolet-
sluiting te forceren kwamen indringers
eem restaurant aan de Haltestraat
binnen. De onbekenden namen
f 575,- mee Verder werd een fles
champagne leeggespoten en gebak
tegen de muur gegooid.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk;

Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

LANGS DE VLOEDLIJN

De mensen vermoeien zichzelf door
de rust na te jagen. (Laurcnce Sterne
(1713-1768).

Zware blikschade
ZANDVOORT • Twee auto's raakten
zondag zwaar beschadigd bij een
aanrijding op de kruising Dr. C.A.
Gerkeslraat/Zandvoortselaan. Er de-
den zich geen persoonlijke ongeluk-
ken voor. In de Van Speijkstraat
raakte door kortsluiting een personen-
auto in brand. Het motorcomparti-
mcnt brandde geheel uit.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600^
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Wij gaan trouwen op vrijdag 3 november
om 15.00 uur in het raadhuis te Zandvoort

Jan Buren
en

Irma Wardenier
's Avonds is er gelegenheid ons te feliciteren
van 19.00—21.00 uur in Café-Restaurant
„Zomerlust" in Zandvoort.

Een week later 10 november is er gelegenheid
ons te feliciteren van 21.00—23.00 uur in
Bar „Onder de Pannen" in Midsland op
Terschelling.

Ons adres wordt:
Landerum 24
8893 GZ Post Midsland
Terschelling

DANKBETUIGING
De zeer vele blijken van deelneming en mede-
leven, die wij mochten ontvangen bij het heen-
gaan van mijn lieve man en onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader

Jacob Kerkman
hebben ons getroost en gesterkt.
Voor al dat medeleven willen wij u heel har-
telij k danken.

Uit aller naam:
P. KERKMAN-DRAUER

ZANDVOORT, oktober 1978
Willemstraat21.

Met grote verslagenheid geven wij u
hierbij kennis van het plotselinge over-
lijden van onze zeer gewaardeerde
medewerker

Willem Mol

Zijn kameraadschap en grote vak-
kennis zullen wij node missen.

ZANDVOORT, 24 oktober 1978.

Directie en medewerkers
Bedrij f s Mechanisatie
Zandvoort BV

Lang gewacht en stil gezwegen,
niet gegund en toch gekregen.

RONALD, ELS enMIKE
zijn VERHUISD naar
OOSTERSTRAAT 1.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaardeh - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 2518.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
l Dr. Schaep manstraat 1,
telefoon 02507-4580

j Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
In- en verkoop merkbenzine

SUPER
BENZINE et korting

NORMAAL D et korting

4DIESEL et korting
ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND.

GEVESTIGD
te Zandvoort per 1 november

B. C. BAREL tandarts
Praktijk ten huize van tandarts

Th. H. v. d. Meulen,
Hogeweg 76, Zandvoort, tel. 02507-2003.

Behandeling volgens afspraak.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIIM12 - ZANDVOORT

maandag: 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.30-13.00 uur, 14.00-16.00 uur
woensdag: 9.00-16.00 uur
donderdag: 9.00-13.00 uur, 14.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 uur, 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven,
ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws !

Modellen uit de nieuwe Hollandia
lingerie-collectie.

De nieuwe Hollandia
lingerie-collectie is binnen.

Modieuze nachtkleding,
in batist en tricot, met
dezelfde uitstekende pas-
vorm en kwaliteit waar
alle Hollandia artikelen
bekend om staan.

Hollandia.

Nachtkleding van Hollandia, al v.a. f 29,95, is verkrijgbaar bij:

KROON MODE
Haltestraat 55, Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tfps.

UW VERHUIZING -
ONZE ZORG!

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

ISOLERENDE BEGLAZING
THERMOPANE • ISOLAR - RAPIDPANE

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - ZANDVOORT - Tel. 02507-5602, na 18.00 uur 02507-6089.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

Maak gebruik van onze zonnebank met Hemel
Gezond vakantiebruin 10 dagen, ±. V* uur f 75,"

Schoonheidssalon

CORRY
Tjerk Hiddestraat 163, Zandvoort, tel. afspraken,
's morgens van 9.00 tot 12.00 uur: 02507-5540.

Geheel onverwacht is in
haar slaap van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder,

oma en zuster

B. Boda
op de leeftijd van 66 jaar.

N. Boda
A. Keur
Hans
Michacl
Patricia
Eilccn

Zandvoort, 2 lokt . 1978.
De crematie heeft in alle
stilte plaatsgevonden.

i^^

Komt u eens kijken naar onze
zeer aparte collectie

DROOGBLOEMEN
van een zeer goede kwaliteit

'erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

Dl

NIEUW IN ZANDVOORTÜ

HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o. Keur en Zoon)

TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuTsbezorgen geheel GRATIS \

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TEL. 02507-2266

Gelukkig zijn er nog auto's die
uiterlijk vertoon minder
belangrijk vinden, dan "innerlijke
kwaliteiten

De Volkswagen
Derby

Kom'm eens vrijblijvend bij ons testen vTSES™.

Benzineverbruik: l op 13,2 (volgens DIN), normale
benzine. Topsnelheid: 142 km/u. Acceleratie: 0-80
in 9,6 seconden. Twee motoruitvoeringen: 37 en
44 kW ( 50 en 60 DIN-pk). Bovenstaande waarden
gelden voor de 37 kW-versie.,
Lage onderhoudskosten
dankzij het nieuwe . V-A-G

Uw V A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

GARAGE STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 45 65
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\Bisschop Zwartkrüis celebreerde hoogmis
Feestelijke herdenking in St. Agathakerk
ZANDVOORT -. Vrolijk wapperden de" vlaggen jongstleden
zondagmorgen van de toren van Zandvoorts Rooms Katholieke
Kerk, de nieuwe Parochiekerk St. Agatha en ook bij de ingangen
stonden enkele vlaggen opgesteld. Rooms Katholiek Zandvoort
vierde feest en de belangstelling voor de herdenking van dit halve
eeuwfeest was enorm groot.
Dat bleek vooral wel uit de belangstelling voor de Pontificale
Hoogmis, die om kwart voor elf aanving. En het waren nietalleen.de
Rooms Katholieken, "die het kerkgebouw vulden, maar alle
gezindten onder onze bevolking tooncjen interesse, Een groot deel
van, Zandvoort heeft dit halve eeuwfeest meegevierd!

Vijftig jaar „St. Agatha Zand-
voort'. (1928-1978) is een
gebeurtenis geworden, die nog
heel lang in de herinnering zal
blijven voortleven.

D e kerk zelf was niet uitbundig, maar
wel feestelijk met bloemen versierd en
aan de feestelijke viering van dit
jubileum met de Pontificale Hoogmis
werd extra luister bijgezet doordat de
Bisschop van Haarlem, Mgr. Th.
Zwartkrüis, deze celebreerde, met
assistentie van de Zandvoortse pastoor
H. Kaandorp, de emeritus-hulp-pas-
toor J. Solleveld en de bekende
missie-pater Fr. Zegwaard.

Blijdschap
Een kennelijk verheugde pastoor
Kaandorp verwelkomde de aanwezi-
gen en sprak er zijn vreugde over uit,
dat dit'hpogtepunt in de geschiedenis
van de' Zandvoortse R.K. kerk
samenviel met een andere blijde en
grote gebeurtenis, nl. de inzegening
van de nieuwe paus. Hij verwelkomde
vervolgens alle aanwezigen en de vele
kerkelijke en burgerlijke autoriteiten,
o.a. het gemeentebestuur van Zand-
voort, bestaande uit de wethouders
Aukema, v.d. Mije en Termes, en de
gemeentesecretaris, de heer Hoogen-
doorn. Daarna feliciteerde hij in
hartelijke bewoordingen pater Fr.
Zegwaard, die na veertig jaar missie-
arbeid op de Philippijhen, thans weer
met verlof enkele maanden in zijn
geboortedorp mag vertoeven.

Hoogmis
Bisschop Zwartkrüis celebreerde hier-
na de feestelijke Hoogmis. Na de
schriftlezing, (2 Kronieken 5 vers 11 -
14 en Mattheus 6 vers 5 -8) afgewisseld
door zang van het Kerkkoor hield deze
een interessante herdenkingspredika-
tie,1 waarbij bleek, dat hij wat betreft
de geschiedenis van 50 jaar Nieuwe
Parochiekerk in Zandvoort terdege
was georiënteerd. Alle priesters pas-
seerden de revue, vanaf pastoor Bohl
tot aan pastoor Kaandorp.
Na de communieviering en het
slotgebed werd het plechtig kerkelijk
gebeuren besloten met het bijzonder
mooi gezongen „Te deum laudamus"
van A. Bruckner door het St. Caecilia
kerkkoor onder leidingvan de heer Ge
van der Steen met orgelbegeleiding
van de organist Johan Akerboom. Het
werd een majestueuze afsluiting van
een indrukwekkend gebeuren. Het

uitvoerend ensemble heeft met deze
weergave van een moeilijk, werk wel
een zeer bijzondere prestatie geleverd.
Solistische medewerking werd verder
nog verleend door Ge van der Steen
piano en .Erik van der Steen fluit.

Feestreceptie
Na afloop van de Hoogmis volgde in
het verenigingsgebouw „De Krocht"
een zeer druk bezochte feestelijke

" receptie. Bisschop Zwartkrüis begaf
zich hier in feestelijk kerkelijk ornaat
temidden van de talrijke gasten en
toonde voor een ieder belangstelling.
Door zijn gemoedelijk en minzaam
optreden wist hij aller harten te
winnen, óók van de kinderen, die zijn
speciale belangstelling hadden. Wij
zagen onder de aanwezigen onder
meer ook de vroegere kapelaans Duyn
en Veldt, alsmede Zandvports Her-
vormde predikant ds. C. Mataheru met
^echtgenote. Deze receptie was" gepland
'tot 2 uur, doch de gezellige en
gemoedelijke sfeer die er heerste was
er ongeveer oorzaak van, dat om 3 uur

. nog velen aanwezig waren.

Filmvoorstelling
Een hoogtepunt tijdens deze receptie
was de filmvoorstelling die de heer
Louis van der Mije (van de vroegere
pantoffelfabriek „Elwi" in de School-
straat) gaf met enkele ,(een drietal)
door hem vervaardigde films van het'
kerkelijk leven in vroeger jaren. Dit
gebaar viel in .zeer goede aarde en er
werd enthousiast meegeleefd bij het
zien van vele oude bekenden. Zo zagen
we o.a. het opspelden van de
Pauselijke onderscheiding „Ponte
eclesia et Pontifice", die wijlen de heer
C. Slegers indertijd ontving. We zagen
het medeleven van de burgemeesters
H. van Alphen en Mr. H.M. van
Fenema, de opening van het Kenne-
mer Sportpark en vele beelden van de
nonnen gehuisvest in huize „Sterre der
Zee" waarvan er verscheidenen les
gaven in de Mariaschool. Het werd een
zeer op prijs gestelde bijdrage aan deze
feestelijke receptie.

bruikleen afgestaan.
Er was interessant foto-materiaal, o.a.
van de pastoors en bijdragen van
diverse verenigingen uit vroeger jaren
en van nu. Er waren prachtige oude
vaandels, o.a. een uit 1894, waarop
later de afbeelding van St. Agatha
geborduurd werd; een vaandel vanliet
Genootschap „Stille Omgang"[ uit
1939, een St. Jozef-beeld uit de oude
Agathakerk en een Mariabeeld uit de
grot', van Lourdes. Grote interesse
bestond er ook voor de prachtige
kazuifel, die keizerin Sissie van
Oostenrijk, die hier voor een kuur
vertoefde in de jaren 1883 en 1884 en
onder behandeling was van dokter
Metzger,'aan de kerk van Zandvoort
schonk. Het prachtige gewaad bleek
nog in uitstekende staat te zijn.

Zo werd '\deze feestelijke dag
voor Rooms Katholiek Zand-
voort, ja voor de gehele gemeen-
te, een onvergetelijk gebeuren,
dat in de H historie van de
kerkgeschiedenis nog heel lang
zal blijven voortleven.

^_ ' K.sr.
Veel belangstelling bij de tentoonstel-
ling in De Krocht.

De mens wikt.

Tentoonstelling
Zeer in de smaak'viel de herdenkings-

' tentoonstelling, die in de grote zaal
was ingericht. De belangstelling ervoor Verhuizing
was enorm groot en ook Bisschop
Zwartkrüis bleek er zeer voor
geïnteresseerd. Naast veel kerkelijke
bezittingen hadden ook verscheidene
Parochianen persoonlijke bijdragen
van belang voor deze expositie in

ZANDVOORT - Men zegt wel
eens „De mens wikt, en God
beschikt", en daar'is toch wel
veel voor te zeggen", is de
mening van mevrouw P.W.M.
Moerbeek-van Zomeren (69), die
vrijdagmiddag afscheid neemt
van „Het Huis in de Duinen",
waar zij zo'n twaalf jaar
werkzaam was. Mevrouw Moer-
beek had zelf tenminste nooit
gedacht dat zij zich zo lang met
het bejaardenwerk zou bezig
houden, maar dan, de om-
standigheden en het karakter van
deze vrouw in aanmerking
nemende, toch voor de buiten-
staanders geen feit dat verwon-
dering wekt.
Mevrouw Moerbeek he'eft tot 1966 in
Amsterdam gewoond. Omdat haar
man astmapatient was, zochten zij een
huis op zandgrond. Zij vonden dit in
Bentveld, doch het trieste feit was, dat
de echtgenoot van mevrouw Moer-
beek op de avond voor de verhuizing
overleed, haar en haar dochters
verbijsterd en verdrietig achterlatend.

haar arm in de haar onbekende
omgeving liep.
Bij een fietstocht ontdekte zij „Het
Huis in de Duinen" en kwam op het
idee om daar te vragen of men
bejaardenhulp zou kunnen gebruiken,
voor halve dage'n. Zuster Volkers;
destijds aan het huis verbonden, was
enthousiast en verzocht mevrouw

Moerbeek om dan gelijk de volgende
dag, dat was op 19 december 1966,
meteen maar te beginnen. Zo
geschiedde.

Cursussen
Het typeert mevrouw Moerbeek dat
zij direct in januari 1967 een cursus
bejaardenverzorgster volgde, later nog

„Er was weinig anders te doen, dan
toch maar te verhuizen, onze woning
was reeds verkocht, en het huis in
Bentveld was klaar", aldus mevrouw
Moerbeek, die wel bekent dat ze de
eerste maanden met haar ziel onder

Mevrouw P.M.W. Moerbeek-van Zo-
meren die vrijdagmiddag afscheid
neemt van „Het Huis in de Duinen".

Oude ambachten in bibliothee

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag werd als afsluiting van de
kinderboekenweek 's middags van 14.00-17.00 uur een oude
ambachtenmarkt in de bibliotheek gehouden.
Op deze *„markt" in het centrum van de bibliotheek hadden zich
achtereenvolgens geïnstalleerd, een glasblazer, een mandenvlechter
een touwknoper, een spinster, een wever en_niet te vergeten een
dame in Westfries costuum die zich bezighield met kantklossen.
Een boeiend schouwspel, al deze ambachtslieden aan het werk te
zien, waarbij vooral de glasblazer bij de jeugd, en het kantklossen bij
de volwassenen, de meeste aandacht kregen.
In ademloze bewondering keken de kinderen hoe bij de glasblazer,
de vogeltjes en hertjes uit een eenvoudig glazen staafje tevoorschijn
werden geblazen,'terwijl het tempo van het kantklossen een ieder
met bewondering voor dit oude handwerk deed toezien.
Het was er een komen en gaan van kinderen en volwassenen, er was
muziek, men kon een drankje kopen, kortom er heerste grote
gezelligheid. . , '
Tevens was er^ de beloofde tentoonstelling van door kinderen

gemaakte kijkdozen, naar fragmenten uit bekende kinderboeken.
Op een lange tafel waren de producten van de kinderfantasie
uitgestald. De prijzen werden gewonnen door: 1. Hilleke Visser
(Joachim de Straatveger); 2. Ernst v.d. Broek (Daantje); 3. Michael
en Callistra Lijess (Het huisje dat verhuisde); Lisette Gerrits (een
kijkdoos aan de buitenkant kleurig volgeplakt met wattenbolletjes)
en Stefan Prent (Marieke Loos die samen een kijkdoos maakten over
de „Gezellige Autobus". '
Deze prijzen vielen in de groep 6/9 jarigen.
Jeroen van Sluisdam werd Ie in de groep 9/12 jarigen met „Daantje
Wereldkampioen"; 2. Frank Halderman (een bijzonder mooie
kijkdoos. Er was zelfs een lichtje in gemonteerd dat uit en aan kon).;
3. Regina Brugman ook met dé „Gezellige Autobus"; 4. Sanne
Toenbreker en 5. Karin Bol met „De Kleine Waterman".
De bijzonder fraaie collectie foto's van leden van de fotokring
Zandvoort en de kindertekeningen aan de muren van de bibliotheek,
kortom de hele sfeer, maakte- dat velen langer bleven dan
aanvankelijk in de bedoeling had gelegen.

gevolgd door een cursus voor bejaar-
dengymnastiek.
Omdat de vorige directeur van het
tehuis vaak moest verzuimen wegens
ziekte, werd mevrouw Moerbeek, als
degene die hiervoor het meest in
aanmerking kwam, gezien als de
waarnemend directrice van het huis.
„Ik was eigenlijk een waarnemend
adjunct-directrice, want de post van
directrice heb ik nooit- geambieerd,
aarvoor zijn jongere krachten nodig"
aldus mevrouw Moerbeek, die zich
zeer verheugd toont met de be-
noeming van de heer Den Hollander
per l september 1978 als directeur van
Het Huis in de Duinen.

i
Receptip
Omdat Het Huis in de Duinen, morgen
27 oktober 23 jaar bestaat, heeft de
directie deze gelegenheid benut om
tevens een afscheidsreceptip te geven
voor mevrouw Moerbeek. „De directie
biedt het aan, en dat is natuurlijk wel
leuk, maar voor mij was het niet nodig
geweest. Kijk, ik heb dit werk altijd
met zeer veel plezier gedaan, ik hen
altijd erg veel medewerking onder-
vonden van het dagelijks bestuur. De
teamgeest in het huis is erg goed, en
dan is het jammer dat je stopt, aan de
andere kant zijn er zoveel dingen die ik
al lang had willen doen, waar ik nu de
tijd voor krijg, dat het voor mij niet erg
is om mijn werk te beëindigen", aldus
de afscheid nemende waarnemend
directrice.

Betrokken
Hoewel mevrouw Moerbeek vrijdag-
middag dus officieel afscheid zal
nemen van haar werk, blijft de kans
groot dat zij toch betrokken blijft met
het werk in deze sector van het
bejaardenwerk.
Zij woont in één van de
bejaardenwoningen en de kans is
groot dat de bewoners van het
huis toch nog bij haar zullen
aankloppen niet rote en kleine
probleempjes, ook al heeft zij
dan haar officiële afscheid reeds
gevierd.

Ik wist niet wat
ik mijn schoonvader

moest geven voor zijn
verjaardag.

Bij Peeters was ik
voor twee tientjes

mooi klaar l

Wifleke

de badplaats door
Pret met Ted
Op maandag 30 oktober des avonds
om 8 uur zal in „Nieuw>Unicum"
door de,N.C.R.V. een televisie-uit-
zending worden verzorgd die een
grote populariteit geniet onder de
titel „Pret met Ted" en waarvan
regelmatig uitzendingen plaatsvin-
den vanuit diverse plaatsen in ons
land. Ditmaal is Zandvoort aan de
beurt. Ted de Braak heeft er weer de
leiding van. Medewerking wordt
o.m. verleend door „de Kwalletrap-
pers" onder leiding van Bertus
Balledux, het gezelschap Irnca
Marina en vele anderen. Het beloof t
weer een gezellige aangelegenheid te
worden. De toegang is gratis en
velen zullen ongetwijfeld a.s. maan-
dag deze avond willen meemaken.
Weest u er vlug en vroeg bij, want
het zal wel storm lopen.

Ds de Ru in Zandvoort
Zondag a.s. zal Ds. de Ru,
tegenwoordig predikant in Heerde,
weer een dienst verzorgen in de
Hervormde Kerk aan het Kerkplein,
aanvangend om half elf. Vele jaren
lang was Ds. de Ru een zeer gezien
en geliefd predikant in onze
gemeente. Op oecumenisch gebied
en ook op het terrein van het
Christelijk onderwijs verrichtte hij
baanbrekend werk. Velen zullen
zich ongetwijfeld opmaken, om
zondagmorgen a.s. onze oud-predi-
kant weer eens te kunnen beluiste-
ren in een predikatie.

Missiepater met verlof
De bekende missie-pater Frans
Zegwaard is thans weer met verlof in
zijn geboortedorp in zijn ouderlijk
huis aan de Zandvoortselaan. Hij
gedenkt in deze verlofdagen tevens
een uniek jubileum, want hij is thans
veertig jaar als pater werkzaam in
het missiewerk op de Philippijnen.
Een jubileum dat zelden voorkomt
en daarom zeker alle aandacht
verdient.Wij hadden er zondag jl.
reeds een kort gesprek met hem over
en hebben daarbij afgesproken dat
wij binnenkort aan zijn werk in het
Philippijnse eilandenrijk uitgebreid
aandacht zullen besteden. Pater
Zegwaard blijft nog wel enkele
maanden in Zandvoort en krijgt dan
weer een andere standplaats, want
ondanks het klimmen van zijn jaren
is hij nog altijd zeer actief en blijft
het missiewerk, dat zijn levenswerk
is geworden in de loop der jaren,
hem buitengewoon boeien en
trekken, In een der eerstvolgende
nummers van Zandvoorts Nieuws-
blad kunt u daarover meer bijzon-
derhecten verwachten. Intussen
wensen wij pater Fr * Zegwaard
namens zeer velen een fijne
verloftijd in zijn geboortedorp, dat
hem nog altijd na aan het hart ligt.

Kranige prestatie
Onze bekende oud-wielrenner Jan
van Honschooten, wonende aan de
Burgem.' Engelbertstraat, kan -on-
danks zijn 63 jaren - het wielrennen
nog altijd niet laten. Hij kwam zelfs
onlangs in i het bezit van een nieuwe
racefiets. Op zaterdag 8 oktober
nam hij deel aan de 12de Gentlemen
wedstrijd voor veteranen, die in
Houten bij Utrecht gehouden werd.
En hij heeft het'er lang niet slecht
afgebracht want er waren 145
inschrijvingen en hij eindigde met
zijn gangmaker H. Smit als zestien-
de! Een kranige prestatie op zulk
een leeftijd, waarmee hij door de
organisatoren van harte werd geluk-
gewenst. Jammer was het, dat hij
net buiten de prijzen viel, want er
werden 15 bekers uitgeloofd en hij
werd zestiende in een tijd van 27
minuten en 8 seconden, Waardoor
hij zeven seconden te kort kwam om
voor een beker in aanmerking te
komen. De winnaar had 23 minuten
en negentien seconden nodig. In elk
geval een bijzonder mooi resultaat
waarmee wij hem van harte
feliciteren. En....enthousiast als
altijd: hij blijft fietsen want dat is
z'n lust en z'n leven. Daarover kan
hij u daverende verhalen vertellen.

Avontuurlijke reis
Onze oud-plaatsgenoot, Ton Steen,
tegenwoordig wonende in Umui-
den, dobbert met z'n jonge
echtgenote op dit ogenblik in een

ongeveer tien meter lang zeiljacht
ergens op de Atlantische Oceaan op
weg naar de Westindische eilanden.
Ze zijn jl. donderdagmorgen vroeg
vertrokken van de Canarische
eilanden met als eerste aanloop-
plaats Antigua op de Bovenwindse
eilanden. Daarna wordt koers gezet
naar Guadaloupe en vervolgens naar
Trinidad. Drie Engelse zeezeilers
maken eveneens deze avontuurlijke
en in dit jaargetijde zeker niet van
risico's ontblote tocht in het ranke
vaartuig mee. Als alles goed gaat,
hopen zij eind november a.s. weer
op Schiphol terug te zijn. Zowel
Ton Steen als zijn echtgenote
bezitten de benodigde diploma's als
zeezeilers, behaald op een cursus
aan de Visserijschool in IJmuiden.
Wij leven met hen mee en hopen
beiden t.z.t. weer behouden en
gezond in ons land terug te zien. Ze
zullen ongetwijfeld veel te vertellen
hebben.

Dertig jaar
Operette

De Zandvoortse Operettevereniging
Z.O.V. werd opgericht in 1948 en
bestaat derhalve dit jaar 30 jaar.

Talloze zeer goede uitvoeringen van
bbekende operettes werden in de
loop der jaren door de vereniging
met groot succes gebracht. Ter
herdenking van dit jubileum worden
op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag
29 oktober een drietal jubileumüit-'
voeringen gegeven in het vereni-
gingsgebouw „De Krocht", aan-
vangend om 8 uur. Men brengt dan
een grote „Robert Stolz show" die
werd samengesteld door de regisseur
Rudi Vogler. Een aantrekkelijk
programma uit beroemde operettes
van deze bekende en geriefde
componist zal dan worden uitge-
voerd met vele bekende en geliefde
koorwerken, duetten en aria's. Het
programma valt uiteen in drie delen
nl. „Robert Stolz door de jaren
heen"; „Robert Stolz en de
romantiek" en „Robert Stolz en de
liefde". U hoort o.m. „lm Prater
blühn wieder die Baume" door het
dames-ensemble, met Martha Koper
sopraan en koor, „Zwei Herzen in
Dreivierteltakt' ,f „Adieu mein klei-
ner Gardeoffizier", „Voor meinem
Vaterhaus steht eine Linde", „Mein
Liebeslied", „Es lebe die Liebe" en
vele bekende andere en geliefde
fragmenten uit Robert Stolz operet-
tes. Kortom een zeer aantrekkelijk,
muzikaal verantwoord en interes-
sant programma. Het zal dan ook
stellig de moeite waard zijn om een
van deze drie bijzondere avonden op
muzikaal gebied mee te maken. De
slotavond van zondagavond a.s. is
reeds uitverkocht en het bijzondere
feit doet zich voor, dat de
uitvoeringen van vrijdagen zaterdag
met bal na met medewerking van de
Pinguïns, nog niet helemaal bezet
zijn. Hiervoor zijn nog kaarten
verkrijgbaar op de uitvoeringsavon-
den aan de zaal. Een b§zoek aan een
van deze avonden kunnen wij u van
haite aanbevelen. Operette liefheb-
bers komen ten volle aan hun
trekken, dat staat zeker reeds bij
voorbaat vast en u zult er geen spijt
van hebben. Het belooft allemaal
bijzonder interessant te worden en
de kroon op het 30-jarig operette-
werk van deze zo populaire
vereniging.

K.sr.

KERK DIENSTEN
Zondag 29 oktober. Zandvoort.
Hervormde Kerk Kerkplein: 10.30
uur Ds. de Ru uit Heerde (crèche
aanwezig).

' Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Jeugdkapel onder leiding van mevr.
A. Joustra-Brokmeier.
Gereformeerde kerk, Julianaweg
15: 10.00 uur Ds. P. van Hall. 19.00
uur Dr. H. Bade van Landsmeer,
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15: 10.30 uur „Samen
Leven" voorganger Drs. J.J. Voogd
uit Haarlem. Onderwerp: „Eulha-
nsie,een ongeoorloofde daad? "
Rooms Katholieke kerk.
Parochie St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 28 oktober: 19.30 Eucha-

ristieviering met orgel en samen-
zang.
Zondag 29 oktober: 8.45 uur Stille
Eucharistieviering. 10.45 uur: Eu-
charistieviering met medewerking
van jeugdkoor „St: Agatha".
Nieuw Apostolische kerk: Tot
nadere aankondiging zondag 9.30
en 16.00 uur, woensdag 20 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l
Haarlem-Noord.

Nederlands Christelijke Gcmeen-
schapsbond: Nog geen samen-
komsten in huizo „Pniêl", Zuider-
straat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.
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Reeds 3 generaties verzorgt 't

HAARLEMS MATRASSENHUIS
'n uitstekende nachtrust tegen de

LAAGSTE PRIJZEN
met slaapkomfort

VOUWBED
met matras

95,-

VACHTSPREI
langharig

1-pers 45,00
2-pers 69,50
lits-jum 89,50

1-pers.
CHENILLE

SPREI
mooie kleuren

25,-

2
VEREN
KUSSENS

voor

25,-

Prachtige
DRAKA-
MATRAS

80-190

95,-

HOESLAKENS strijkvrij
eindeloze kleuren

60-120 80-200
70-150 90-190
80-190 90-200

100-200
130-190
140-200

160-200,
180-200
200-200

Hollow-fill Dacron
DEKBEDDEN

Goed ventilerend, dus voor zomer en
winter

1-pers. 2-pers
140-200 200-200
85,- 159,-

lits-jum.
200-240
198,-

Martex
ELEKTR. DEKENS

Kema Keur
, 3 jaar garantie

1-pers. 2-pers. lits-jum.
'geen 139,- geen 169,- geen 205,-
maar 99,» maar 129,- maar 169,-

Zaaiberg ZUIVER
WOLLEN DEKENS

150-220. ƒ98,-
Ook in voorraad

160-240 en 240-260
220-240

Grandioze kollektie in hoessets voor DONSDEKBEDDEN
140-200 200-200 200-240 met o.a. vervallen dessins

BUITENMATEN? Polyether en Binnenvering
leverbaar in elke gewenste maat!

UBICA POLYETHER MATRAS met vervallen dessins 16 cm. dik met
garantie. Voor verwende slapers.

80-190 normale prijs 159,- speciale prijs;..: : 125,-
90-190 normale prijs 179,-speciale prijs 145,-
90-200 normale prijs 198,-speciale prijs 155,-

120-190 normale prijs 235,-speciale prijs 195,-
130-190 normale prijs 259,-speciale prijs 215,-
140-190 normale prijs 279,-speciale prijs 235,-
140-200 normale prijs 298,-speciale prijs 255,-
Als u wilt, nemen wij uw oude matras mee terug.

Dealer van o.a. Auping, Ubica, Ideens, Irisette, Vama, Zaalberg, Didas, Sole Mio, Brinkhauss

HAARLEMS MATRASSENHUIS"~
Gr. Houtstraat 103 tel. 023-311023

Job in Zaïre
For f emale
croupiers

Informations after 18.00 hours.
Tel. 023-281774.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

TIMMER'S
Modernste Shell Zetftankstations

van Zandvoort en omgeving.

DUINZICHT, Dr. C. A. GerkestraatSO,
telefoon 3287

Boulevart Barnaart, telefoon 5098.

Ook uw adres voor olieverversen -
banden - accu's - onderhoudsbeurten en

schadereparaties - Lid Bovag.

Maak deze winter eens een
cruise!

Er zijn vele mogelijkheden en het is een prettige
onderbreking van de nare wintertijd.

REISBUREAU
KERKMAN

'Grote Kr.,üCiht'20. Zandvöo'rl'

FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In-en verkoop en
opslag van inboedels

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.
Tel. 21 64 -37 13,
na 18 uur 66 58.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kweken] P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

TEL. 4547

ATELIER
VALK

WIJ MAKEN O.A.:
GLAS IN LOODRAMEN
GEBRANDSCHILDERD
GLAS
RAAMDECORATIE S
MET O.A. UW v
FAMILIEWAPEN
OOK UW EIGEN IDEE
REPARATIE S
W. DRAYERSTR. S

KOOUMANS

FORDOTO

FORDGRANADA- benz. en diesel

Zandvoort,
Ampèrestraat 10 (naast Cotpitt),

Tel. 02507-6925, b.g.g. 3242.
Ford verkoop en service.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSGHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT -.NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Interieurverzorging
FA. L. BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums -t- Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT 27 - 29, tel. 2596, Zandvoort
Manhijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

Kom in goede,
stemming met fleur
en geur van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoort,
telefoon 02507-2060
De specialist in al uw
bloemwerken.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507-4365.

TE HUUR GEVRAAGD:

GARAGEBOX
in Zandvoort of omgeving.

Ik ben bereid tophuur te betalen voor stalling
van exclusieve sportwagen.

Aanbiedingen telefonisch na 22.00 uur
of 's morgens voor 8.00 uur,

tel. 02507-36 84

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50

natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de
natuurlijke kleuren.

Wij gebruiken
L'OREALENWELLA

produkten.
Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 tot 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31.

Eten bij kaarslicht
Restaurant „Bad Zandvoort"

Thorbeckestraat 23 - Tel. 35 20

Dag-menu/12,50 - Kaart voor 10 menu's ƒ95,-
MAANDAG:

Soep - Wiener schnitzel - geb. aardappelen - sla - groente - koffie
DINSDAG:

Zuurkool • eisbein of worst - pudding
WOENSDAG:

Kapucijners met spek - uien -zuur- koffie
DONDERDAG:

Soep - bief stuk - geb. aardappelen - sla ~ groente - ijs
VRIJDAG:

Soep - scholfilet - patat - sla - koffie
Bij ons grote pils voor/1,25.

Onze keuken is open tot 02.00 uur 's nachts.

RESTAURANT PATISSERIE

la reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vruchtenpunten

• Chocolade
punten.

• Bavaroise*
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij'de koffie
of kan worden meegenomen.

Tochtstrip maakt uw huis
behagefijk en spaart stookkosten!
Zelfktevende strip v.a. per 6 meter 3,30

Ellen tochtprofielen v.a. per staaf. 0,75

Ellen dorpebtrips v.a. per staaf .. Z,75

Autom. dorpebtrips per staaf.. 14,95

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Goede raad is het kleinste
geldstuk dat in omloop is.

Ambrose Bierce (1842-1914)
Dat kleinste geldstuk wordt
u gaarne geschonken door

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophfaweg 4 - Telefoon 2307
Het is de goede raad bij het aanschaffen

van een uurwerk eerst hem te raadplegen.
U weet dan zeker, dat u iets goeds koopt.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met elektronisch*
apparatuur.

Ik heb nu een paar
knallers van boxen
gekocht bil Peeters

van wel80 Watt.
per box voor nog geen

1 700,-per stel! ,
Joop.

Hoge beloning
Geboden voor 1 ochtend per week'

licht huishoudelijk werk.

Telefoon 02977-24337.

Wij zijn vanaf
vrijdag 27 oktober weer

geopend van 16.00-23.00 uur.
DONDERDAGS GESLOTEN.

DE SMIKKELBAR
Stationsplein 5

CHAIMTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

VAN
LENT's

OCCASIONS"1977
Opel Kadert Special
kleur rood .............. 40.000 km
Renault R12TL
kleur metallic groen ..... 25.000 km

1976
Opel commodore 2500
kleur amber gold
Opel Kaden City de Luxe

. kleur wit. vinyl dak ...... 30.000 km
Opel Kaden Coupé de Luxe
kleur amber gold ........ 38.000 km
Opel Ascona 16S
kleur metallic blauw ---- 42.000 km
Simca Rallye l, kleur wit

1975
Chevrolet Camarp 6 cilinder
kleur metallic rood ...... 31.000 km

1974
Opel Ascona 16, kleur metallic gold
Simca 1000, kleur metallic groen

1973
Opel Ascona 16. kleur blauw

VAN LENT- OPEL
VERKOOP en SERVICE:

Kamerlingh Onnesstraat 15,
telefoon 02507 - 53 46.

Inruil mogelijk - Financiering G M AC.
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.
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Geen fanatiek feminisme in Zandvoorts vrouwencafé J
ZANDVOORT • Het vrouwencafé is bezig een eigen plaats té'
veroveren in onze maatschappij. Vaak ook, wordt onder het
vrouwencafé verstaan een activiteit van de vrouwenbe we ging „De
Rooie Vrouwen", en dat is nu juist, zeker in Zandvoort, niet waar!
„Ik begrijp niet .waarom de Rooie Vrouwen altijd in een adem
genoemd moeten worden met het vrouwencafé, dat is hier niet het
gev.al. Natuurlijk komen er hier ook Rooie Vrouwen, maar dat ons
café opgezet is door deze groepering is een sprookje dat nu maar
eens de wereld uit moet", is de mening van één»der bezoeksters van
het café in Zandvoort, da t ie de re woensdagavond in het
wijkcentrum „'t Stekkie", een gastvrij onderkomen vindt.

Vorig jaar juni is men begonnen met
het vrouwencafé, eerst één avond en
één middag per\week, later werd het
alleen de woensdagavond.
Na de eerste aarzelende periode,
waarin het café nog moest groeien
naar de vorm die het nu heeft, werd
het, zeker na de officiële opening in
september 1977, een trefpunt voor
vrouwen. Voor vrouwen zoals de
maatschappij die kent, dat wil zeggen,
huisvrouwen, werkende vrouwen,
gehuwde vrouwen, weduwen, jong of
oud, rood of liberaal, alle vrouwen zijn
van harte welkom in het vrouwencafé.

Bestuur
Het vrouwencafé in Zandvoort kent
geen bestuur zoals dit bekend is bij
verenigingen. Er is een steeds wisselen-
de kern. Van de acht vrouwen die
bijvoorbeeld de eerste aanzet hebben
gegeven tot de realisering van dit
trefpunt, zijn er nog slechts enkelen in
de kem. „Er bestaat een wisselwer-

~' tóng. Komt er bijvoorbeeld een vraag
van een bezoekster naar voren, een
bepaalde groep is geïnteresseerd in
verkrachting of abortus, dan wordt er
een voorlichtingsavond georganiseerd.
De organisatie van zo'n avond berust
dan bij degene die zich hiervoor
opgeeft. Men „moet" niets, maar men
kan en mag (graag zelfs) meewerken
aan de bewustwording van de vrouw in
deze maatschappij.

Emancipatie
Want daar kun je niet omheen, het
vrouwencafé is wel degelijk bedoeld
voor al diegenen die geïnteresseerd
zijn voor de gelijke rechten van man en
vrouw. Dit slaat niet zozeer op gelijke
rechten in de werksfeer, als wel op de
gelijke rechten van de vrouwen in het
leefmilieu.
„Vaak wordt er gezegd dat wij ons
afzetten tégen de mannen, niets is
minder waar. Wij zetten ons af tegen
de mannenmaatschappij en dat is heel
iets anders", aldus Carmen, één der
vaste bezoeksters van het café.
Een en ander ergernis voor de vrouwen

van het café is dat men het
vrouwencafé vaak op een lijn stelt met
het zogenaamde „fanatieke feminis-
me". „Daar kan ik mij boos over
maken", aldus een bezoekster, „Men
weet niet precies wat een vrouwencafé
is, maar ga je daar naar toe, dan ben je
automatisch een mannenhaatster, dan
krijg je het bordje op je buik gespeld
„fanatiek feminisme" en dat is zeker
niet waar. Ikzelf heb, kun' je wel
stellen, een harmonisch huwelijk. Mijn
man vindt het heel normaal dat ik een
avond- in de week naar het café ga,
gewoon om onder ons te zijn, om
dingen te bespreken die mij en andere
vrouwen interesseren; maar voor de
buitenwereld, tenminste in mijn
omgeving, wordt dit nog steeds gezien

(als iets dat je niet doe t".

Verademing
Uit de gesprekken aan de bar komt
naar voren, dat juist, het ontspannen
luisteren, en deelnemen aan een
gesprek voor velen een verademing is.
Men ervaart dat kleine problemen, die
kunnen uitgroeien tot grote, door
andere vrouwen ook zo worden
gezien. Het gevoel van niet alleen te
staan, te merken dat anderen met
dezelfde problemen te maken hebben,
kan een grote opluchting betekenen.
Men krijgt meer zelfvertrouwen, men
durft deel te nemen aan een gesprek,
gewoon omdat men „onder ons" is.
Later blijkt dan, dat deze vrouwen, die
vroeger in een gezelschap amper hun
mond open durden te doen, omdat ze
zich onzeker voelden, nu wel durven
deel te nemen aan gesprekken.
„Vroeger durfde ik dat niet. Het
gebrek aan schoolopleiding en het
gevoel „maar een vrouw" te zijn, ja ik
kan het niet goed omschrijven, maar
deelnemen aan een gesprek deed ik
niet. Mijn deelname beperkte zich tot
de „dienende taak" van de vrouw,
door het brengen van de koffie en de
drankjes. Nu weet ik meer, durf ik
meer en voel mij meer de gelijke van
anderen jn een gezelschap. Dat heb ik
dan toch maar hier geleerd, echt ik

voel mij meer mens", is de mening van
weereen andere vrouw.
Uit uitlatingen van de overigen blijkt,
dat door deze gesprekken in het café,
het leren zien en begrijpen, hoe
anderen over een bepaald probleem
denken, weer gespreksstof oplevert
voor thuis. De communicatie met mijn
man en familie is er zeker beter op
geworden", is een vaak terugkomende
positievereactie.

Aktiviteiten
Het café kent niet alleen het „praatje
onder ons", maar ook gespreksavon-
den en thema-avonden. Voorlopig is er
ongeveer één thema-avond op de vier
avonden. Er worden voorlichtings-
avonden georganiseerd, uiteraard op
verzoek, de laatste keer was dit op 18
oktober toen de film „verkrachting"
werd gedraaid, die gevolgd werd door
een discussie.
Heeft men een- voorstel over wat men
graag zou zien in het café, of vragen er
over, dan kan men de vergaderingen
bezoeken, die regelmatig, ongeveer
om de zes weken, in het café op de
woensdagavond worden gehouden.
Deze vergadering wordt elke keer door
een andere vrouw voorbereid en dan
ook maar voor 't gemak door haar
geleid.
Er komt een cursus Tai-Chin, dit is een
oosterse vefdedigingssport, niet zo fel
en agressief van karakter als karate,
maar wel een vorm van zelfverdedi-
g>ng-
Men heeft het plan om een uitleen-
centrale van tijdschriften te starten
voor de wintermaanden en men gaat
feestvieren.

Feest
Op 8 november zal door de vrouwen
het „meer dan éénjarig" bestaan van
het café gevierd worden. Men heeft
een eigen cabaretgroep opgericht, er is
hard aan gewerkt, en men is van plan
om er een groots feest van te maken.
Voorlopig wordt dit feest uitsluitend
voor en door vrouwen gevierd.
Plannen bestaan er wel om het cabaret
te herhalen voor mannelijke familiele-
den, maar dan alleen wanneer iedereen
daar zo over denkt. Zo als met alles,
men neemt gezamenlijk de beslissing.
Er zijn wel open avonden gehouden
waarbij echtgenoten en/of vrienden
aanwezig waren. Daarom lijkt het
zinnig dat het cabaret ook een
uitvoering kent voor kinderoppassers
van de woensdagavond.
Nuttig ook dat de mannen zien waar
de vrouwen mee bezig zijn, misschien
ter geruststelling dat de bezoeksters

Meisje van zangvereniging
werd zijn "gouden" bruid
ZANDVOORT - Op de receptie in Hotel Keur, ter gelegenheid van
hun 50-jarig huwelijksfeest gistermiddag, heeft de bruid Anna van
der Mije-Loos geen lange jurk gedragen.
Ze was gekleed in een smaakvol donkerblauw toiletje, met witte
garnering; ze zag er stralend uit, maar een „lange" jurk? „Van mijn
leven niet, dat heb ik gezworen", zegt de bruid ondeugend.

De bruid maakt wel duidelijk dat ook
zij reeds lang een oogje op August had
laten vallen, en dat ze het maar wat
mooi vond, om (onder protest
uiteraard, dat hoorde toen zo), in het
eerste sketchje de vrouw van August te
spelen, en in het tweede zijn
verloofde.
Zij vond August van der Mije, de
jongste zoon uit het negen kinderen
tellende gezin van August van der Mije
(August van Steek) de schelpenvisser,
een bijzondere aardige jongen, en dat
wou ze wel weten ook. Zijzelfwas de
dochtervan Neeltje Draijer, die in haar

trouwdag er zou zijn, want geld was
schaars.

Eigen huis

Het blijkt dat mevrouw van der Mije
als vijftienjarige (dat was in 1918) in
dienst ging bij Gravin van Limburg
Stirum die woonde in de Wester-
parkstraat. Het werd toen verplicht
gesteld dat ze zwarte jurken zou
dragen, die een lengte hadden tot 15
cm. van de grond. „De tante van mijn
man heeft toen zo'n jurk voor mij
genaaid. Het was wel een mooie, maar
die lengte, dat gefladder om je benen.
Neen, ik heb toen gezworen dat ik
nooit meer lang zou dragen, en dat heb
ik niet meer gedaan ook", zegt ze
voldaan.

In 1927 stond August ineens in de
keuken van het huis waarin zijn meisje
diende. „Raai 's, ik heb wat gekocht"
zei hij trots. Anna kon het niet raden,
dus vertelde hij dat hij een huis
gekocht had. „Ik schrok mij rot, een
huis, dat was duur" herinnert
mevrouw van der Mije zich nu.
De heer van der Meije had het huis in
de Schoolstraat gekocht, hij was raad
gaan vragen bij zijn oom, omdat zijn
vader was overleden, en had tot de
koop besloten. „Ik geloof dat mijn
vader als hij nog geleefd zou hebben,
mij wel aangeraden zou hebben wat
van de prijs af te dingen, maar dat wist
ik op dat moment niet. Het was wel
duur voor die tijd, maar toch is het het

Verkering
Vijftig jaren huwelijkslief- en leed, is
een hele tijd. Hoe is het meer dan een
halve eteuw geleden „aan" gekomen?
Kijk, dat weet de bruidegom precies.

. „Door de zangvereniging „Emanuel",
wij hadden een uitvoering en wij
moesten samen die voordrachten

'. doen, nou ja, zo is het gekomen".
; Anna J<ios was dus duidelijk voor
• August van der Mije „Het meisje van

de Zangvereniging", zijn allerliefst
sopraantje, waar hij mee wandelde in
't laantje". zoals het liedje van Witte
zo treffend zegt. „Ja, zo ongeveer
wel", gniffelt hij met duidelijk plezier.

lange leven van alles geweest is,
visloopster, wasvrouw, van alles om
tezamen met haar man Arie Loos (hij
was de varkensslachter) hun gezin van
negen kinderen op te voeden.
Voordat Anna vijf jaar oud was, waren
er in dit gezin vier kleine kinderen
overleden aan de groep. Ook het
jongere zusje van mevrouw van der
Mije, zodat zij op vijfjarige leeftijd, de
jongste werd. „Vaders" kindje", zegt
zi vertederend.
In 1925 kregen zij dus verkering en
spaarden voor de trouwdag, er beiden
van overtuigd dat hot nog heel wat
jaartjes zou duren, voordat de

Het gouden echtpaar van der
Mije-Loos.

waard geweest", is hij van mening.
Een hele winter lang timmerde en
bouwde hij aan het verwaarloosde huis
tezamen met zijn broer, werkte een
hele zomer als een karrepaard en op 25
oktober 1928 was het de grote dag, en
trok het nieuwbakken echtpaar van
der Mije in hun huis. Een huis waarin
ze nu nog wonen, een huis waar zij met
recht trots op kunnen zijn.
Trots s
Trots is de bruid ook op haar
bruidegom. Duidelijk merkbaar is dat
in de loop van het gesprek. Trots dat

van het café niet per definitie
„mannenhaatsters zijn.

Kritiek op het vrouwencafé
kunnen deze vrouwen wel
hebben, daar zijn ze aan gewend.
Is deze kritiek uiterst negatief,
dan reageren zé fel en emotio-
neel, als vrouwen, dat wel! !

M.A.

Momentopname van het vrouwencafé in 't Stekkie op woensdagavond.

l
(JUDO

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

hij de moed had een huis te kopen,
trots dat zij van zijn geld, (verdiend als
huisschilder) het huis konden inrich-
ten, trots ook op hem, toen hij in 1948
de grote stap waagde en voor zichzelf
begon.
Dat oprichten van het schildersbedrijf
A. van der Mije en Zn is niet van de ene
op de andere dag gebeurd.
Op 13-jarige leeftijd begon August bij
het toenmalige schildersbedrijf de
Leeuw in de Stationsstraat. „Ik
verdiende daar twee kwartjes in de
week. Mijn moeder zei al dat ze daar
nog geen kiel van kon wassen.
Schilders droegen toen witte kielen,
en de zachte zeep om ze schoon te
krijgen was schaars en duur, want dat
was in de'eerste wereldoorlog", aldus
de bruidegom.
In 1945 toog van der Mije voor de
eerste keer naar de Kamer van
Koophandel in Haarlem om een
vergunning voor een schildersbedrijf
aan te vragen. Eerst moest ik mijn
middenstandsdiploma halen, toen dat
gebeurd was en ik weer naar Haarlem
ging, kreeg ik opnieuw nul op request
want ik moest nog een vakdiploma
hebben".

In 1948 was'het dan eindelijk zover.
Met de benodigde diploma's wilde hij
startten. Bijna was het toen nog niet
doorgegaan omdat hij nog over een
beginkapitaal op de bank moest
kunnen beschikken. Met zijn tweetjes
vonden zij daar een oplossing voor en
zo kon het dus gebeuren dat op
dezelfde dag dat zij hun vijftigjarige
trouwdag vieren, zij ook het schilders-
bedrijf bij de feestelijkheden konden
betrekken, want dat bestond gisteren
precies dertig jaar.

Kinderen
Op 65-jarige leeftijd heeft de heer van
der Mije zich teruggetrokken. Zijn
zoon is nu de baas van dit
familiebedrijf. De tweede zoon woont
in Heemstede. De beide dochters van
het echtpaar, beiden getrouwd, wonen
respectievelijk in Zandvoort en Stein
(Limburg).
De hele familie was gisteren aanwezig,
inclusief de elf kleinkinderen en de
„klein-schoondochter". „Onze klein-
zoon Rolf is getrouwd met Martine,
een schat van een kind, dus eigenlijk
hebben wij twaalf kleinkinderen, want
aahgetrouwd hoort er ook bij", aldus
de bruid.

„Wij hebben geluk gehad, met
veel dingen", zegt mevrouw van
der Mije, en noemt enkele feiten.
Geluk hebben is één, maar voor
geluk moet je ook werken, geluk
vliegt niet zomaar je huis binnen.
Men ontkomt niet aan de indruk
dat dit echtpaar hard vóór en aan
hun geluk heeft gewerkt. Daar-
om....Van harte nog vele geluk-
kige jaren.

Amsterdamse kunstenaressen
exposeren in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 27
oktober wordt in het Cultureel
Centrum een tentoonstelling geopend
van'de twee Amsterdamse kunstena-
ressen Henriëtte S. en Marja Bolt. •
Henriëtte werd op 10 juni 1946 in
Amsterdam geboren. Na enige aar-
zeling stond haar keuze al vrij snel
vast, zij ging zich toeleggen op etsen.
De afgelopen drie jaar heeft zij zich in
vrij grote afzondering van maat-
schappij en opleidingen zich op het
gebied van etsen gespecialiseerd
Tijdens die periode hing haar werk
enkele malen in alternatieve expositie-
ruimtes in de Amsterdamse Jordaan.
Voor de hudige expositie zijn uit haar
werk een dertigtal etsen gekozen,
waarvan er dertien onlangs in
boekvorm zijn verschenen, te zamen
met twaalf songteksten van de
astroloog George Bode. Dit boekje,
„Poetry, of the Zodiac" is b i j .
verschillend^ boekhandels ver-
krijgbaar.

Rectificatie
ZANDVOORT - Van het Anti-

Comité ontvingen wij het verzoek de
volgende rectificatie te plaatsen. Dit
verzoek werd gedaan door de heer C.
Bleis.
De heer BJeis zegt dat hij niet heeft
bedoeld dat de Cenav zelf begin
volgend jaar geluiddempers verplicht
zal stellen voor de Formule III en III,
maar dat hij verwacht dat de Cenav
met ingang van l januari 1979 voor
alle race-auto's, uitgezonderd de
Formule I, II en III, geluiddempers
verplicht zal stellen.
Bovendien vindt de heer Bleis dat
sluiting voor hem persoonlijk niet
nodig is, wanneer alle race-auto's en
motoren van geluiddempers worden
voorzien, tot het niveau dat het
aanvaardbaar is voor de Inspectie van
de Volksgezondheid.

Zelf zegt de kunstenares over
haar werk: „Ik zie de buiten-
wereld als het zuur dat diepe
groeven bijt in de ziel van de
mens. Als die mens niet van
binnenuit een even sterke tegen-
.kracht ontwikkelt, bijt dit zuur
onherroepelijk door hem heen.
Het etsen confronteert mij met
hetzelfde proces: als ik niet-
oppas zuurt het salpeterzuur
dwars door mijn zinkplaat heen.
Het is deze clash en het
onontkoombare afwegen van
aan elkaar tegengestelde krach-
ten, dat mij ertoe inspireert mijn
lijnen tegen elkaar te laten
opbotsen en de vorm van
splijtend karakter mee te geven
en ze het zelf -per ets- te laten
uitvechten. Ik zie mijn werk als
een ''confrontatie die men wil
aangaan of niet".

Keramiek
Marja Bolt is gespecialiseerd in
keramiek en houttechnieken.
Zij kreeg haar opleiding op de
academie voor beeldende vorming, in
Amersfoort en studeerde zes jaar aan
de Rietveld-Academie.
Vooral vogels spelen een belangrijke
rol in haar kermaiek, die met kleine

veertjes, open bekjes en piepkleine
teentjes tot leven komen.

„Mijn vogeltjes leven in hun
nestjes of proberen te vliegen,
maar allemaal hebben zij een
eigen karakter met hun domme
kopjes. Dat bolle, lieve, wat

, vooral duiven en kippen zo eigen
is", aldus Marja Bolt.

De beestjes zijn gemaakt van steen-
goed-klei en gebakken op 1260 graden
Celcius met voornamelijk nephaline-
glazuren, gemengd met oxydes in
lichte aardkleuren van wit-beige
gespikkeld tot groenig.
De houten beelden zijn figuratief en
allen uit teakhout gesneden. Ook hier
de mollige figuurtjes en de dikke
beertjes, datzelfde gemoedelijke ka-
rakter. Al het werk van Marja Bolt
ademt de sfeer van liefde voor het
materiaal en het grote plezier waarmee
zeeraanwerkt.

Opening DEN.
De tentoonstelling is er tot en met 26
november, is dagelijks geopend van 2
tot 5 uur, behalve maandag en
dinsdag. De opening geschiedt met een
serie dia's over het etsproces.
Bovendien zal Henriëtte S. de pas
verschenen bundel: Poetry of the
zodiac signeren.

ZANDVOORT - Op vrijdag 27
en zaterdag 28 oktober wordt in
de Openbare Bibliotheek een
film vertoond van Marco Ferreri,
namelijk „Le Harem". Aanvang
21.00 uur.

Vergadering
ZANDVOORT - De commissie van
advies en bijstand voor publieke
werken zal op donderdagavond 26
oktober om 20.00 uur bijeen komen
in een openbare vergadering.
De agenda vermeldt de volgende
punten:
1. Achterstallig onderhoud gemeente-
woningen.
2. Kosten volksfeesten.
3. Begroting publieke werken.
4. Begroting woningbedrijf.
5. Begroting grondbedrijf.
6. Rondvraag.

Zondagmiddag j azz
ZANDVOORT - Na een zeer geslaagd
winterseizoen 1977, gaat de „Hobbit"
vanaf zondagmiddag 29 oktober weer
elke week jazz ten gehore brengen. De
aanvangstijd is lö.OOuur.
De muziek zal verzorgd worden door
„Hobbit" huisorkestmet, iedere week
een andere, bekende solist.
Belangstellenden zijn welkom in de
„Hobbit", Dorpsplein 2 te Zandvoort.

WEEKENDDIENSTEN

Datum 28-29 oktober 1978.
Artsen
Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol,
Riddrbos.
Arts: B.F.J. Bouwman. Tel. 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telef oo nnummers van de huisart-
sen. Anderson telefoon 2058; Drenth
telefoon 3355; Flieringa telefoon
2181; Zwerver telefoon 2499.
Tandarts: telefoon 023-313233.
Wijkverpleging: Zr. E. Polderwaard-
Spaans, Distelstraat 21, Nieuw Ven-
nep, tel. 02526-6495.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, N.v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrij 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur. 'Mevr. Dekker,
Thorbeckestraat 17, tel. 5847.
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, telefoon 023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000.
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort.,
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische Hulpdienst Haar-
lem.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-

ning.
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

Burgerlijke Stand

Geboren:

(buiten de gemeente)
Kamiel, z.v.A. Doorgeest en S. de
Knijff.
Nicole, d.v K.J. van der Mije en
J. M. E. C. Faase.
Dennis, z.v. R J.P.M. Michalides en
J.C. van Houten.
Dean, z.v. S. Rasberger en P. Peric.
Gehuwd:
J. Bloem en A.M. Driehuizen.
F.A. Uijleman en R.M. Huneker.
Overleden:
Anna C. de Groot, 90 jaar, geh. m. L.J.
van T wil l er.

Automobiliste

richt spoor van

vernielingen aan
ZANDVOORT - Een 36-jarige auto-
mobiliste uit Zandvoort richtte maan-
dagavond aanzienlijke schade aan toen
zij onder invloed door Zandvoort
reed. Op de Burg. Engelbertstraat ter
hoogte van de Nootderstraat werd een
verkeerszuil omvergereden. De auto-
mobiliste vervolgde haar weg via de
Zeestraat naar de Kostverlorenstraat,
waar zij tegen twee geparkeerde auto's
reed.

diefstal
BENTVELD • Door een toegangsdeur
te forceren verschaften onbekenden
zich dinsdag toegang tot een bouw-
keet op de Westerduinweg in Bent-
veld. Uit de keer werd gereedschap
(hamers, een'boormachine, beitels,
schroevedraaicrsenzovoort) meegeno-
men. ,
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Visspecialïteiten restaurant

Voor genoeglijk vis-eten, een
aangename omgeving en een attente

bediening.

Tijdens het winterseizoen zijn wij donder-
dags t/m zondags geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt u reserveren.

Tevens verzorgen wij uw vis hors d'oeuvres.

Kerkstraat 21,
Zandvoort.
Reserveringen:
02507-2121
Eig. L Balledux

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02507-7166

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEÏTENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÊSTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

MRBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gbalêt Het Witte Hais"

Zeeweg3, Overveen, tel. 023-256057.

Rustig dineren in een gezellige sfeer bij kaars-
licht en achtergrond muziek.
Ook bijzonder geschikt voor uw zakendiners
en recepties.

Ruime parkeergelegenheid.
Maandags gesloten.

- Reserveren gewenst.
Eig. J. G. de Jong

CAFÉ-RESTAURAIMT

CRÊPERIE

Marie

200 terraspiaatsen met uitzicht op rotonde en zee.

Diverse ijsspecialiteiten.

STRANDWEG 1 O ROTONDE

ZANDVOORT
TEL 02507 55«

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

l

J

EEN FEIT, DA T IEDER

MOET BE AM EN

ER l S GEEN WINST

ZONDER RECLAMK

Bloembollen planttijd'

CÏ9
UdNBM
ffiwcc

Élke werkdag van
half negen tot half één
en van hall twee tot
na l f zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur
en zaterdag's van
10 00 -12 00 uur
U Dent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen -villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scriJös D.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-268550*

narcissen
Groot assortiment
AANTREKKELIJKE
;:̂ :v:̂ - \̂:•••• '•: '. ••:V-:0'
prijzen:'; ;;> ; / . , ^ ' 1 : Isamerpianten «f

Transport- en Aannemingsbedrijf
J. B. RUTTE BV

vraagt wegens uitbreiding:

2 ERVAREN CHAUFFEURS
bekend met kipper en terreinwerk.

1 MONTEUR
met kennis van diesel, hydr., pompen
etc.

Sollicitaties aan: Osdorperweg 578 -
Amsterdam - Tel. 020 - 19 41 63 -10 63 34

Te koop:

Fiat 850 Special
i.z.g.st. f 650,-.

Tel. 02977-26716.

Kassa koopje

2 voor ... ....;. . . . . . . . ____ . ; ........

Tevens:
* vaste planten '
* heesters, coniferen
* laanbomen, graszoden enz.
*gereedschappen'

_
# schuttingen
* hobby-broeikassen

10,00
Wij'geven u gaarne
advies bij het
reorganiseren van
uw tuin.

Fa. L. J. Warmedam
&zn.

Renault 16.
Markante reiswagen. bijzonder

«omfortabel, rustig en betrou*»taar Ken
merkend K zi|n rotsvaste weg •
'ggTg doorvoorwielaaMn|ving.
Het ruimte-mteneur 15 «anabel j
en door 5 deuren
toegankeluk
De uitrusting is
Lompleet.

Ook lever-
baar met automa-
tisfhe transmissie

Renault 16 TL 1565 cc. 66 DIN pk
118 km/u. Rensult 16 TX-1647 cc.

,90DINpk,170km/u.
Gratis: haal bij

ons-'t kleurrijke
Rcnaultboek
boordevol
informatie over

autorijden en alle
Renaultmodellen

RENAULT

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12 • Zandvoort - Tel. 02507-2323/2424

(b.g.g. 3360) - Off. RenaulKbaler.

Het Ministerie van Justitie vraagt

a bewaarders
in de huizen van bewaring te Amsterdam

K>

b tewaarsters
in de penitentiaire inrichting voor. Vrouwen (huis van bewaring en gevangenis) te Amsterdam

Solliciteren naar een baan waarvan je je nauwelijks
een voorstelling kunt maken is niet plezierig.
Daarom willen wij u eerst zo volledig mogelijk
informeren over het hoe en waarom van dit veel-
eisende maar ook interessante beroep.

In de nieuwe penitentiaire Inrichtingen te
Amsterdam organiseren wij in de maand

NOVEMBER, VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
op een ZATERDAG.

Reiskosten (2e klas NS) en/of buskosten naar en
van de plaats van voorlichting worden vergoed.

Wat wij vragen: voor het uitoefenen van het beroep
van bewaarder/bewaarster z'jn bepaalde vaardig-
heden nodig, gericht op het kunnen omgaan met
mensen in een moeilijke situatie: daarom is aan dit
beroep een opleiding verbonden, die geheel in
diensttijd wordt gegeven. Hiervoor is een bepaalde

algemene ontwikkeling vereist. De ervaring leert dat
een MAVO/LTS-opleiding hieraan het meest
beantwoordt.

Leeftijd: 25-48 jaar.

Wat wij bieden: afhankelijk van leeftijd en opleiding
een aanvangssalaris van maximaal f2005,- bruto
per maand, vermeerderd met een onregelmatig-
heidstoelage van ongeveer f 150,- nello per maand.
Vakantie-uitkering 8%.

Promotle-mogelijkheden: na voltooide1 opleiding is
een uitloopmogelijkheid aanwezig tot maximaal
f2401,- bruto per maand.

Bent u geïnteresseerd, vul dan onderstaande bon
'in, knip hem uit en stuur hem op naar het Centraal
Wervings- en Opleidingsinstituut, Laan van Meer-
dervoort 84, 2517 AP Den Haag. U krijgt dan
van ons een uitnodiging.

Heer/mevr./mej.:

Straat:

Geb.datum:

Brilsterkte:

Woonplaats:

zal gaarne een uitnodiging ontvangen voor de voorlichtingsbijeenkomst voor de functie van bewaarster
(vac. nr. 8-6356/3962), bewaarder (vac. nr. 8-6355/3962) op een zaterdag in de maand november.

4-11 te Den Haag
11-11 te Amsterdam

Q 25-11 te Den Haagt

Q 25 -11 te Amsterdam^

* Hokje zwart maken van de dag waarnaar uw voorkeur uitgaat*

De Bouwgroep Hurks bestaat uit een aantal werkmaatschap-
pïjen met nationale en internationale aktiviteiten op het ge-
bied van projektontwikkeling, uitvoering van bouwwerken,
fabrikage van betonelementen, staalkonstrukties en handel
in bouwmaterialen. , ,
Hurks Bouwbedrijf bv Amsterdam zoekt een

medewerker bedrijfsburo
Zijn taak omvat o.a.

- het maken van tijd- en tekeningschéma's
.- het maken van werkbegrotingen
- het overleg plegen over uitvoeringsmethoden en volgorde

' * van werkzaamheden
- het opstellen van termijnbetalingsschema's
- het zorgdragen voor de periodieke voortgangscontrole
- de registratie van nacalculatiegegevens

Opleiding MTS-HTS

Diegenen die in 'n soortgelijke funktie ervaring hebben ge-
nieten de voorkeur.

Het zal verder duidelijk zijn dat accuratesse en slagvaardig-
heid een belangrijke rol spelen bij deze afwisselende baan.

hurks bouwbedrijf bv
Uw schriftelijke sollicitatie
met uitvoerige gegevens ge-
lieve u te richten aan
Hurks Bouwbedrijf b.v.
Postbus 15082
1001 MB Amsterdam
Telefonische inlichtingen
verstrekt u gaarne de Heer
K. L. Buhrs: 020-232236

LAAT U W JOHNSON
MOTOR DEZE WINTER
NIET IN BI KOU STAAN.

Wie straks, in het voorjaar, volledig vaar-
plezier wil hebben van zijn buitenboord-
motor, neemt nu al de juiste maatregelen.
Wij, ervaren vakmensen, adviseren u de
motor een Johnson „winterservicebeurt"
te laten ondergaan. Dan staat u in het voor-
jaar niet voor verrassingen.
Als Johnson specialist, kunnen wij zorgen
dat uw motor in tip-top konditie blijft.
Wij weten alles.van vakkundige motor-
kontrole en vooral ook hoe uw motor het
best verzorgd overwintert. Bel ons voor
advies of komt u even naar ons toe.

PAUL VAN BAAREIM
*WATERSPORT*

looffddeater

_ Johnson b.b.
O - Motoren.

HET ADRES
ZEIL-, VIS-, MOTORBOTEN EN TRAILERS

Superstar en Ten Cate
windsurf planken.

Boten- en motorenstalling.

„Jan TMtomaweg 53 Hairiem lel. 023-32OJ6B
- -

^ £" een wereld van verschil

iJahnson

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en zekcrherrt
Kruiswfrn 679 Hootddurp
tel U7S03 16068 16501

Alvast even noteren,.
dat er op

maandag 6 en dinsdag 7
november a.s. bij

Awi in Hoofddorp een
kontaktavond

is over
orgels en orgellessen!

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons morgen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTÖMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten r7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.
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Winst in competitie en bekerstrijd

Sterk weekend voor
basketball-teams
ZANDVOORT - Voor de basketballers van The Lions is het een
bijzonder geslaagd weekend geworden. Zaterdagavond speelde het
Ie herenteam voor de competitie tegen het Amsterdamse Azimma
en door een 98-76 zege wisten ze de tweede plaats op de ranglijst te
behouden. Maandagavond moest de ploeg weer aantreden, nu voor
het beker-duel tegen Green Eagles uit Maassluis. Door een duidelijke
91-77 overwinning wisten de Zandvoorters de derde ronde te
bereiken. De dames maakten de Lions-pret compleet, door ook hun
bekerstrijd met het Haagse Ross Fofcial winnend af te sluiten.

De wedstrijd van zaterda g ging tegen
het buitenbeetje uit de 2e divisie, het
geheel uit Surinaamse rijksgenoten
bestaande Azimma. Vorig jaar was er
nogal wat tumult rondom deze ploeg,
die het vaak niet eens was met de
scheidsrechterlijke beslissingen. In'de
eerste helft leek het erop, of de
Leeuwen de Amsterdammers regel-
recht naar de slachtbank zouden
voeren. In de 8e minuut had Pim
Schön de Lions al aan 10 punten
voorsprong geholpen. Daarna had
Azimma geen antwoord op, de
fast-breaks van Visser-Termes en met
een veilige voorsprong (45-25) konden
de Zandvoorters gaan rusten.
De tweede helft verliep minder
vlekkeloos en er werd een lading (
fouten uitgedeeld door de wat nerveus
geworden scheidsrechters. Lions kreeg
daarvan een flinke portie uitgedeeld (7
in de eerste-, 19 in de tweede helft) en
Vissers, Schön en Visser werden met

de maximale foutenlast naar de
spelersbank verwezen. Vanaf de stand
74-48 wist Azimma daardoor in de
resterende tijd nog flink te scoren,
maar de achterstand was uiteraard te
groot om nog te overbruggen, met
89-76 wist Lions de fraaie 2e plaats op
de ranglijst te prolongeren:

SV Noordkop
The Lions
Exfla's
Gratama/DSS
Landlake Lions
Exp.-SEa Devils
DED
Azimma
Wilskracht
Lisse
Hoppers

5-10
5-8
3-4
3-4
4-4
4-4
5-4
5-4
5-4
3-0
4-0

(449-306)
(395-386)
(233-214)
(218-218)
(303-292)
(191-195)
(312-284)
(348-366)
(345 390)
(214-245)
(253-372)

bekerwedstrijderi heeft Lions geen
grote inspanning gekost. De uitwed-
strijd tegen Green Eagels in Maassluis
was vrijdagavond afgelast en maandag
in de Pelikaanhal zag de ploeg uit
Rijnmond alleen in de eerste tien
minuten kans op gelijke hoogte te
blijven met de Zandvoorters. Daarna
sprong de thuisclub snel naar 50
punten met de basketwisseling, terwijl
de gasten in de laatste zes minuten
slechts viermaal wisten te scoren:
50-37. De tweede helft was minder
interessant. De snelheid was uit het
spel, dat vooral tegen het einde van de
wedstrijd veel werd onderbroken.
Lions won overtuigend met 91-77.

De dames hadden zaterdag in de
uitwedstrijd tegen Ross Forcial
met drie punten verschil verlo-
ren. Maandag wisten ze echter
met zeven punten verschil aan de
positieve kant van de score te
finishen, waardoor ook zij zich
verdiend kwalificeerden voor de
derde ronde in de stijd om de
Basketbal-beker.

Overtuigend
Het halen van de derde ronde in de

Richard Vissers in actie onder de
Azimmi-basket.

Schandalen bij
Heemskerk-TZB
ZANDVOORT - In een ener-
verende wedstrijd heeftTZBéén
punt weten weg te slepen bij
Inter Heemskerk. In het veld
ging het nogal stevig toe, mede
doordat scheidsrechter v.d.
Geest niet voldoende optrad
tegen de intimidaties van de
Heemskerkse supporters. De
jonge Zandvoortse formatie trad
het geroutineerde Inter met
open vizier tegemoet en vervulde
duidelijk de opdracht van trainer
Van Denzen zich niet te laten
beïnvloeden door het heet-
hoofdige publiek, dat zich met
flessen bier langs de lijn had
geposteerd.

In het veld ging het er hard maar
aanmerkelijk vriendelijker toe. De
snelle voorhoede van Inter werd keer
op keer gevaarlijk, maar goed.werk van
Cees d'Hont, William Rubeling en van
doelman Bram Puls in een glansrol
voorkwam doelpunten. Eric Leffers
kon door een kaakontsteking niet in
zijn normale vorm komen, maar het
middenrif was goed bemand door Ad
Vastenhouw en Edwin Miezenbeek.
Ook Guus Roskam en Michel Vork
hielden het hoofd koel en de
TZB-voorhoede met Cees Sebregts,
Kees Molenaar en Ed Keur bleef
gevaarlijk. Toch kwam Inter aan een

voorsprong doordat een wild in-
geschoten bal via het lichaam van een
TZB-verdediger onbereikbaar voor
Puls in het doel plofte: 1-0. Inter
groeide door deze gelukstreffer en
bleet' het spel tot aan het rustsignaal
dicteren.
Daarna had TZB het beste van het spel
en Inter beperkte zich tot het hard
afstoppen van de Zandvoortse aan-
vallen, daarbij luid aangemoedigd
door de door overmatig biergebruik
benevelde supporters. Regelmatig
moesten lege flesjes van het veld
worden verwijderd en het mag een
schandaal heten, dat iets dergelijks in
de HVB getolereerd wordt. Ook de
arbiter bleek duidelijk geïmponeerd
door het publiek, wat ook in zijn
beslissingen goed merkbaar was. TZB
werd nu en dan meegetrokken in de
sfeer maar behield het beste van de
wedstrijd. Inter kwam met de rug
tegen de muur en in de 28e minuut
wist Kees Molenaar een terug-
springende bal van Michel Vork
beheerst in de touwen te jagen: 1-1.
Daar bleef het bij, tenminste wat de
doelpunten betreft. Want na het
eindsignaal, dat vier minuten te vroeg
kwam, moest een vechtpartij worden
bezworen voor de TZB-kleedkamer,
waar de Inter-aanvoerder grensrechter
Draijer te lijf wilde. Een schandalige
vertoning en een anti-reclame voor de
voetbalsport.

Veel prijzen voor
Zeeschuimers
ZANDVOORT - Tijdens de door
Njord'59 in het zwembad „De
Planeet"- te Haarlem op zondag 22
oktober jl. georganiseerde zwem-
wedstrijden, waaraan tevens werd
deelgenomen door H.P.C.-Heemstede
en de Zeeschuimers, zijn deze laatsten
weer goed woorde daggekomen. Met 6
eerste- 2 tweede en l derde prijs
keerden de Zeeschuimers huiswaarts.
Op de 100 m. vlinderslag hebben
Robert Westerman en Roy Warmer-
dam zich duchtig geweerd; beiden
wisten hun persoonlijke records
scherper te stellen met maar liefst 7,9
en 6,9 sec. De jongste aanwinst van de

Zeeschuimersploeg, Emmy Koning,
wist op de 100 m. schoolslag meteen
maar even goud te bemachtigen,
waarbij zij tevens haar tijd verbeterde.
Petra Rienks eindigde op dit nummer
als een heel goede 4e in een nieuw
persoonlijk record. Rudi Heeroma en
Annette ter Heyden wisten in de
leeftijdsgroep onder 10 jaar op alle
nummers waarop zij uitkwamen met
een behoorlijk verschil als eersten te
eindigen, Karin v.d. Berg klopte op de
100 m. rugslag m.o. 12 jaar met ruim l
sec. verschil de toch wel sterke Brenda
van Poecke van Njord'59. Maar liefst 8
Zeeschuimers wisten aan het begin van

het seizoen hun persoonlijke records
reeds scherper te stellen, hetgeen toch
wel veel vertrouwen voor"de toekomst
mag geven.
Uitslagen:
100 m. schoolslag j.o. 10 jaar: Rudi
Heeroma *Ie 1.15.9; Jan Hessels 6e
1.32.6.
100 m. schoolslag m.o. 10 jaar: Emmy
Koning *Ie 1.49.3; Petra Rinks 4e
1.51.4.
100 m. rugslag m.o. 12 jaar: Karin v.d.
Berg 2e 1.29.4.
100 m. vlinderslag j.o. 12 jaar: Roy
Warmerdam *Ie 1.34.6; Robert
Westerman 2e 2.00.7; Fernando
Heeroma ged. 1.38.7.
100 m. vlinderslag j.o. 16 jaar: Amand
Hekkers 5e 1.26.-.
100 m. vrije slag heren: Ralph Kras 4e
0.59.2.
100 m. vlinderslag m.o. 10 jaar:
Annette ter Heyden Ie 1.21.2; Emmy
Koning 6e 1.44.4; Petra Rinks 7e

Spectaculaire duels
van zaalhandballers

ZANDVOORT - De zaalhandbal-
competitie 1978-1979 heeft
zondag een spectaculaire start
gehad en de vele kijkers kregen
goede wedstrijden met een
lawine aan doelpunten voor-
geschoteld. De dames van Zand-
voortmeeuwen presteerden het
in de Pellikaanhal om het pas
gedegradeerde Full Speed met
een 17-6 nederlaag terug naar
Umuiden te sturen, de heren
boden lang en boeiend tegen-
stand aan het sterke IJmond, dat
uiteindelijk met 12-16 zege-
vierde. K

De dames combineerden er vooral in
de eerste helft lustig op los en wisten al
voor de rust een vrijwel onaantastbare
9-2 voorsprong op te bouwen. Het
team draaide zowel in de aanval als de
verdediging voortreffelijk en alle
speelsters kwamen tot scoren. Na de
rust zakte Zandvoortmeeuwen iets
weg. De aanvallen werden wat
slordiger en de gasten uit Umuiden
konden iets terugkomen. Maar toen
kwam het offensief van de thuisclub,
geholpen door forse gaten in de Full
Speed-defensie, weer op volle toeren,
wat resulteerde in een verdiende en
hoopgevende 17-6 overwinning.

Heren
Bij de herenwedstrijd moet het voor
Zandvoortmeeuwen-trainer Piet
Strobbe, die als IJmondspeier tegen-

^ overzijn eigen pupillen kwam te staan,
een voldoening zijn geweest, da t de
Zandvoorters zo goed partij gaven.
Tot kort voor het einde was er van
krachtverschil geen sprake en tot
10-11 klom de score niet len hoogste
één punt verschil omhoog. IJmond
opende het schuttersfestijn, maar
Roei Hogendoorn niveleerde de score
weer en zo ging het tot aan de rust
door. Het werd een snelle partij,
waarin veelvuldig het houtwerk van lat
en paal werd geproefd. Djurre Boukes
plaatste enkele fraaie treffers en Dick
Berkhout benutte feilloos twee straf-
worpen. Maar IJmond bleef met
degelijk en gevarieerd spel opzij en
wist kort voor rust door een
numerieke meerderheid z e l f s een
7-8 voorsprong te nemen. Kort daarop
was het weer 9-8 door een lage inzet
van Willem Pijper en een hoog
sprongcschot van Dick Berkhout.
Toen ging de betere conditie van de
Ijmonders duidelijk meespreken.
Pijper trof nog een paarmaal het zijnet,
maar goals vielen aan de andere kant,

mede door twee strafworpen, die
onhoudbaar waren door de overigens
uitstekende doelman Pieier Trommel.

Truus Draijer scoort voor Zandvoort-
meeuwen.

Op 9-11 kon Joop Boukes nog een
verdiende strafworp verzilveren, maar
het samenspel van de gasten was van
grotere klasse. Twee degelijke tegen-
treffers van Djurre Boukes konden
niet verhinderen, dat de tegenpartij
met 12-16 verdiend de eerste com-
petitiepunten naar zich toetrok.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT • De waterstanden
voor de komende week luiden
alsvolgt:
Donderdag 26 oktober 11.09 uur-
23.45 uur;
vrijdag 27 oktober 12.22 uur.
Zaterdag 28 oktober 0.47 uur-13.24
uur
Zondag 29 oktober 1.35 uur-13.54
uur.
Maandag 30 oktober 2.11 uur-14.28
uur.
Dinsdag 31 oktober. 2.46 uur-15.03
uur.
Woensdag l november 3.22 uur-15.39
uur.
Donderdag 2 november 4.00 uur-
16.15 uur.

1.47.4.
100 m. schoolslag j.o. 10 jaar: Rudi
Heeroma *Ie 1.40.-; Jan Ilessels ged.
1.56.9.
100 m. vlinderslag m.o. 12jaar: Karin
v.d. Berg, 3e 146.5.100 m. rugslag j.o.
12 jaar: Roy Warmerdam *Ie 1.25.3;
Fernando Heeroma 2e 1.31.3; Robert
Westerman 9e 1.41.-.
100 m. rugslag j.o. 16 jaar: Amand
Hekkers 4e 1.17.3.
100 m. schoolslag heren: Ralph Kras
6e 1.19.8.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - De eindstand na de
6e wedstrijd van de eerste competitie
der Zandvoortse Bridgeclub is:
A-lijn: 1. Mevr. De Leeuw-Hr. Braun,
338.53 pnt.; 2. Fam. Heidoorn,
324.81 procent.
B-lijn: 1. Hr. De Leeuw-Reijer, 326.79
procent met promotie naar A-lijn; 2.
Ds. Berghoff-Roelfsema, 319.25 pro-
cent.
C-lijn: 1. Fam. Spiers, 329.46 procent
met promotie naar A-lijn; 2. Ds. .
Kerkman-Lenterman, 308.33 pro-
cent.
D-lijn: 1. Fam. Smink, 307.50 procent
met promotie naar C-lijn; 2. Mevr. Van
Ackooy-Hr. Luik, 306.82procent.

ZVoort 75
terug in
kopgroep
ZANDVOORT - Het team van
Zandvoort'75 is net op tijd
teruggekeerd op de weg van de
overwinningen. Na een serie
nogal teleurstellende resultaten
in de afgelopen weken werd nu
weer een klinkende 0-3 zege
behaald in de uitwedstrijd tegen
RCH. De zaterdagvoetballers
hadden de pech, dat ook de drie
kopploegen wonnen, maar met
hun vierde plaats zijn ze zeker
nog niet kansloos.

De zege op RCH kwam pas in de
tweede speelhelft tot stand. Voor de
rust beperkte men zich tot het
verkennen van eikaars krachten.
Behalve een schot van Ron Tukker,
dat rakelings over de lat ging en een

4 combinatie Joop Paap-Raymond
Keuning, die op dezelfde wijze
eindigde, was er weinig sensa.tioneels
te melden.
Ron Tukker moest in de tweede helft
zijn plaats afstaan aan broer Joop,die
naar later bleek een flink aandeel in de
overwinning zou hebben. Vijf mi-
nuten na de doelwisseling wist Karel
v.d. Reijden uit een vrije trap van Jan
Swart de bal al in het doel te koppen:
0-1. Kort daarop kwam Keuning
alleen voor de Racing-doelman, maar
de bal belandde aan de verkeerd e kant

• van de paal.
Het leek of Zandvoort'75 de buit al
binnen had en men ging het rustig aan
doen. RCH rook haar kans en bracht
het tot een hard schot tegen de lat.
Toch kwam Zandvoort'75 op een 0-2.
voorsprong, toen Karel v.d. Reijden de
bal op maat aan Joop Tukker afgaf.
Weer volgde een solo van Keuning,
maar nu raakte het leer de buitenkant
van de paal. In de allerlaatste minuut
ging Joop Tukker er vanaf het
middenveld alleen van door en
omspeelde uiteindelijk de RCH-doel-
man: 0-3.
Lijstaanvoerder VVRA won benauwd
met 1-0 van SMS, KIC met 3-0 van
DEM en Bloemendaal eveneens met
3-0 van Kinheim. De kopgroep ziet er

u als volgt uit: '
VVRA 6-11 (24- 4)
KIC 6- 9 (11- 4)
Bloemendaal 6- 8 (14- 9)
Zandvoort'75 6- 7 (16-13)

Zandvoortmeeuwen
bleef op 2e plaats

ZANDVOORT - In een meer
spannende dan grootse partij
voetbal hebben Zandvoort-
meeuwen en KFC zondag de
punten gedeeld. Kort voor tijd
namen de Zandvoorters de
leiding, maar in de laatste
minuten kregen de Kogers nog
een penalty wegens een' aan-
vechtbaar handsgeval toe-
gewezen: 1-1.

KFC verrichtte de aftrap, maar het
waren de Meeuwen, die de eerste
hoekschoppen wisten te forceren. Een
schot van Kees Bruin en een gave pass
van Gerard Koper, die Teun Vasten-
houw verving, werden net gekeerd.
Enkele acties van KFC konden

• doelman EdSteffers niet verontrusten
en-het gevaar kwam weer aan de
andere kant, waar Kees Bruin het
strafschopgebied binnenrukte, eerst
tegen de goalie opschoot en in tweede
instantie uit een moeilijke hoek hoog
over schoot. Een verrassende kogel
van Aaldert Stobbelaar werd door
keeper Dettmer bekwaam over de lat
getikt. De fase kort voor rust
kenmerkte zich door wisselende
kansen, waarbij het geluk niet met de
aanvallers was.
De tweede helft vertoonde hetzelfde

beeld: een wat sterker Zandvoort-
meeuwen, dat niet tot de juiste
afwerking kon komen. Ook de
Zaankanters kregen scoringskansen,
waarbij Steffers en zijn verdedigers
maar nauwelijks een treffer konden
voorkomen. Wat Zandvoortmeeuwen
ook probeerde, men kwam er niet
doorheen. Enkele knallen van Albert
Visser werden deskundig verwerkt en
het leek 0-0 te worden. Toch kwam in
de slotfase een verdiend doelpunt voor
de geelblauwen tot stand. Na een vrije
trap werd de bal door Sobbelaar
doorgekopt naar Kees Bruin, die het
leer in de touwen liep: 0-1. Met het
eindsignaal in zicht leek dit de
beslissende treffer te zijn, maar KFC
vocht terug en kreeg nog twee
hoekschoppen toegewezenl En toen
kwam dan die omstreden strafschop,
een buitenkansje, dat door Jansen
solide werd benut: 1-lr Dat er toen
nog acht minuten te lang werd
doorgespeeld mocht de stand niet
meer wijzigen. Doordat ook koploper
Stormvogels gelijk speelde, bleef de
stand aan de kop ongewijzigd. Zondag
speelt Zandvoortmeeuwen om 14.30
uur thuis tegen TYBB. De ranglijst ziet
er nu als volgt uit:

KFC
N. Vennep
WSV'30
TYBB
Beverwijk
HBC
Zaandijk
VVB
QSC
Velsen

7-10
7- 9
7- 9
7- 9
7- 7
7- 6
7- 4
7- 3
7- 3
7- 3

Jantje Beton

weer op stap

Stormvogels
Zandvoort

7-11
7-10

ZANDVOORT - In de week van 30
oktober/5 november wordt de jaar-
lijkse collecte gehouden voor „Jantje
Beton".

Het nationaal jeugdfonds is opgericht
door een aantal landelijke instellingen
op het gebied van jeugd- en
jongerenwerk.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte
gaat voor de helft naar concrete
projecten van allerlei soorten jeugd- en
jongerenwerk in het land. Dit gebeurt
in de vorm van giften, renteloze
leningen en/of hypotheekgaranties De
andere helft van de opbrengst is
bestemd voor die jongerengroepen die
de collecte in hun gemeente houden.
In Zandvoort zijn dit groep van de
padvinderij, kerken en open jeugd-
werk.

Het NMB spaarpapier
aan toonder.

Spaarwinstbiljet
met vaste looptijd.

Rente tot

Het Spaarwinstbiljet is een spaar-
vorm, speciaal voor hen die van tevoren
weten hoe lang ze hun geld kunnen
vastzetten. Dat kan kort zijn, dat kan lang
zijn.Twee jaarvast met een rente van 7'/4%
of zes jaarvast met een rente van 8v«%.

Berekend op basis van rente op rente.
De vier mogelijkheden in de tabel laten u
precies zien wat u betaalt en hoeveel u
straks ontvangt.

U bepaalt uw eigen winst.

Premiespaarbiljet
met variabele

looptijd. Rente tot

De flexibele tussenvorm.Vindt u een
vaste looptijd van 2 jaar wat te kort en 6
jaar te lang, dan is het Premiespaarbiljet
een winstgevend alternatief. Premiespaar-
biljetten kunnen namelijk na 2, 3, 4 of 5
jaar worden uitbetaald.
U ontvangt dan bij uitbetaling boven de
jaarlijkse basisrente van 5% rente op rente
een progressief oplopende premie.

De tabel geeft de mogelijkheden op
een rijtje.

U stort nu f 1.000.- en wij betalen u terug:

u stort

f 869,37
f4.346,86
f 621,49
f3.107,44

spaartermijn

2 jaar
2 jaar
6 jaar
6 jaar

rente

7'/4%
7'/4%

8'/4%

81/4%

u ontvangt

f 1.000,-
f5.000,-
f 1.000,-
f5.000,-

spaar-
termiin

2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar

hoofdsom +
basisrente

f 1.102,50
f 1.157,63
fl.215,51
f 1.276,28

+
premie

f 50,-
f 85,-
f135,-
f215,-

waardoor
u ontvangt

f l . 152,50
f 1.242,63
f 1.350,51
f 1.491,28

totale*
rente

7'/4%

7'/2%

73/4%

8'/4%

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee.

*De percentages vermeld onder „totale rente" zijn
afgerond en berekend op basis van sarnengestel-
de interest.

Er zijn ook Premiespaarbiljetten van
f 5.000,- Behalve 5% basisrente krijgt u
een premie tot maximaal f 1.075,- na 5 jaar.

Het NMB Spaarpapier aan toonder is
ook voor niet-kliënten onmiddellijk aan
de balie verkrijgbaar.
Vraag folder en inlichtingen.

Rcntcwijzigingen voorbehouden.



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PAGINA

s weer opnemen
afgelost.

Het ABN Plan-krediet is een ideale manier van lenen voor
mensen die stecd-s wat geld achter de hand willen hebben.
Voor bepaalde aankopen, voor een tegenvallende rekening,
voor verbetering van het huis, of om alvast de vakantie te betalen.

Het is een doorlopend krediet. Dat wil zeggen dat u steeds
weer kunt opnemen wat u hebt afgelost. U spreekt eenmaal
een bedrag af met de bank (tot maximaal f 25.000,-,.

Daarna kunt u naar behoefte geld opnemen. U betaalt
alleen rente over het opgenomen bedrag. (Die rente is
overigens fiscaal aftrekbaar.) Per maand betaalt u een vast
bedrag. Dat bestaat uit rente én aflossing. Wat u hebt
afgelost kunt u later weer, opnemen: doorlopend krediet.

Hebt u al een Plan-krediet, dan kunt u overwegen de limiet
te laten verhogen.

Voor mensen met een eigen huis kennen wij nog een
speciale kredietvorm: de ABN Planpotcck. Dit is eveneens
een doorlopend krediet (tot max. f 50.000,-) maar
gebaseerd op de overwaardc van het huis.

Laat u eens informeren over geld lenen bij de ABN.
De mensen van het ABN-kantoor bij u in de buurt
weten er alles van.

Wij helpen,
Ik ben geïnteresseerd in doorlopend krediet.
Stuurt u mij de folder D ABN Plan-krediet

D ABN Planpoteek

Dhr./Mw.:

Straat:

Postcode: _

Tel.:

. Plaats:.

Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen.

Zo ja, bij ABN-kantoor:

In ongefrankeerde envelop zenden aan ABN Bank,
Afd. l D 50, Antwoordnummer 1555,1000 PA Amsterdam.

ABN Bank
. cn steeds weer opnemen wat u hebt afgelost en steeds weer opnemen zrair u hebt afgelost...

Bloemendaal, Bloemendaalseweg 90-92, telefoon (023) 259151 - Heemstede, Binnenweg 5-9,
telefoon (023) 289350, Zandvoortselaan 74, telefoon (023) 287050 - Hillegom, Weeresteinstraat l,

telefoon (02520) 29104 - Overveen, Bloemendaalseweg 273, telefoon (023) 263313 -
Bennebroek,Narcissenlaan 2/Zwarteweg, telefoon (02502) 6543

D 154

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12,Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

Overdekte
winterberging

voor boten tot 614 m,
/ 27.50 per m2.
ZEIL SCHOOL

DEWESJEINDER
te Aalsmeer, >

telefoon 02977-27593.

;

,e opschepper .« " |k duri te
schepper nog ™^eren van zevenvoorspellen dat KMO ^e^n,
""• uen f«V «idtvoo-de voorstel"Het zeilde geldt v° om twee
ime die zondagm'"" schouwburg
uur m dS,U"e

t
Cc?barel .Pot voor

plaatsvindt « wgUomst na een
drie" viert zijn >•<;> ^ ^^ jaar en

f. leenijdzest

woensdss om l
stuK van ] "

„De

jaar.

"' »«

speelster Fran„"t wonderli)Se ver-
voering van ,.neL houwer". Aanbe-naai van een steenn^t ^^^ jaar
volen l«eftij°-.,,e de repetities heb-Van spionnen die derep Qm een
ben gezien. *£et„a„ beetje Inge-

hal, dne is! de

van zes tot twaalt. ,t Hoogt
In het Utrechtse t™-™*V,„, van

vertoont PiPPf^^rtin „Vrt;
oer Wieden nog een^K«• ^„
seliik verlegen vo»ewe Mmg^

^Sg^d^omdrieuurbe-
glnthet

10 M""""

Het is alweer een paar jaar geleden dal
Frans Heddema vond dat kranten ook
aandacht moesten besteden aan jeugdtheater.
Momenteel is zijn (vaste) rubriek in Het Parool
uitgegroeid tot de meest-gelezen gids voor
ouders die hun kinderen een leuke middag
willen bezorgen.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool. Met de
unieke rubriek Kindertheater. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De reden voor die vrij-
gevighetd is gauw verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar.

i@ater:
ooit.

3 weken voor 3 gulden.
J Bezorg mij Hel Parool 3 u eken

voor 3 gulden.
s Noteer mij meteen alsabonnee.

De ecrslc 2 weken krijg ik de
krant dan ?clfs helemaal gratis.

Graag in bloklelters:

C per maand (automatisch) l 13,25
C per kwartaal F 39,75

v^ per jaar f 156.50
X Aankruisen wal de bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

naam _

adres

plaats_

bank/giro _tel..

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Hel Parool,
Antwoordnr 2470,1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020-91 44 UO.

HEI diekbant!

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.
ANTIEK BOUTIQUE

HOOGENDOORN
Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Gevoel voor cijfers?
Wij zoeken een assistente
export documentation.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Set

Alléén
Schagelstraat27

Haarlem,
tel. 023-327019.

Onze afdeling Export Documentation
verzorgt de noodzakelijke documen-
ten en papieren voor elke exportzen-
ding, zoals wissels, facturen etc.

Momenteel hebben wij een leuke
baan voor een assistente die graag
met cijfers werkt en misschien zelfs
wat ervaring heeft met dit'werk.
Bij voorkeur met een MAVO-opleiding

i (of gelijkwaardig), maar in ieder geval
met een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal. Omdat
zij o.a. zal factureren is het zaak
dat ze nauwkeurig kan werken.
Haar leeftijd vinden we niet zo belang-
rijk, accuratesse daarentegen wel.

Lijkt het u wel wat om te werken in
een prettige omgeving, maar vormt de
afstand wonen/werken een pro-
bleem? U kunt gebruik maken van
ons eigen vervoer van en naar Am-
sterdam. Over salaris en bijkomende
regelingen willen we graag met u
praten.

Schrijf even een briefje, onder ver-
melding van nummer 51 AP, aan:
Personnel Department, Reed Inter-
national Trading B.V., P.O. Box 121,
1170 AC Badhoevedorp. Inlichtingen
kunt u telefonisch verkrijgen bij de
heer T.G. Muts, tel. 02968-5951,
tst. 218.

Reed International Trading BV
Reed International Trading is de interna-
tionale handelsdivisie van Reed Group
Limited deel uitmakend van Reed Inter-
national Limited. Oe organisatie telt ruim
1.000 medewerkers, heeft 34 overzee

vestigingen en vele agenten. De handels-
activiteiten over de gehele wereld worden
geleid vanuit het hoofdkantoor in Bad-
hoevedorp met ca. 90 medewerkers.

D

Bosch klopboormachines:de toekomst in de greep

Panter Extra Set

BOSCH
dan heeft u wel iets

Een geweldige totaalaanbiedmg van Bosch goedS in handen
Oe E23 SBo Panter Electronic, aso watt klopboormachine
met kabeltrommel, a HSS spiraalboren. 3 hardmetaal steenboren
rubber steunschijf. lamsvel. schuurbladen. 3 bitsen.
staalborstel en diepteaanslag, alles samen m de Extra set

Ijzerhandel

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

Secrétaires, bureaus,
kasten, ladenkasten en
vele andere meubelen,

zowel in 18e eeuws eiken als mahonie en grenen
uit de vorige eeuw, v ind t u h i j ons.

Unieke garantie:
Indien u na één jaar een duurder meubel bij
ons koopt, krijgt u voor uw oude meubel

10% meer da n de aanschaj waarde
en na twee jaar zelfs 20%.

Dit kunnen wij doen door vakkundige en
scherpe inkoop en door eigen import.

Open: maandag l/m /alcrdag van
9.30-18.00 uur; zondag van 14.00-I8.IK) uur.

Donderdag koopavond lol 22.00 uur.

Antiekhandel
„Hollands Glorie"

Hool'dslraal 195-201 -Santpoort-Noord
Tel. 023 - 37 07 46 - 37 97 53

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

AUTOBEDRIJVEN
R I N K O

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3360)
Off. Renault Dealer.

occasions

Bij de administratie van 's Rijks belastingen kan per 1 juni 1979 in de
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden geplaatst een
aantal

deurwaarders (mnl./vrl.)

Vereist: tenminste diploma MULO/MAVO-4.

Leeftijd: op 1 januari 1979 minimaal 21 jaar en niet ouder dan 35 jaar.

Opleiding: de opleiding (plm. 6 maanden) is kosteloos en wordt in diensttijd
gegeven.

Salaris bij indiensttreding:
21 jaar f 1779,- per maand: 22 en 23 jaar f 1880,- per maand; 24 en 25 jaar
f 2005,- per maand; 26 en 27 jaar f 2134,- per maand; 28 jaar en ouder f 2202,-
per maand.

Promotiemogelijkheden:
Na 2 jaar, bij gebleken geschiktheid, volgt benoeming tot commies in vaste
dienst (max. salaris f 2941,- per maand) terwijl bij een goede taakuitvoering
8 jaar na benoeming tot commies bevordering tot commies A (max. salaris
f 3358,- per maand), mogelijk is.. , - ; • • ~ -

De salarissen zijn exclusief 8% vakantie-uitkering.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de
directies der rijksbelastingen te:
Amsterdam - tel. 020 - 7615 55
Rotterdam - tel. 010 - 36 63 33
Utrecht-tel. 030-31 1525 '

16
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer

' 8-7010/3962 {in linkerbovenhoek van brief en enveloppe), inzenden
vóór 5 november 1978 aan de Rijks Psychologische Dienst,
Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.8,2%

Tarieven
/ 20 000
/ 40 000
t, 60 000
' 80 000
f 100 000

1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige'
Sluit dan een gehe'el nieuwe • '
1e hypotheek U bent goedkoper uit'
Een of f er te kost metsen verplicht u
tot niets • '
2e hypotheek
Gebruik de ruimte tussen de |
bestaande hypotheek en de waarde
van uw huis Onze Hypo-lenmgen
zijn scherp en met looptijden tot 30 iaar
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Op deze Plus-Hypotheek hoeft u niet

( af te lossen. U betaalt enkel een rente
van 0.85% per maand. Voorbeeld:
opgenomen / 50.000.-. maandlast
rente / 425.-

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!

180
180
240
240
360

f223.-
/446.-
/600.-'
/800.-
/878.-

\

f Geld van de

<p GELDERSE
J DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

020-763011 Willemsparkweg69,1071 GS AMSTERDAM
010 - 328155 Bree 23, 3074 BA ROTTERDAM

033-30364 Joh. v. Oldenbarneveltlaan 40, 3818 HB AMERSFOORT
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1948 1978

TER GELEGENHEID VAN ONS 30 JARIG JUBILEUM ORGANISEREN WIJ

VAN 21 OKTOBER T/M 11 NOVEMBER AS
EEN WERKELIJK SPRANKELENDE, EXCLUSIEVE MEUBELSHOW VAN

HOLLANDSE
STIJLKASTEN

DE M O O I S T E VAN DE A L L E R B E S T E

Stuk voor stuk zuivere reprodukties van de originele 17e en 18e

eeuwse modellen in zowel eiken, noten als palissander hout

EN OMDAT WIJ FEEST VIEREN ONTVANGT U TIJDENS DEZE JUBILEUM-

SHOW BIJ AANKOOP OF BESTELLING VAN EEN DEZER KASTEN EEN

WAARDEBON AD IQ % VAN HET AANKOOPBEDRAG ! !

HET A D R E S WAAR U MEUBELEN ZIET ALS NERGENS ELDERS :

J. G. OUDENDIJK
E X C L U S I E V E I N T E R I E U R S M E U B E L S T O F F E E R D E R IJ

SANTPOORT BROEKBERGENLAAN 44
Telefoon 023-378398 Geopend: 10.00-13.00 uur

14.00-18.00 uur

Dinsdags gesloten

Exclusief voor héél Nederland :

Massief „gerookt" eiken

430 kilogram

(zie afbeelding)
VRIJ E N T R E E

Zaalhandbal

programma l
Voetbal
bndvoortmeeuwen
Zondag 29 oktober:
imdvo.rrt. 1-TYBB l 14.30 u.
ïandv.m. 2-Eipperda 2 11.00 u.
fendv.m. 3-v. Nispen 3 12.00 u.
!andv.m. 4-Sp.woude 3 12.00 u.
tipperda 4-Zandv.m. 5 9.45 u.
Zandv.m. 6-Dios 6 12.00 u.
fl.daal 7-Zandv.m. 7 9.45 u.
3HS 9-Zandvoortm. 9 . 9.45 u.
A-junioren:
St.vogels 1-Zandv.m. l 12.30 u.
Ripperda 2-Zandv.m. 2 9.45 u.

Zaterdag 28 oktober:
Zandv.m. 1-Renova l 14.30 u.
SCW 6-Zandv.m. 2 12.00 u.
B-junioren:
Zandv.m. 1-DSM l 12.00 u.
Zandv. 2-sp.woude 2 14.00 u.

I-junioren:
VSVl-Zandv.m.l 14.00 u.
felfweg 2-Zandv.m. 2 15.15 u.
HBC 4-Zandv.m. 3 14.00 u.
DSS4-Zandv.ni. 4 15.00 u.
^•junioren:
Zandv.m. l-VSV l 11.00 u.
nas 2-Zandv. m. 2 11.00 u.
Schalkwijk 3-Zandv. 3 11.00 u.
Zandv.m. 4-DCO 4 11.00 u.
Geel Wit 5-Zandv.m. 5 11.00 u.
TYBB 7-Zandv.m. 6 11.00 u.
junioren:

Zandv.m. 1-DCO l 11.00 u.
Zandv.m. 2-DCO 2 10.00 u.
Zandv.m. 3-TYBB 3 10.00 u.
RCH 5-Zandv.m. 4 10.00 u.
VEW3-Zandv.m.5 10.00 u.
Zandv. 6-Schalkw. 10 uitg.
f-junioren:
Zandv.m. l-Alliance 4 12.00 u.
Zandv.m. 2-Alliance l 12.00 u.
Zandv.m. 3-Alliance 2 12.00 u.
Zandv.m. 4-Alliance 3 12.00 u.

TZB
Zaterdag 28 oktober
Rcnova-TZB6 14.30 u.
RCH2-TZBC 14.00 u.
HFC2-TZBd 11.00 u.
TZB EI-Hoofdd. 3 11.00 u.
TZBelI-TYBBT 11.00 u.

Zandvoort'75
Zaterdag 28 oktober
Zandv. '7 51-SC Kinheim l 14.30 u.
>MS3-Zandv.'752 12.00 u.
Zandvoort '753-SC Kinheim 312.00 u.
Zandvoort'754-KIC4 12.00 u.
Zandv. '75 5-Kennemerl. 8 14.30 u.
(ennemerl. 10-Zandv. '75 6 15.00 u.

VEWA2-Zandvoort'75Al 14.30 u.

Zondag 29 oktober:
DCS'74-TZBl
Dios3-TZB2
paamev. 4-TZB3
'ZBS-Vog.ZS
'ZB6-ED08
"ZBa-TYBB l

14.30 u.
>\ 1.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
9.45 u.

12.00 u.

Zaterdag 28 oktober
m.a. Hoofddorp 3-Zvm. 2 11.20 u.
m.p. KIC 1-Zvm. l 15.00 u.
Hoofddorp 3-ZvmJ 2 10.40 u.

mdag 29 oktober
.j. Bato 1-Zvn. l 14.00 u.
Inze Gezellen 5-Zvm, 3 13.45 u.

HSXC.S.V.l-Zvm. l 14.00 u.
Full Speed 2-Zvm. 3 9.45 u.
j-p. Concordia 1-Zvn. l 11.30 u.
m.w. Onze Gezellen 2-Zvm. 114.40 u.
j.q. B.S.M. 1-Zvn. l 11.10 u.

Geslaagd
ZANDVOORT - Na een cursus van vijf
maanden zijn voor het diploma
helper(ster) 3e klasse van hét Rode
Kruis dezer dagen geslaagd: mevr. G.
Martius en de heren W. v.d. Mije, M.
Jansen. J.P. Water en M. Ouwerkerk.

De opleiding van de cursisten werd
verzorgd door mevr. Bosman en de
heren dr. Drenth en Loos.

Voetbal
Zandvoortmeeuwen
Zondag 22 oktober:
KFC-Zandv.m.
Hoofddorp 2-Zandvoortm. 2
Zandvoort m. 3-DSS 3
Zandvoortm. 4-Haarlem 5
RCH 6-Zandvoortm. 6
Kon. HFC 8-Zandv.m. 8
A-jun. Zandv.m. I-Ter.v. l
WH2-Zandvoortm.2

Zaterdag 21 oktober:
Zandvoortm. 1-SVB l
Zandvoortm. 2-Odin 11
B-jun.
Kennemers l-Zand v. l
DSS 2-Zandvoortm. 2
Hoofddorp 6-Zandvoortm. 3
C-jun.:
Kon. HFC 3-Zandvoortm. 2
DSS 3-Zandvoorm. 3
Zandvoortm. 4-DCO 5
Zandvoortm. 5-Hoofddorp 4

D-jun.:,
Zandv.m. 1-DCO l
Zandvoortm. 2. RCH 2
Zandvoortm. 3-DSOV 3
Zandvoortm. 4-DCO 5
HBC 5-Zandvoorm. 5
Zandvoortm. 6-Hoofdd. 9

E-Jun.:
HBC 1-Zandvoortm. l
Zandvoortm. 3-NAS 3
Geel Wit 6-Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5-Alliance 4
Zandvoortm. 6-H FC 3
F-Jun.:
Sp.stad 1-Zandv.m. l
Spaamestad 1-Zandv.m. 3
Zandv.m. 4-Zandv.m. 2

TZB
Heemskerk 1-TZB l
Renova 2-TZB 2
TZB 3-Spaamest.
Heemstede 7-TZB 5

Junioren:
Iteverwijk-TZBa
1JDO3-TZBC
De Brug 1-TZB d
TZB el-Half weg
TZBeII-DSK4

1-1
1-0
3-1
1-2
3-4
1-0
2-0
4-4

4-3
2-2

2-0
1-0
4-3

3-0
0-4
0-2
4-4

1-1
2-0

12-0
1-2

0-10
2-0

2-0
3-0
1-0
1-0
1-4

0-7
4-3
0-4.

1-1
0-1
2-3
6-0

10-0
0-7
2-1
1-0
0-1

ZANDVOORT'75
RCHl-Zandv.'751 0-3
Zandv. '7 5 2-HaIfweg 3 5-1
SCW4-Zandv.'753 3-3
Odin8-Zandv.'754 0-2
Zandv. '75 5-Half weg 4 1-1
Zandvoort '7 5 6-Hoofdd. 7 5-3
Zandv.'75Al-OdinA3 4-3

Zaalhandbal
Zondag 22 oktober:
d.s. Zvm. l- Full Speed l 17-6
Zvm. 3-D.S.O.V. 2 6-2
h.s. Zvm. 1-IJmond l 12-16
Zvm. 2-Concorida 4 35-16
m.a. Zvm. 1-Desiree/Odin l 7-7
j.a. Zvm. 1-Desiree/Odin l 26-7
m.p. Zvm. 1-Ado l 4-5
Bunkert 3-Zvn. 2 1-6
j-p. Full Speed 1-Zvm. l 0-7
m. w. Zvm. 1-K.I.C. l 11-1

Badminton
toernooi
ZANDVOORT - Op zondag 29
oktober wordt in de Sporthal
weer het zgn. familie- en
vriendentoernooi voor alle bad-
mintonspelende Zandvoorters
gehouden. Leden van B.C.
Lotus, Sociëteit Duysterghast,
Sporting Club Zandvoort, B.C.

Duinstreek en S.C. Unicum '73
kunnen aan dit evenement, dat
tussen 9.30 en 15.00 uur wordt
afgewerkt, deelnemen. Inschrijf-
formulieren zijn verkrijgbaar bij
de besturen van de deelnemende
verenigingen. Inleveren tot uiter-
Ujk vrijdagavond, eventueel in
sporthal Pellikaan.

Anastatia

De Zandvoortse toneelvereniging
„Wim Hildering" heeft als eerste stuk
voor het komende toneelseizoen op
haar programma geplaatst het toneel-
spel „Anastasia", handelend over de^
laatste dagen van de Russische-
Tsaren-familie.

De uitvoeringen (twee) zullen in de
eerste helft van december a.s. plaats
vinden in het verenigingsgebouw „De
Krocht". De regie is opnieuw in
handen van Alie Bol.

Oog-computer bij Looman
ZANDVOORT - De geheel vernieuwde Looman Optiek in de
Haltestraat in Zandvoort heeft haar deuren weer heropend. Martin
en Nel Looman hebben de zaak van vader Klaas overgenomen en wie
er nu binnenstapt, zal weinig van het vertrouwde interieur
terugvinden. De firma Riemersma heeft een volledig nieuwe en
fraaie betimmering aangebracht en de beschikbare ruimte is
economisch ingedeeld. Verder is de apparatuur geperfectioneerd en
volledig geautomatiseerd.
Pronkstuk van de firma Looman is een uit Amerika ingevoerde en
met geavanceerde ruimtevaart-technieken ontwikkelde computer,
die de ogen van de clientèle objectief en uiterst snel en nauwkeurig
onderzoekt. Binnen dertig seconden is het resultaat van het
onderzoek en het eventuele recept voor de brillesterkte zowel op
digitaalscherm als op een papierstrook af te lezen. Looman is tot nu
toe de enige opticien in de regio, die over dit hypermoderne
apparaat beschikt.
Verder is er uiteraard een uitgebreide collectie brillen voorradig,
terwijl Looman Optiek zich ook specialiseert in contactlenzen.

Kunst kijken
ZANDVOORT - Bij wijze van
experiment is één-vierde klas van de
Hannie Schaftschool in het Cultureel
Centrum op bezoek geweest om onder
leiding van iemand van het Centrum te
praten over kunst. De op dat moment
in het Centrum hangende tentoon-
stelling vormde zowel voor de
kinderen als voor de rondleider een
uitdaging om over te praten. Had de
leiding aanvankelijk gedacht, dat het
werk van Hans van Pelt, misschien te
moeilijk voor de kinderen zou zijn, het
tegendeel was waar, de kinderen
hadden er een geheel eigen mening
over, en ze vonden het ontzettend
leuk. Vooral dat laatste was voor het
Centrum aanleiding het Kunst-kijken
tot volwaardig onderdeel van het
programma te maken. Vanaf de 27e
oktober, als de nieuwe tentoonstelling
geopend is, kan eike school, die daar
interesse in heeft, een afspraak met
het Centrum maken om met de
kinderen langs te komen. De rond-
leiding duurt ongeveer een uur en de
kinderen krijgen een stenciltje mee
naar huis. Het is duidelijk bedoeld
voor de wat oudere kinderen vanaf de
vierde klas.

Verfrissend cabaret
in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - De bezoekers
van het Cultureel Centrum,
zullen zondagmorgen geen spijt
hebben gehad dat zij door de
regen naar het Gasthuisplein
waren gegaan om een voorstel-
ling bij te wonen van de
cabaretgroep „Splinter en Co".

Met grote vaart en veel verve werdeen
niet alledaags carbaret programma
opgevoerd, waar men alleen met een
lichte teleurstelling moest ervaren dat
het zo „kort" was. Om onduidelijke
reden was het programma „na de
pauze" vervallen, zodat „Gewapende
Vrede" een leerzaam historisch over-
zicht naar een idee van Leen
Jongewaard"m niet wef d gezien.
Jammer?, een kleine veront-
schuldiging, of de reden waarom men
dit besloten had het programma te
halveren, was wellicht beter geweest,

nu bleef de bezoeker met vraagtekens
achter.

Voor de pauze
Een groot contrast vormde hier de
gebruikmaking van bandopnamen van
bejaarden, die hun jeugd beleefd
hadden, tijdens de eeuwwisseling. Het
vraag en antwoordspel van „Opa", was
bijzonder van opzet. Goed gevonden
was ook het drankmisbruik aan het
begin van deze eeuw, dat als een rode
draad door het programma liep, het
einde misschien iets te oubollig.
Veel plezier beleefde men ook aan het
aloude „Salon des Variétés" waarbij
veel gebruik gemaakt werd van
originele vondsten. De mimiek van de
groep Splinter en Co is zondermeer
bijzonder goed, belichting, muziek en
de geluidsbandproductie een zeer
ruime voldoende, kortom de aan-
wezigen zullen zeker terugkomen
wanneer Splinter en Co opnieuw naar
Zandvoort zou komen.

M A

Piano en
blokfluit

lessen door gedipt,
leerkrachten

Hogeweg 64, Zandvoort
telefoon 7165

TE KOOP:
BLIZZARD SKI'S,

1.40 m met Marker
hakkenautomaat f 50,-
SKISCHOENENmt.39

Schuilen/40,-
VOETBALSCHOENEN
Pumamt.39/20,-.
Lorentzstraat 152.

telefoon 2798 na 19.00 uur

Huishoudelijke
hulp gevraagd

voor een ochtend per
week.

Dr. Gerkestraat 74,
Zandvoort,

telefoon 02507-7595
tussen 19.00 en 20.00 uur.

TE KOOP AANGEBODEN
2-zits rotan-

bank + twee
draaistoelen

bekleed met bruin
gebloemd velours. 4 mnd.

oud. f 1250.-.
Telefoon 02507-7133.

Woningruil!
Aangeboden: een EEN-
GEZINSWONING met

2 slaapkamers, f 83,- p.m.
Gevraagd: een EEN-

GEZINSWONING met
3 slaapk. Iets hogere
huur geen bezwaar.

Br. o. nr. Z328

BABY
WEEGSCHALEN

te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2.
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

SCHILDERSBEDRIJF
C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24,
Zandvoort,

telefoon 02507-2206
voor al uw schilder-en
behangwerk. Verkoop
van verf, glas, behang

Hofdijkstraat 24

T (KINDER)
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
«4 van 11.30-18.00uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

TAPINETTE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
Te huur bij:

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort
telefoon 02507-2327

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus
Antiek BoeHek
Noogemborn
Zijdstraat 63-65
tel. 02977-24429

Aalsmeer
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KNOOP JE YOOH EEN
HOOPJE'N TAPIJT.

i

Tapis Pingouin. Tapijtgarens van wereldklasse. In liefst 68
schitterende kleuren. Onbeperkt te kombineren voor
alle typen wand- en vloerkleden.

200 varianten

Zoiets kan alleen bij Pingouin
Deze aanbieding geldt van 23 oktober
t/m 18 november.

Aalsmeer Zijdstraat 19
Hoofddorp Marktplein 56

Zandvoort Grote Krocht 26

SERVICE?

Onze strikt persoonlijke
service is zo langzamerhand
één begrip. U merkt het wel
als u bij ons binnenstapt!

Wij zoeken precies dié bril, die bij uw
gezicht en persoonlijkheid past. -
Oogmeting door bevoegde
vakmensen met de meest
geavanceerde apparatuur.

Service?
WIJ ZIJNER VOOR!

;rui

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

KEUR EN ZOON
UW

WINTERSCHILDER
Verdien f 30,- premie per man per dag.

Vraag vrijblijvend prijsopgave.

KEUR ENZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - ZANDVOORT - Tel. 02507-5602, na 18.00 uur 02507-6089

. Grote Krocht 29. .Zandvoort .Tel. 02507-6957.

MORGEN 27 OKTOBER
om 2 uur heropening van:

BROMET
De zaak is uitgebreid met een collectie blouses,

rokken, japonnen en pakjes (onze stoffen zijn natuurlijk
niet vergeten!).

Met de heropening zal onze naam veranderen in

LIDA BROMET
stoffen en mode

Vrijdag is iedereen welkom van 2-5 uur, een kopje koffie
en een kleine attentie staan voor u Maar.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

PASSAGE 18 -TEL7878

allmilmö
die phantastische Küche

allmilmö
the fantastic kitchen

allmilmö
la cuisine fantastique

allmilmö
de fantastische keuken

interieurbouw „^"LÜe^tr^Duv/ft"
de favaugeplein 31 showroom: passage 14
zandvoort Telefoon 02507-4556
TOTALE BOUWKUNDIGE EN ,

TECHNISCHE VERZORGING

Snelle tijden,
Flitsend snel jackpak van corduroy.
afgezet met suède om de nonchalance
teaksentueren. 239,-

Sportief kostuum
t Zogeheten composé tweed
kolbert met opgestikte zakken
en rugspht. ' pantalon
en vest 298.-

De Nieuwe Trend
in mannen-
mode

• TifcSfS*

FROMAGERIE
Kaas- en Wijnspecialisten

OPENINGSTIJDEN
M.i.v. 1 november 1978:

Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag 10.00-18.00 uur
Woensdag 10.00-18.00 uur
Donderdag 10.00-18.00 uur
Vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Zondag 13.00-18.00 uur

KERKSTRAAT 6A - ZANDVOORT
Tel.02507-61 41

Optimale bruining, gezondheid en
een goed uiterlijk bieden wij xu met
ons

SUPER ZONNEBED
EN •

SUPER ZONNEHEMEL
Het beste wat er op dit moment is.
Werkelijk fantastisch.

Kom eens kijken of bel voor een
afspraak 58 29 of 39 65.

Sportcentre
WIM BUCHEL

A. J. v. d. Moolenstraat 47
(achter Sporthal).

Zandvoortse Operette
Vereniging

Viering van het 30-jarig bestaan
met een

Robert Stolz show
met uw geliefde operettemelodieën

in gebouw "De Krocht" te Zandvoort
op vrijdag 27, zaterdag 28 en

zondag 29 oktober 1978.
Regie:. Rudi Vogler
Muzikale leiding: Wim Hesp
Choreografie: Grete Kieser
Belichting: Don en Geoffrey Courchaine
De voorstellingen van vrijdag én zaterdag zijn
met bal na, met muziek van ..De Pinquins".;
Toegangskaarten a / 7,50 (alles inbegrepen).
Verkrijgbaar bij:
Gemeenschapshuis: L. Dayidsstraat 17,
Zandvoort, tel. 4085.
Mevr. P. E. Schaap: Potgieterstraat 36,
Zandvoort, tel. 2870.
Mevr. J. H. Troupee: Celsiusstraat 95,
Zandvoort, tel. 3840.
In verband met de grote belangstelling dient u
zich tijdig van toegangskaarten te voorzien.

< -̂<=i<=-*='GX^<=*ooo'i-«̂ 'G^̂ 'CXI>OCX^Ci

TOT STRAKS

in de

Elke dag geopend.

Zondagmiddag v.a. 15.00 uur.

Kosterstraat 9, tel. 02507,538?

Nu bij ons:
De Dynamische VoEvo's 79

Autonieuws van de eerste orde.
Kom riaaronze showroom en wij trakteren u op

een proefrit in de Dynamische Volvo's79. '
Pas dan weet u precies wat Volvo bedoelt

met Dynamische Veiligheid. Dat voelt u al
rijdende in die praktische en prettige Volvo 66.

De gezinswagen met die soepele
automatische versnelling (CVT).
OF beproefde nieuwe Volvo 343
eens. Nu mei handgeschakelde
vierversnellingsbakenz'n
aanlokkelijke prijs: De 343 Luxe vanaf"
f15.750.-.

Als u de Volvo 240-serie op z'n
sportiefst wilt leren kennen,
moet u eens kijken naarde
nieuwe Volvo 242 GT.
Chique,comfort en een
voornaam voorkomen zult u
onmiddellijk herkennen in de
Volvo 260-serie. Dit is meer dan ooit
de gelegenheid om Volvo Ie betrekken
in uwautokeuze.Onze deuren staan wijd voorn open.

AutomobieBbedrijf H. P. Kooijman B.V,
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 025Q7-3242.
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Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

tapijthal dubo
ILEVERT KWALITEIT, DAT is BEKEN DU

MAAR NOG ZO GOEDKOOP OOK...

KEUKEN
1 international!

^ *̂***•w^sssajijt)»

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n .doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U

&* wijzer van!
Showroomkeukens tegei.
aantrekkelijke prijzen.
Openingstijden:
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdags gesloten.
Verder volgens afspraak.

j 5 jaar garantie)

DEUTEKOM
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11 A, Zandvoort

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v.OstadestraatZe

(bij da Koninginneweg),
tel. 58 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Munten

te koop
Koninkrijk, buitenland,
zilv. dukaten, rijders,

leeuwendaalders,
Ned. Antillen.

Tel. 02975-66245.

Voor uw
PRIVÉ-,

VEREMIGINGS-EN
HANDELSDRUKWERK

DRUKKERIJ

F.M.v.DEURSEN
-\

Schoolstraat,
telefoon 2507.

Sauna Bouwes
Spierpijn?
MASSAGE

Bruin worden?
ZONNEBANKKUUR

Moe of mat?
SAUNABAD

Sauna Bouwes
Fenemaplein 2,

Zandvoort,
tel. 02507-3871

.SPOED!!!
Jong stel zoekt

woonruimte
voor permanent.
Huur tot 650,-.

Br. ond. nr. Z329
bur. v. d. blad.

*
TE KOOP:

Teakhouten

bergmeubel
140 br, 160 hoog, met

veel bergruimte,
te-a.lv

1 Telefoon 2564

G. KOL
Schuitengat f lat 7.

telefoon 32 12.

Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

AANGEBODEN:

Opel Record
met radio, kleur
metalic-bnim.

Bouwjaar 1974.
Telefoon 02507-7343

na 18.00 uur.

Te koop:
antieke

plavüizen.
Tel. 02977-23523

('s avonds).

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten.
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

heesters
naar:

Kwekerij
De Notedop

Geopend van 9.00
tot 18.00 uur.

Donderdags de gehele
dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Gratis
gelegd

SIERRA
tapijt, 400 cm br, nylon

lus met berber effect
Dubo-prijsje:

105.-

YORK
zuiver scheerwollen

bloemtapijt op jute rug,
400 cm br.

Dubo-prijsje:

198.- Gratis
gelegd

DUBO
tapijt, zeer geschikte
huiskamerkwahteit,

400 cm br.
Bij ons:

59.-

MARS
velours tapijt, bruin

beige en groen,
400 cm br.

Dubo-prijsje:

62.-

DACRON
tapijt, 400 cm br., 15

kleuren, onverwoestbaar,
ijzersterk dacron garen.

Dubo-prljs:

129.-

Gratis
gelegd-

Djerba-tapijt
100% zuiver
scheerwol. -

400 cm breed
Dubo-prijsje

199.-

HASSAN
zuiver wollen tapijt, dikke
lus, extra zwaar tapijt.

400 cm br.

per meter'

255.-

Gratis
gelegd

rt*^10 tf\

NEEM DE MAAT VAN UW VLOER
KOM, KUK, VERGELIJK
WANT GOEDKOPER KAN HET BESLIST NIET
SPECIALE AANBIEDING VOOR DE DOE HET ZELVERü!
KEUKEN- EN BADKAMERTAPIJT 1 e kwaliteit, 200 cm br. per meter vanaf 29.90
NYLON VILTTEGELS 40x40 cm, diverse kleuren nu 99 Ct
VINYL VAN KROMMENIE 200 cm br. nu 19.95
VILTTAPIJT 200 cm br. diverse kleuren nu 8.95
VINYL OP VILT 200 cm br„ nu 14.50
MEENEEMTAPIJT beige-groen 400 cm br. Ja, u leest liet goed. per meter 37.50
RIJSTSTROTEGELS ze zijn er weer per stuk 59 Ct
VILTTEGELS 40x40 cm nu , 1.09

tapijthal dubo
GEDEMPTE OUDE GRACHT 100
TELEFOON 023-315402 (ook gevestigd te Eindhoven)
(Dat bij Dubo gratis gelegd wordt is toch al 5 jaar bekend)

BEHANGER '
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

TE KOOP AANGEBODEN

FIAT 128
Prijs f 375.-

Telefoon 02507-780)

AANGEBODEN:

Gestoffeerde
kamer

met gebruik van keuken
en douche.

Telefoon 02507-7801.

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-61 23.

Christien
Versteege-Thieleman

Flemingstraat 104,
tel. 51 85.

Medisch gediplomeerd
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis

Mfea

Vanaf 1 november

REAKTIVEREND ZWEMMEN
Nu ook op:
Dinsdag 14.00-15.00 uur
Vrijdag 10.30-11.30 uur
De reeds bestaande tijden:
Maandag 9.00-10.00 uur
Dinsdag 19.45-20.45 uur
Donderdag 9.30-10.30 uur

MOEDER-EN KIND KURSUS
(O tot 4 jaar)
Nu ook op:
Donderdag 10.00-10.30 uur
De reeds bestaande tijden:
Donderdag 10.30-11.00 uur

11.00-11.30 uur

LES ZWEMMEN VOOR
VOLWASSENEN
Geeft u zich nu op voor de
Maandag 20.00-20.30 uur
Dinsdag
B + C 19.15-19.45 uur
Woensdag 19.30-20.00 uur

nieuwe cursus.

Ook nodigen wij u u'rt tot een bezoek aan onze solaria. Nu geplaatst in een nieuwe omgeving met voor u meer privacy.

ZWEMBAD „DE DUINPAN"
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-2170

DE DUINPAN" IS MEER DAN EEN DUIK WAARD!
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De sfeerrijke wereld van
ons gel*• i • n.d massief eiken

Met de meubelen van de Meubelfabriek Oisterwijk schept u
moeiteloos sfeer. Dat komt door de warme tekening van ons
geloogd Europese eiken. Door de rust die onze meubelen uitstralen.
Want zij worden nog altijd gebouwd volgens de oude tradities van
het meubelmakersvak
Onderscheidend in vormgeving en oerdegelijk van konstruktie.
Vandaar die ongelooflijk lange garantie van 12 jaar op
het hout en de konstruktie.
En om u de zekerheid te geven, dat u met het originele
massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk
te doen hebt, voorzien wij elk meubel nu van ons
eigen brandmerk
Kom maar eens kijken. Wij hebben 10 eigen toonzalen
verspreid over het hele land.

St€RCK iri't W€RCK

Meubelfabriek Oisterwijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in'onze eigen winkels: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo(O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Roosendaal, Dr. Brabersstraat 24, Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg(L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m za 9-18 uur en alle koopavonden.
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het kort
ZANDVOORT • Tijdens de maandag-
avond gehouden vergadering van de
Commissie van bijstand voor 'de
financiën c.a., kwamen achtereenvol-
gens de volgende onderwerpen ter
tafel.

Cultureel Centrum
Een degelijke begroting en kostcnbe-
waking tijdens de bouw, wanneer de
gemeente er weer toe mocht overgaan
oude gebouwen in Zandvoort op te
knappen", dat is de duidelijke wens
van de huisarts Flieringa die zich
duidelijk ergerde aan de overschrijding
van de verbouwkosten van het
Cultureel Centrum.
De verbouwing van hét Cultureel
Centrum heeft ruim een ton meer
gekost, dan destijds op de begroting
was vermeld. In totaal bedroeg de post
op de begroting f424.000,--, terwijl
ruim f 100.000,» meer was uitgege-
ven.
De heer van Erp was overigens de
eerste die aanmerkingen maakte op de
overschrijding. „Wij blijken dit al te'
hebben goedgekeurd .vorige week,- bij
de reeks van begrotingswijzigingen die
toen aan de orde was. De centen zijn
uitgegeven, dus „laat maar". Het enige
dat wij kunnen doen i& absolutie
verlenen", aldus deze democraat.' ,
Wethouder Aukema toonde zich nogal
verontwaardigd over die Uitlating.
„Het lijkt er op,, dat wij willens en
wetens ditxvoor u verborgen hebben
gehouden,- dat is niet waar. Het ging
hier om verborgen gebreken tijdens de
bouw. < Dakspanten die vernieuwd
moesten worden", aldus de wethou-
der.
Overigens bleek dat de kosten van de
verbouwing uit het werkgelegenheids-
fonds komen, evenals 80-90 procent
van de exploitatiekosten. „Hét kost'
relatief weinig. Het tekort, voor
volgend jaar is beraamd op f 94.000,--
terwijl er f 74.000,~ uit dat potje
komen".

Vlagversiering
Versieren op de dagen dat er wat te
versieren valt, en verder niet. Dat was
de mening van de voorzitter van de
commissie-vergadering. Persoonlijk
hield hij niet van die carnavaleske
toestanden. De overige commissie-
leden met uitzondering-van Flieringa,
zagen de feestversiering (een herhaling
van die van dit jaar) voor 1979 wel
zitten. („Anders is het zo'n kaal dorp"
aldus v.d. Molen).

Huisvuil
Het aanbod van gewoon huisvuil gaat
in Zandvoort met 480 kg. per inwoner
per jaar vér, uit boven het landelijk
gemiddelde van 220 kg.
De brutokosten worden voor 1979
beraamd op f 1.109.700,-- Opnieuw
een verhoging. Stemmen gingen in de
commissie op eens te controleren wie
er meer aanbiedt dan is toegestaan,
zodat men deze inwoners ook extra
kan belasten, omdat op de huidige
v.'ijze de verhoudingen ver zoek zijn.

Bestek '81
Drs. ter Veer (CDA) stelde een aantal
vragen naar aanleiding, van de
bespreking van de eerste vier van de
twaalf hoofdstukken van de begro-
ting. Zandvoort zal volgend jaar
f 140.000,- minder mogen uitgeven.
Dit omdat het rijk bij uitkering rekent
op een prijsstijging van niet meer dan
twee procent. Bestek '81 betekent dus
voor Zandvoort f140.000 minder

Onroerendgoed belasting
De onroerend goed belasting zal naar
alle waarschijnlijkheid in 1979 met
31/2 procent worden verhoogd,
hiermede de gemeente ruimte latend
Voor verdere verhogingen in de
toekomst.

Verkeersplan
Volgens Flieringa moet Zandvoort
*elf nu eens komen met een behoorlijk
opgezet verkeersplan, waarbij gericht
parkeren het belangrijkste is. „De
mensen die Zuid binnen komen,
moeten Zuid ook verlaten, die Noord
binnen komen, verlaten de gemeente
ook aan die kant. Wij kunnen wel tot
St. Juttumus wachten totdat de zaken
buiten de gemeente .eens een keer
geregeld worden".
Hij vond dat de reserve-politie op
hoogtijdagen kon bijspringen om de
verkeersstroom te leiden naar 4e
daarvoor bestemde parkeerterreinen,
zodat het eindeloze gekeer en gedraai
in het dorp, en het volbouwen van het
dorp met geparkeerde auto's tot het
Verleden zal gaan behoren. Het
verkeersplan zou er nog voor het
seizoen 1979 moeten zijn.

Ondanks bezwaren corpschef Van Maris

Nieuw politiebureau toe
*

laats Sterre der
ZANDVOORT - De raadscommissie van ruimtelijke ordening en
algemene zaken heeft met drie stemmen vóór (Toonen, Van As én
Van Erp) en twee onthoudingen (Joustra en Flieringa), besloten
toch het nieuwe politiebureau te laten bouwen op het terrein
Hogeweg hoek Breder odestraat (Sterre der Zee).
Dit ondanks de verkeers- en parkeerproblemen voor de politie daar
ter plaatse.
Hoofd- inspecteur-corpschef van Maris hield nog een pleidooi bij de
haalbaarheidsstudie van het politiebureau niet tot een politieke,
maar zakelijke besluitvorming te komen, doch het besluit dat
genomen werd was wel degelijk op politieke gronden.

Historie
Veertig jaar geleden was het politie-
bureau nog gehuisvest in het raadhuis,
vijftien jaar later kwam de verhuizing
naar de uit 1884 daterende school aan
de Hogeweg. Nu eindelijk dan zal er
een nieuw politiebureau komen, een
plan dat reeds in de vroegere raad ter
sprake is gebracht. '"

Men heeft de beschikking over twee
'terreinen, dat van de voormalige
Julianaschool aan de Brederodestraat
(eigendom van de gemeente) óf op (Je
plaats van „Sterre der Zee", eigendom
van een projectontwikkelaar. Oor-
spronkelijk was deze firma van plan
hier.premiekoopwoningen te bouwen,
doch wilde wel meewerken aan de

plannen van de gemeente in plaats
hiervan het politiebureau te bouwen.

De vorige raadscommissie verzocht
een „haalbaarheidsstudie" te laten
maken om na te gaan of men het
politiebureau dus op de plaats van
„Huize Sterre der Zee" zou kunnen
bouwen. Zou dit niet lukken, dan was
er de mogelijkheid hef bureau te laten
verrijzen op de plaats van de
voormalige Julianaschool aan de
Brederodestraat. Men wilde voorals-
nog de grond van de Julianaschool
reserveren voor sociale woningbouw,

1,2 miljoen
Dinsdagavond dan lag deze haalbaar-
heidsstudie in de raadscommissie ter
tafel. Gebleken was, dat men ondanks

zeer grote parkeer- en verkeerspro-
E il- len (drie miljoen auto's passeren
per jaar dit kruispunt) wel het
politiebureau hier kan bouwen, zij het
dan dat hiervoor het lieve sommetje
van 1,2 miljoen op tafel moet komen.-
Het was de grootte van dit bedrag dat
vooral Flieringa grote zorgen baarde.
Hij had liever een kostenbegroting
gezien van beide projecten, zodat men
weet waar men financieel staat. Van
Erp was van mening, dat ook hij graag
twee studies had gezien, zodat men
weet waar men aan toe is. Hovceel
woningen kunnen wij bouwen op hut
terrein van de voormalige Juliana-
school vroeg hij zich af, en wat is het
verschil in kosten.
Toonen en Van As hielden vast aan
sociale woningbouw op de plaats van
de voormalige school, terwijl Joustra
eerst duidelijk het politiebureau in de
Brederodestraat wilde hebben, gezien
de parkeerproblemen in de toekomst
en de hoge kosten, stemde hij later
blanco.

Besluitvorming
Hoewel de commissieleden eerst van
oordeel waren dat men meer tijd nodig
zou hebben om tot een juiste
besluitvorming te komen, drong de
voorzitter,- burgemeester Machielsen,

aan deze dinsdag te nemen. Er waren
nu al maanden voorbij gegaan, om te
weten hoeveel woningen er op het
terrein aan de Brederodestraat ge-
bouwd kunnen worden, moest op-
nieuw een architect ingeschakeld
worden. Ook de projectontwikkeling
kon niet aan ten lijntje gehouden
worden", betoogde hij. Waarna het
besluit viel, om ondanks de bezwaren
van de eorpschef, verder te gaan met
de plannen tot de bouw van een
politiebureau op de plaats van Sterre
der Zee.

Zeven miljoen voor raadhuis
voor Flieringa "een giller"

ZANDVOORT - De uitbreiding van het Raadhuis zou zeven miljoen
gaan kosten, dit volgens het investeringsplan der gemeente. Volgens
Flieringa (Inspraak Nu), is dit bedrag een „giller", evenals trouwens
de voorgestelde 1,2 miljoen voor hel politie bureau.
Al snel werd tijdens de maandagavond gehouden commissievergade-
ring van bijstand voor de financiën c.a., duidelijk dat de uitbreiding
van het Raadhuis voor zeven miljoen op tegenstand zal stuiten.
Inspraak Nu. van Erp (D'66), de socialist Van der Moolen, vonden
dit bednig veel te hoo«.
Ontkend kan niet wordon dat de ambtenaren erbarmelijk zijn
gehuisvest, maar dit bedrag was wel iets teveel van het goede, was de
algemc-ne mening. De aanwezige CDA'er, Ter Veer, onthield zich
van k r i l i ek . terwijl de VVD door ziekte van mevrouw Hugenholz
niet vertogcmvoordigd was.

Van de aanwezige raadsleden uas het
alleen Van Erp die du plannen van de
uitbreiding had go/ien. Hij \ond het
een puur utiliteitsgebouw, waar te veel
ruimte / < > u /,\\\\ besteed aan „open
vlakken", (happen en gangen) 50
procent, lei v. ijl di t m een modern
Kantoorgebouw, volgens /.ijn zeggen
m.Mir l."> lot 20 procent bedraagt. „Ik
kan mi| uiorsUillon dat de uitbreiding

moet passen aan rlc bouv.atijl van de
aangrenzende \oordbuurt, maar
zeven miljoen is te veel", aldus Van
Erp, die evenals ('.c- ovtri„e tegenstem-
mcrs bang u as dat hel een te zware last
zou zijn v oor di- pi-mernte.
Wethouder Aukunia verzocht de
commissii-Ii-di-ti niet over het raadhuis
te willen doorgaan omdat het college
hel onduixvcrp nog dinsdag zou
besproken.

Mogelijk skateboard-baan in zwembad

Plankschaatsers en politie niet in
paniek door nieuwe verordening

Burgemeester Machielsen "opent
zaterdag de "welzijnsmarkt"
ZANDVOORT - Alle hulpverlende
instellingen van Zandvoort presen-
teren zich op 4 november op de
welzijnsmarkt. De markt, die wordt
gehouden in de openbare bibliotheek
van Zandvoort wordt om 10 uur
's ochtends geopend door burgemees-
ter H. Machielsen. De welzijnsmanifes-
tatie heeft tot doel desamenwerking
met en de bekendheid bij de
Zandvoorters te bevorderen. Op
ongedwongen wijze kunnen hulpgc-
vers en ontvangers tijdens de markt bij
een kop koffie informatie uitwisselen.

Op de welzijnsmarkt is een grote
plaats, opengehouden voor films en
dia's. Ieder heel uur start in de filmzaal
van-do bilbiotheek een rolprent. Het
film materiaal hiervoor is geleverd
door het Rode Kruis, de Zandvoortse
Reddingsbrigade-KNBRD, de Gezins-
zorg, het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening, Nieuw Unicum, de
politie en de Nachtuil. De films van
Nieuw Unicum en De Nachtuil zijn
opgenomen in Zandvoort.
In de sector gezondheidszorg zijn op
tie markt, de volgende instellingen
vertegenwoordigd: oefentherapie, ver-

loskunde, kruisverenigingen, Rode
Kruis, Hartstichting, fysiotherapie,
Nierstichting, NVSH, Stichting Gees-
telijke Volksgezondheid en de Stieh-
ting Blijf van m'n lijf. Op het gebied
van onderwijs presenteren zich het
kleuter- en basisonderwijs, de school-,
advies- en begeleidingsdienst; de
Moedermavo, vrouwencafé 't Stekkie,
de werkgroep VOS-cursussen, Man,
Vrouw, Maatschappij en de Openbare
Bibliotheek. In de sector geestelijke
zorg zijn de lokale raad van kerken en
het Humanistisch Verbond vertegen-
woordigd.
Verder hebben de Algemene Neder-
landse Bond voor Ouderen, De
Zonnebloem en 5e Bejaardenaci-
tiviteitenKerken een informatie-stand.
Namens het jongerenwerk zijn
vertegenwoordigd de padvinderij, het
kerkelijke jeugd- en jongerensverk, het
open jeugd- en jongerenwerk en het
jongeren adviesbureau. In de sector
Maatschappelijke Zorg en Dienstver-
lening zijn stands te bezoeken van
Welfare Rode Kruis, Stichting Gezins-
zorg Kennemerland-Zuid, Maatsch.ap-
pelijk werk, Buro voor (a.s.) alleen-
staande ouders, de Bijstandsbond,
Federatieve Vrouwenraad, Anonieme

H.W.COSTERbv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel.*5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Alcoholisten, het consultatiebureau
Alcohol fcn Drugs, het GAK, de
gemeentelijke sociale dienst het
arbeidsbureau, het COC, het centrum
voor vrijwillige hulpverlening, de
Vereniging Vrouwen van Nu, Zand-
voortse reddingsbrigade, de wels-
winkel, politie, en publieke werken.
Kortom op zaterdag 4 november vindt
bezoeker van de welzijnsmarkt van
10.00 tot 17.00 uur meer dan veertig
informatiestands van hulpverlenende
instellingen in de Zandvoortse biblio-
theek.

Mevrouw Jongsma in
radiouitzending

ZANDVOORT - Mevrouw Jongsma-
Schuiten heeft een uitnodiging ont-
vangen om mee te werken aan het
programma „Toer-Ja, Tocr-Nee" van
de Tros. Opnamen zullen worden
gemaakt op 13 november in het
gebouw „De Krocht" te Zandvoort.
ledereen die dus geïnteresseerd is in
verhalen over oud-Zandvoort doet er
goed aan die avond naar de radio te
luisteren.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandyoort - Telefoon 02507-2600^

ZANDVOORT - De vele beoefe-
naren van de snel populair
wordende skate-board-sport kre-
gen eind vorige week nog eens
onder hun neus, dat ze hun
rolplank-rijderij niet op de
openbare'weg rriogen bedrijven.
Dat wisten ze_eigenlijk al, maar
het werd oogluikend toegelaten.
Nu werd echter via de landelijke
pers geannonceerd, dat de politie
hard gaat optreden. De Hoofd-
officieren van Justitie hebben
alle Nederlandse politiekorpsen
opgedragen de rolplanken, die
op de openbare weg worden
gebruikt, in beslag te nemen en
tegen de skate-boarders proces-
verbaal op te maken.
De ruim honderd min of meer serieuze
skate-board-rijders in Zandvoort blij-
ken niet ondersteboven te zijn van de
justitiële waarschuwing. Bert Rinkel
(19), een van de meest-promincnte
beoefenaars van deze behendigheids-
sport, betoogt dat de Zandvoortse
plankschaatsevs /.ich keurig gedragen
en eigenlijk alleen maar oefenen op
het hellende stukje boulevard achter
hel casino on op het asfalt in rustige
buitenwijken. Bert, die onlangs bij de
Nederlandse kampioenschappen de
tweede plaats behaalde, en goed
genoeg was voor een «rotp skate-
board-demonstratie aan de voet van de
Parijse Eiffeltoren. zegt: „Je moet
natuurlijk niet in de Kerkstraat naar
beneden gaan suizen. Wij skaten alleen
op plaatsen waar het kan en we
brengen de verkeersveiligheid zeker
niet in gevaar. Moeilijkheden met de
politie hebben we eigenlijk nog nooit
gehad".

Enig gezicht
Inspecteur Blokland van de Zand-
voortse politie is het daar wel mee
eens. „Wij liggen ook niet wakker van
de brief van Justitie en er is geen
enkele reden voor paniek. We zullen

• tflandstaiP'ubiïcaties
'. -Vi-Vi- . •ï̂ i..̂ -"'- * '
''poirpsstrpaf'8. Aalsmeer,' '

ook geen extra maatregelen nemen,
want de kna,pcn beoefenen hun sport
eigenlijk alleen maar daar achter het
casino en dat mag van rhij, zeker na het
seizoen. Mijn eigen zoons doen het
ook e'n ik vind het een enig gezicht.
Verder blijven we natuurlijk wel
waakzaam, dat het elders niet uit de
hand loopt".

Halve pijp
Bert Rinkel weet nog te me l d en,
dat er binnenkort wel e e n
skate-board-club in Zandvoort zal
worden opgericht. De enthousiaste-
lingen zoeken ook nog naar een eigen
baan, waar ze nog meer capriolen op
hun rolplank kunnen uithalen. In dat
verband weet hij, dat er bij de directie
van zwembad De Duinpan plannen

bestaan om op het terrein een
skate-baan te realiseren. Duinpan-
directeur Hans Mollerus kan dat
bevestigen. „Ja, wij vonden, dat er op
dat gebied best iets zou kunnen
gebeuren. Wij hebben de materie
uitgebreid bestudeerd en we zijn
momenteel aan het experimenteren.'
Er zou een deel van het tegelplateau
voor kunnen worden gebruikt en
verder is er een zgn. „halve pijp" in
ontwerp. Dat is eigenlijk.een segment
van een in de lengte doorgesneden pijp
met een middellijn van 5 1/2 meter,
waarin de skaters zich volledig kunnen
uitleven. Maar dat is natuurlijk alleen
voor -de geoefenden. Als het lukt,
komt er eerst zo'n accommodatie bij
het zwembad in Schalkwijk en als dat
een succes wordt ook een in
Zandvoort".

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakade 64-65, Amsterdam,
telefoon 020-7)9495.

Het eerste en enige echte autemieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

Net garantie
tot 1991

Meubelfabriek
Oistenvijk

^ Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923. Geopend ma t/m vr van 9.30 tot
^^ 17.45 uur, za van 9.30 tot 17.00 uur en alle koopavonden tot 21.00 uur.

BONT&
LAMS-
VACHT
suède en nappa
(ook grote maten}
alle bekende merken o.a.

see
MORRIS
befbreyoubuyy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / teL (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / teL (020) 223596 -
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"Geheel onverwacht is van ons heengegaan,
TJ'mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
"•vader, zoon, schoonzoon, zwager en oom
p Willem Mol
• -op de lecflijd van 56 jaar.

~ M. T. M. Mol-Willemsc
Zandvoort

; R. W. Mol
A. M. A. Mol-Overpclt
H. J. Mol

Uithoorn
J. A. Mol en \er!oofde
en verdere familie

Zandvoort, 24 oktober 1978
Sophiawcg 53

De tcraardcbcstelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.

De vele bloemen en geschenken
alsmede u w schriftelijke en per-
soonlljke felicitaties hebben er-
toe bijgedragen het 50-jari-j, hu-
welijksfeeit voor ons lot een on-
vergetelijke daz te maken, daar-
voor onze hartelijke dank.
Tevens willen wij het uenieen-
tebestinir van Zeur' ,, • luirte-
lijk bedanken voor de l> m^cr
aardige attentie.

M. C. Crouwel
A. M. Croiiwel-Akkerman

HULP GEVRAAGD

voor 't koken van eten
{ 1 0 2 uur) voor heer
alleen.

Weimarweg 2,
Telefoon 02507-6383.

Harms
schoenen
voordelig
en goed

Diaconiehuisstraat 5a,
zijstraat v. d. Haltestraat

Zandvoort

1 Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJÊ AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(METOPBERGMAP). SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS H-1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
" OPNAME MIN. PER MND., MIN. PER JAAR
-f 5.000,- f 47.50 f 475,-

f 7.000,- f 66,50 f 665,-
•f 9.000,- f 85,50 f 855,-
f11.000,- f 104,50 f 1045,-

' f 14.000,- f 133,00 f 1330,-
f 24.000 f 228,00 f 2280,-

Hypotheken tot 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 8.1 %

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3, Zandvoort. tel. 02507-2150.

Vrienden, bekenden en
cliënten,

Hartelijk dank voor uw overweldigen-
de belangstelling 'bij de heropening
van:

LIDA BROMET
STOFFEN EN MODE

Passage 18 Zandvoort

Zandvoortse Operette
Vereniging

Lijsten van nummers lo'.erij hangen v.a.
zaterdag 4 november in het

gemeenschapc.huis L. Davidsstraat 17.

Prijzen af te halen donderdag 9 november
van 17.30-18.30 uur.

1948 1978

Heeft u al - geheel vrijblijvend - een bezoek
gebracht aan onze sprankelende, exclusieve

jubileumshowvan

HOLLANDSE
STIJLKASTEN

DE MOOISTE VAN DE A L L E R B E S T E

De mooiste van de allerbeste.

En omdat wij feestvieren ontvangt u tijdens deze show bij
aankoop of bestelling van een dezer kasten een

waardebon ad. 10%
van het aankoopbedrag!

Het adres:

OUDENDIJK
Exclusieve interieurs

Broekbcrgenlaan 44 - Santpoort
Telefoon 023-378398, geopend: 10.00-13.00 en 14.00-18.00 uur.

Dinsdags gesloten.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

die phantastische Küche

allmilmö
the fantastic kitchen

allmilmö
la cuisine fantastique

allmilmö
de fantastische keuken

interieurbouw ,
de favaugeplein 31 showroom: passage 14

zandvoort Telefoon 02507-4556
TOTALE BOUWKUNDIGE EN

TECHNISCHE VERZORGING!
Openingstijden dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur.

Zaterdags gehele dag geopend. ' Woensdags gesloten.

Eten bij kaarslicht
Restaurant „Bad Zandvoort"

Thorbeckestraat 23 - Tel. 35 20

Dag-menu/12,50 - Kaart voor 10 menu's ƒ 95,-
MAANDAG:

Soep • Wiener schnitzel - geb. aardappelen - sla - groente - koffie
DINSDAG:

Zuurkool - eisbein of worst -pudding
WOENSDAG:

Kapucijners met spek - uien - zuur • koffie
DONDERDAG:

Soep • bief stuk - geb. aardappelen - sla - groente - (js
VRIJDAG:

Soep • scholfHet - patat - sla - koffie
Bij ons grote pils voor ƒ 1,25.

Onze keuken is open tot 02.00 uur 's nachts.

De nieuwe Volkswagen
Passat Diesel:

Na de sensationele introductie
van de Volkswagen Golf Diesel,
is nu Volkswagen/s paradepaardje
- de Passat - aan de beurt. En hoe!

Opvallend zuinig
Rekenaars opgelet! De nieuwe

Volkswagen Passat Diesel ver-
bruikt gemiddeld slechts l liter
per 15 kilometer. Dus ongekend
zuinig voor zo'n krachtige, com-
fortabele limousine.

Opvallend schoon
Deze zuinigheid houdt direct

verband met het volgende op-
merkelijke aspect: glasheldere
verbranding. Geen vieze walmen.
Een zeer milieuvriendelijke auto.

Opvallend snel
Een optimaal rendement van

de brandstof betekent óók ver-
rassende prestaties. Binnen 13
seconden zit u al op de 80 km/u.

Trouwens, die top/kruissnelheid
van zo'n 140 km/u is ook niet mis!

Opvallend stil
Dankzij talloze goedgeteste

voorzieningen is het motorgeluid
tot een minimum teruggebracht.
Na een misschien ietsje luid-
ruchtige „koude start" vergeet u
al vlot dat u in een diesel rijdt.
Temeer daar het royale Passat-
cpmfort het u nog extra naar de
zin maakt.

Eindelijk een diesel die niet alleen rekenaars
maar aak automobilisten
gelukkig maakt

Kom ze eens vrijblijvend bij ons testen
Uw VA.6 dealervoor Volkswagen en Audi: V-A-G

PD

GARAGE STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 45 65

RESTAURANT PATISSERIE

la reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vmchtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstrèat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Wie heeft op vrijdag 20 oktober per ongeluk een

VISKROO meegenomen?
i "N "

Het stond Paradijsweg no. 1.

Gelieve dit s.v.p. terug te brengen, daar er voor mij
veel herinneringen aan vast zitten.
Wij hopen dat u zo sportief wilt zijn.

L. KEUR
Hogeweg 38 Zandvoort

In het Huis in de Duinen kan op korte
termijn worden geplaatst een,

receptionist(e)
Indien u:

* Representatief bent
* Met ouderen om kunt gaan

* Goed type- en stencilwerk levert
* Drukke werkzaamheden niet schuwt

neemt u dan kontakt op met de
heer J. Brabander, h;j zal u graag inlichtingen
verstrekken m.b.t. arbeidsvoorwaarden e.d.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Directie

Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 1, Zandvoort.

telefoon 3141. alleen tijdens kantoor-uren

Bij Bolle UW EERSTE KOOPAVOND WO W f Cl Zijlstraat 83 - Haarlem

Verzilverd koffie-
of theeservies
4-delig, Qo
v. 210,-v. . ..57Ö,-

Handgeslepen
wijnglazen
op voet, 6 stuks,
van 63,-
voor

Meer dan 1500
aparte geschenken
voor St. Nicolaas,

van 4,95 tot 1250,-

Grote maat zuiver
wollen
tafelkleden
van 189,-
voor

Sierlijke noten
lektuurbak
van 52,-
voor..., 34,-

13-delig porseleinen
gebakstel
van 34,- ^
voor l r

Zuiver tinnen
kraankan
va n 240,-
voor 129,-

De Hartekamp zoekt
jonge mensen die
geestelijk gehandicapten
willen verzorgen en begeleiden
DE HARTEKAMP is een modern instituut waar 425 geestelijk
gehandicapten wonen.

De Hartekamp heeft een eigen

Z-opleiding
De volgende cursus begint in januari a.s., duurt drie jaar en
leidt op tot het landelijk erkende diploma Verpleegkundige-Z.

Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet men minstens
in het bezit zijn van het diploma Mavo-lV, Inas of KV/JV.

De minimum leeftijd is 17 jaar en 7 maanden.

Tijdens de opleiding bedraagt het bruto-maandsalaris
exclusief de onregelmatigheidstoeslag:

eerstejaars , f 1.358,03
tweedejaars f 1.488,35
derdejaars f 1.669,71

Na het behalen van het Z-diploma bedraagt het bruto-maand-
salaris zonder onregelmatigheidstoeslag f 1.968,36; door '
jaarlijkse verhogingen stijgt dit in 8 jaar tot f 2.594,99.
Verdere groeimogelijkheden zijn aanwezig.

Vanwege de woningsituatie moeten wij ons momenteel
beperken tot kandidaten die wonen in Heemstede/Haarlem -
of directe omgeving.

Wilt u meer informatie, belt u dan afdeling Personeelszaken,
tel. 02502 • 8941, tst. 214.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan
De Hartekamp, afdeling Personeelszaken, Herenweg 5,
2120 AA Bennebroek. r*

N
I

DE HARTEKAMP HEEMSTEDE
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?„Alleman van pas te maken
$Ên door iedereen bemind,
|zijn d'onmogelijkste zaken

•('Diemen in deez'wereld vindt':

ZANDVOORT - Dit is een
bekende spreuk, die in het
raadhuis van Zandvoort hangt,
een spreuk, die duidelijk werd
bewaarheid op woensdagavond
25 oktober in het Gemeen-
schapshuis, tijdens de gespreks-
avond die werd gehouden met de
buurtbewoners.

Deze gespreksavond werd geor-
ganiseerd door het college van B
en W en had ten doel de wensen
van de bewoners te leren kennen
met betrekking tot het autovrij
maken van het Gasthuisplein.

Midden vorig jaar heeft de gemeente
met de bewoners van het Gasthuis-
plein overleg gepleegd over een plan
om het plein opnieuw in te richten.
Het moest een mooi, gezellig en leuk
plein worden met zo min mogelijk
parkerende auto's. Uitvoerig is er
destijds aan de hand van een ontwerp
gesproken over de verschillende
mogelijkheden.

Daarna hebben de gemeentelijke
adviseurs zich gebogen over de gedane
suggesties, woensdagavond dan lagen
er vier ontwerpplannen ter tafel,
waarover de buurtbewoners hun zegje
konden doen en „dat zegje" hebben
gezegd ook.

Voorzitter
Burgemeester Machielsen hanteerde
woensdagavond zeer vaardig de voor-
zittershamer, terxvijl hij werd bijge-
staan door de kopschef van de politie,
J. D. van Maris, inspecteur Blokland en
de brigadiers De Hoop en Meems. De
directeur van Publieke Werken ir.
Wertheim, zette naar aanleiding van de
vooraf toegezonden situatieschetsen,

Meningen verdeeld over
autovrij Gasthuisp I

die sterk vergroot ook de wanden van
de gespreksruimte sierden, de bedoe-
ling van het gemeentebestuur uiteen.
Het ligt in de bedoeling het gebied,
omsloten 'door Gasthuisplein, Swaluë-
straat, Prinsenhofstraat en Kruisstraat
in te richten als gebied waarin het
verkeer in principe niet wordt
toegelaten, voor zover het er niets te
maken heeft. Een' uitgangspunt dat

reeds is vastgelegd in het bestemmings-
plan Noordbuurt.
Hoewel de burgemeester mededeelde
dat het Gasthuisplein deze avond
centraal zou staan, waarna, op een
later tijdstip de Noordbuurt aan bod
zou komen; bleek uit de praktijk dat
beide buurten niet te scheiden zijn. In
het debat, dat volgde, en af en toe een
wat chaotisch karakter kreeg, kwamen
beide onderwerpen herhaaldelijk ter
sprake. Burgemeester Machielsen,
hield, in tegenstelling tot zijn
omgeving, het hoofd koel, en bleek
een zeer praktische kijk op deze
dingen te hebben, | waaraan zijn
vroegere functie als voorzitter van de
Vereniging Veilig Verkeer Nederland,

kennelijk niet vreemd was.

malen het centrum, het hart, van
een belangrijk evenement dat
soms vele duizenden bezoekers
trok. Men wist het plein
uitstekend lopend te vinden,
vaak werd het plein autovrij
gemaakt, en waren de inwoners
van Zandvoort verrast te merken
dat zij over een uitstekend
historisch plekje beschikten, een
oase van rust en activiteit in
hartje Zandvoort.

Zo werd er in juni een paardenkeuring
gehouden op zaterdagmorgen," even-1

eens op zaterdag een antiekmarkt, een

Zoveel hoofden,
zoveel zinnen...

solexrace door de gehele Noordbuurt,
het jaarlijks terugkerend jazz-festival,
de zo geslaagde uitvoering van „Op
Hoop van Zegen", de jaarlijkse
Recreade, Vossenjachten, de actie
voor het carillon, in 1977 de
vismaaltijden enzovoorts.

Tijd
Het zal nog wel enige tijd duren
voordat definitieve plannen ge-
reed zullen zijn. Dat er dan
meningsverschillen zullen zijn.
lijkt niet uitgesloten, men vocht
tenminste fanatiek voor „eigen

.- straatje". Duidelijk werd-wel dat
het gemeentebestuur niet over
één nacht ijs zal gaan, maar met
de wensen en meningen van de
buurtbewoners rekening zal hou-
den. Het belang van de bewoners
staat voorop, tóch zullen zij
wellicht offers moeten brengen
voor meer leefbaarheid in hun
woonomgeving..

Jazz-festival.

Hierna volgde dan het debat. Wat
, mocht worden verwacht en gevreesd,
werd werkelijkheid, want het werd:
„zoveel hoofden, zoveel zinnen",
waarbij het eigenbelang (overigens
niet onbegrijpelijk) nog al eens om de
hoek kwam kijken.
Het werd een enigszins burleske
vertoning, die dank zij het tactvol
optreden van burgemeester Machiel-
sen, niet tot uitersten leidde. Men
vloog elkaar dan wel niet letterlijk,
maar toch wel figuurlijk in de haren.
Herhaaldelijk wees de voorzitter erop
dat de zienswijze van het gemeente-
bestuur is, en waar ook naar wordt
gestreefd, dat de Noordbuurt een
buurt is waar geen snelverkeer in thuis
hoort.

Parkeergarage
Er stond een mevrouw op, die op
hartstochtelijke wijze betoogde, dat
de gemeente een parkeergarage moest
bouwen achter de overblijvende
ruimte na de uitbreiding van het
raadhuis.
Zij had van „bevoegde zijde" verno-
men, dat dit zeker mogelijk was. De
voorzitter antwoordde, dat dit niet
kon. Zo de bouw al realiseerbaar zou
zijn, dan zouden de exploitatiekosten
een groot schip van bijleg worden. De
dame verliet daarop - kennelijk in haar
wiek geschoten - demonstratief de
zaal.
„Ju, praet 'n bietje harder" zei er
iemand, „we verstaen d'r gien moer
van! " Het bleek verder, dat bij elke
eerstvolgende beslissing het' publiek
uit de buurt blijft meepraten.
„Hoe lang kan dat nog duren? " was
daarop een vraag. „Deze dingen duren
lang", antwoordde de voorzitter
diplomatiek, „want we moeten eerst
een basis-situatie scheppen. Deze
avond moet worden gezien als een
vaststelling van de hoofdlijnen. De
details moeten nog worden uitgewerkt
en daar komt men deze avond tóch,
niet uit, want veel problemen moeten
nog worden opgelost, onder andere de
voorzieningen voorde bedrijven. Deze
avond was slechts een opinie-peiling,
om te weten te komen, wat er onder
de bevolking leef t".

Goede suggestie
Een goede suggestie van de burgemees-
ter was overigens, dat het college er
zich over zal beraden, om de drie in de
Zeestraat uitkomende straten, name-
lijk de Spoorbuurtslraat, de Brug-
straat en de Stationsstraat op den duur
tot woonerf te maken. Dit zou de
entree naar genoemde buurt en ook de
Noordbuurt aanzienlijk ten goede
komen.

Sociale functie
Jammer was het dat bij al de feiten en
meningen,' die naar boven kwamen, du
sociale functie van het Gasthuisplein
werd vergeten.

Tijdens de dit jaar gehouden
festiviteiten rondom de viering
„Zandvoort 150 jaar Badplaats"
was het Gasthuisplein herhaalde

Praten ovei* tuinen^
bloemen en planten
ZANDVOORT - In hotel Keur hield
de afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Maatschappij voor tuin-
bouw en plantkunde woensdag 25
oktober jl. onder leiding van voor-
zitter B. Rudenko een vrij druk
bezochte bijzondere leden-
vergadering.
Overeenkomstig de wens van het
hoofdbestuur in Den Haag werd
overgegaan tot wijziging van de
statuten en het'huishoudelijk regie-
ment volgens ingezonden richtlijnen.
Hoofdschotel van het programma was
de bespreking van het komende
winterprogramma. Gezien het grote
succes van vorig jaar, werd besloten
ook dit jaar weer een avond te wijden
aan het maken van Kerststukjes. Deze
avond zal plaatsvinden op dinsdag 19
december in hotel Keur. De afdeling

Druk seizoen,
Ondanks het minder gunstige zomer-
weer (nog nooit hebben we zo'n slecht
seizoen gemaakt, zeggen de strand-
pachters) heeft de Zandvoortse Red-
dings Brigade Z.R.B, tóch een zeer
druk seizoen achter de rug. Dat blijkt
wel uit het Reddingsrapport 1978.dat
ons een dezer dagen werd toegc-
zonden. Er werd aan 92 personen op
zee assistentie verleend, verdeeld als
volgt: 20 maal aan zeilboten; 21 maal
aan windsurfers; 7 maal aan rubber-
boten en lu ch t bedden; 12 maal aan
motorboten en 10 maal aan zwem-
mers. Verdrinkings-ongevallen kwa-
mon gelukkig niet voor. Nu al enkele
jaren niet. Maar wel blijkt uit dit
slaatje, dat de windsurfers, wier aantal
steeds meer toeneemt, bovenaan op de
gevaronlijst staan en dus wel extra
aandacht verdienen. De reddings-
brigade zal dat zeker wat het volgend
seizoen betreft, extra in de gaten gaan
houden.
Het aantal zoekgeraakte kinderen
bedroeg slechts 445. In vorige
seizoenen is hot wel eens voorge-
komcn, dat men zulk een aantal per
dag telde! Er werden 112 E.H.B.O.-
gevallen behandeld. Ook thans voer-
den snij- en glaswonden weer de
boventoon nl. 42. Wonden aan ogen
en wenkbrauwen 3; wonden aan
hoofd en rug 3; wcspenstekcn, blaren
en kwallen 10; hondebelen 6;
hartaanval, warmtobexanging en
brandwonden 5; gebroken arm, been
of verstikking 5; schaaf, splinter of
prikk e Idraadverwondingun 23; ongo-
vallen fietspad en auto 2; diversen 13.
In enkele gevallen moest het zieken-
huis eraan* te pas komen. Het vervoer
per ambulance gaf geen problemen,
maar u ziet het: onze Z.R.B, heeft een
zeer druk seizoen achter de rug. Er was
werk genoeg aan do winkel voor onze
brigade-leden.

Zandvoort van de Nederlandse
Vereniging voor Huisvrouwen en de
vereniging „Vrouwen van nu" zullen
voor deze avond tevens worden
uitgenodigd. Ook nu weer zal er onder
deskundige leiding worden gewerkt
terwijl het benodigde materiaal gratis
of tegen een kleine vergoeding
beschikbaar zal worden gesteld door
de vereniging.
Eind februari of begin, maart zal.
vervolgens een avond worden belegd
over het onderwerp: „Ordening van
tuinen in het komende jaar". Een op
dit gebied ervaren spreker zal hiervoor
worden uitgenodigd.
In 1979 zal er slechts één tuinkeuring
worden gehouden, een zogenaamde
„Zomerkeuring" die in de maand juli
zal plaats hebben.
De gemeente zal daarvoor weer in
diverse wijken worden verdeeld,
terwijl tijdens een speciale avond in
het najaar van 1979 de prijsuitreiking
zal plaatshebben. De vooizitterwekte
met klem op, de tuinen opnieuw zo
aantrekkelijk mogelijk te maken.
Contact zal binnenkort worden
opgenomen met de Volkstuinders-
vereniging „^Zandvoort" naar aan-
leiding van de verplichting dat 10
procent van de te bebouwen opper-
vlakte met bloemen moet worden
beplant. De tuin en plantkunde
maatschappij zal hierbij gaarne van
advies dienen.
Tenslotte zullen er ook weer winter-,
voorjaars- en zomerduinwandelingen
plaatsvinden onder deskundige lei-
ding. Ook' hierover zullen t.z.t. nog
nadere mededelingen volgen, terwijl
ook de plaatselijke V.V.V. erbij zal
worden ingeschakeld.

de badplaats door
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Goed idee

Een trouwe lozer van het Zand-
voorts Nieuwsblad heeft net ver-
bazing gelezen dat het Anli Circuit
Comité overweegt, bij di> gemeente
ZandvoorL om subsidie te vragen
voor het voeren van een proces, dat
ui teindel i jk zou kunnen leiden tot
opheffing van het circuit, vanwege
de geluidshinder. Het proces dient
nog dit jaar in hoger beroep voor de
Amsterdamse Rechtbank. Maar ze
hebben geen gold genoeg in kas en
vragen daarom - althans dat
overweegt men - aan de gemeente
om een subsidie. Er zal nog zo
ongeveer een zes a zevenduizend
gulden voor nodig zijn. Genoemde
lezer doet ons een goed idee aan de
hand. Volgens de woordvoerder van
het Anti Circuit Comité, de heer C.
Bleijs heeft men tussen de vijf en
zeshonderd symphatisanten. Men
heeft zelf nog vierduizend gulden in
kas en wannoor elkesympatisant nu
eens een vrijwillige bijdrage schenkt
van tenminste een tientje, dan kan
men rustig procederen. Wanneer een

symphatisant jat kleine bedrag „voor
een goed doel" niet wil geven, dan is
het ook geen symphatisanKegt onze
tipgever. Waarom zou men het zich
moeilijk maken, als het zo ge-
makkelijk kan.

Stille werker

Nu de jubileumviering van de
herdenking „Zandvoort 150 jaar
badplaats" al weer enkele maanden
achter ons ligt, een viering waaraan
we met groot genoegen
te rugdenken , omdat die zozeer
bijdroeg tot het tenslotte toch nog
welslagen van het seizoen door de
talrijke evenementen die eraan
verbonden waren, mag een „stille
werker", die een zo belangrijk
aandeel had in dit welslagen, zeker
hier wel eens even met ere worden
genoemd. Die man was de 68-jarige
heer Koelemij, wonende aan de
Zandvoortselaan in Bentveld, die
het presteerde van 29 april tot l
september elke dag zo'n 25 tot 28
vlaggen aan de vlaggemasten te
hijsen en te strijken. Hij deed dit
geheel belangeloos en het was een
omvangrijk kar wei. Maar Zand voort-
kreeg er een feestelijke aanblik door
en dat was bijzonder belangrijk. We
denken er zo licht over, maar het,
was wél een klus om „u" tegen te
zeggen. Het ging zo af en toe ook
wel eens gepaard met de nodige
trammelant, want vaak bleken de
touwen aan de masten te zijn
afgesneden of vernield en die
moesten dan weer vernieuwd wor-
den. Dat heeft er wel eens toe geleid,
dat af en toe krachttermen bij hem
niet achterwege bleven. Maar een
eresaluut voor dit karwei komt hem
zeker toe en dat op deze leeftijd.
Hulde!

De Wurf
De Zandvoortse folklorevereniging
„De Wurf"start met het winterwerk
op donderdag 2 november a.s. om 8
uur. Dan wordt nl. een gezellige
avond georganiseerd voor alle leden
in een der zalen van hotel Faber aan
de Kostverlorcnstraat no. 15. Er zal
een hapje, een drankje en een dansje
zijn en verder zal het nieuwe
toneelstuk, dat voorzitter Steen
voor dit winterseizoen schreef en
dat eind februari/begin maart zal
\vorden opgevoerd, worden gelezen
en de rollen worden ingedeeld.
„Maar", zegt het bestuur: „We

gaene eerst een bakkie doen met
mqkaer". Veel succes en we zijn
uitermate benieuwd, wat er uit de
bus zal komen.

Drukke receptie
De receptie, die woensdag 25
oktober jl. in hotel Keur gegeven
werd ter gelegenheid van het
50-jarig huwelijksfeest van het
echtpaar Aug. van der Mije-Loos en
het dertigjarig bestaan van het
schildersbedrijf, dat thans door zijn
zoon is voortgezet, heeft duidel i jk
bewezen, hoe populair deze familie
zich in de loop der jaren heeft
gemaakt in onze gemeente en
hoezeer men met dit dubbele
jubileum heeft meegeleefd. Het was
een gaan en komen van zeer, zéér
velen. Burgemeester Machielsen was
er en wethouder K.C. van der Mije
Pzn, voorts een deputatie van
bemanning en bestuur van de
Koninklijke Noord- en Zuid-
hollandse Redding Maatschappij en
afvaardigingen van diverse instel-
lingen op maatschappelijk en kerke-
lijk gebied. Ook een deputatie van
„De Wurf" in oud-Zandvoortse
kledij was aanwezig. Door de
huidige eigenaar van het bedrijf, de
heer Aug. van der Mije jr., werden
enkele medewerkers aan het bedrijf,
die 12 1/2 jaar of langer in dienst
waren, gehuldigd. Een schat aan
bloemen en geschenken werd'
aangedragen. Zandvoort heeft zich.
hier van z'n beste zijde laten zien,-
door van vele kanten met dit'
dubbel-jubileum mee te leven. Zij
hebben er voor de familie Van der
Mije een onvergetelijk gebeuren van
gemaakt.

Galerie Eijlers weg
Er is een tijd geweest, dat de
bekende kunstgalerie Eijldersaan de
Verlengde Haltestraat het centrum"
was van kunst in velerlei vormen^
waarvoor in en ook ver buiten-"
Zandvoort veel belangstelling was!"
Vele jaren lang heeft John Eijlders
zich met hart en ziel gewijd aan deze
kleine, maar zeer aantrekkelijke
kunstgalerie en vele bekende
kunstenaars van naam hebben er
geëxposeerd. Kunstgalerie Eijlders
was een begrip geworden in
Zandvoort. Toen hij enkele jaren
geleden plotseling overleed, werd
zijn galerie voortgezet door Bob,
Kion, die er tevens zijn reerts"
gevestigde antiekhandel aan ver-
bond. Aanvankelijk met succes,
doch de laatste tijd werd de*
belangstelling voor de kunstgalerie"
steeds kleiner. Waaraan dit te wijten
is, blijft een raadsel. Zeker niet aan
Bob Kion, die voortvarend en
energiek genoeg was om tot het
laatst toe vol te houden, maar het
ging eenvoudig niet meer. Hij heeft
thans besloten een nieuwe kunst- en
antiekhandel in zijn geboortestad
Haarlem te beginnen, nl. in de
Gravinnesteeg. „De mogelijkheden,
in Haarlem zijn veel groter dan in l

Zandvoort", zegt hij, waar men*
hoofdzakelijk op het seizoen is-
aangewezen. Voor John Eijlders was
het een liefhebberij, die hij coute
que coute wilde doorzetten en
daarin dan ook wel slaagde, maar
voor mij, waar de commercie ook
een hartig woordje meespreekt, ligt
de zaak toch wel even anders. Het is
wel heel erg jammeren te betreuren,
dat een zo mooie kunstgalerie thans
voor Zandvoort verloren gaat, maar
we zullen erin moeten berusten,
omdat we voor de motieven van Bob
Kion alle begrip kunnen opbrengen.

St.-Nicolaas
Op zaterdag 25 november zal Sint
Nicolaas zijn feestelijke intocht
houden in de badplaats. De
goedheiligman zal daarbij worden
begeleid door twintig, zwarte
Reten, enige orkesten en een
optocht. De Federatie Handels-
vereniging Hanze en Winkeliers-
vereniging Noord, die het festijn
'organiseren, koppelen er een actie
aan vast, die tot Kerstmis zal lopen.

Volgende week hoort u er meer
over.

K.Sr.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel uitmakend van Week-
media vraagt een

ADVERTENTIE
VERTEGENWOORDIGER,

Tot zijn taak behoort het actief acquireren van advertenties

Van de geschikte kandidaat vragen wij een vooropleiding op
minimaal MAVO-niveau of gelijkwaardig.
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling. Het behoort
tot de mogelijkheden dat een bedrijfsopleiding wordt gevolgd
tot huis-aan-huis bladen acquisiteur in samenwerking met S.R.M.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publikaties.
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, telefoon 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: Mevr. L. Witmer, personeelafdeling, Wibautstraat 131,
Amsterdam, onder vermelding van LW/012.
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HOPPE JONGE
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TUDELUK BIJ ELKE FLES

GLASÏ

PQIEONBOLS ÏRRMSEBRANDYmmWHISKY CRIME DE DRANDY
bruisend en tintelend
als Champagne

EIGEN IMPORT
UIT PORTUGAL EKDtisctiekoffielikeur

GRKI1S
MINIKIUUR!

BosonLommerweO' 'aiin|

U-mbaansBracht 33 W z lstra„t|:
StoterkadB 1Z» \oi| rf

h.w'S



pANDSTAO PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 NOVEMBER 1978 PAGINA 5

Jeugdorganisaties rapporteren en concluderen:
'^ , ' . i

Meer samenwerking, een beroepskracht
en een jeugdhotel zijn noodzakelijk
ZANDVOORT - „Een verkenning" is de ondertitel van het
uitgebreide rapport, dat. door het Jeugd- en Jongerenoverleg aan de
gemeente is aangeboden. Maar bij een verkennen van de situatie in
de jeugd- en jongerensector hebben de gezamenlijke organisaties het
niet gelaten. Behalve een uitgewerkte enquête en een vermelding van
knelpunten leveren ze een drietal hoofdconclusies. Er moet een
extra beroepskracht worden aangesteld, er moet een jeugdhotel
komen in plaats van de afgebroken sleep-in en er moet meer
samenwerking komen tussen de organisaties die zich met jeugdr en
jongerenwerk bezighouden.

ht blijken in totaal dertien organisa-
tio te zijn, onderverdeeld in drie
sectoren, t.w. Scouting, het kerkelijk
H'Ugdwerk en het" open jeugti- en
|ons»erenwerk. Onder Scouting Zand-
oort vallen vier padvindersgroepen,

do Zeedistel- en de Stella Marisgroep
\oar meisjes, De Buffalo- en de St.
\Villibrordusgroep voor jongens, totaal
buna 200 leden. Het kerkelijk
jeugdwerk, dat vanuit de diverse
kerkelijke stromingen uitgaat, telt ook
tenminste 200 regelmatige deel-
nemers. Het „open" jeugd- en
longerenwerk vindt plaats in activi-
tpitencentrum 't Stekkie, in jeugd-
centrum De Nachtuit, bij Recreade en
bi jde Asian Fighting Club. Stekkie en
Recreade hebben geen vast leden-
brstand, de Nachtuil kent er 80, de
Academy for Asian Fighting Arts 60.

KNELPUNTEN
De inventarisatie van deelnemers,-
kader en accommodatie kwam tot
stand tegen de achtergrond van
beleidswijzigingen op hel sociaal-
culturele vlak, die binnenkort vorm
zullen krijgen. De wet Specifiek
Welzijn wil de gemeenten een grotere
zelfstandigheid geven bij het verdelen
van de welzijnspot en verder zullen
besluitvorming en uitvoering van het

.jeugdwerk meer worden gedemocrati-
seerd. Om tijdig te kunnen inspelen op
het komende beleid hebben de
samenstellers het rapport nu al aan de
gemeente aangeboden. Na een situa-
tieschets van het moment komen in
het rapport de knelpunten aan de
orde. Daarbij manifesteren zich in
Zandvoort enkele specifieke proble-
men, die de woon- en leefsituatie en

daarmee het jeugd- on jongerenwerk
beïnvloeden. Hot feit, dat Zandvoort
/toeristengemeente is, bewerkstelligt,
dat er in de zomer een grote toeloop is.
ook van jongeren. Behalve op het
strand en in de commerciële vermaak-
centra is er voor deze groep weinig
opvang, temeer daar nu desleep-in is
verdwenen. Jongeren van 13 tot 25
jaar zijn aangewezen op de horeca-
sector, wat weer betekent, dat veel
Zandvoortse jongeren gedurende
enkele maanden per jaar hun stam-
kroeg door vreemden zien bevolkt.
Ook het feit, dat veel jeugd in het
seizoen hun „Zimmer" moeten al-
staan aan badgasten, maakt het
duidelijk, dat met name de jongeren in
Zandvoort behoefte aan opvang
hebben.

WEINIG AANBOD
De rapporteurs melden, dat het Jeugd-
en jongerenwerk er redelijk in is
geslaagd aan de normale vraag wat
betreft het activiteiten-aanbod te
voorzien. Een uitzondering vormt nog
steeds de groep 12 tot 16 jaar,
waarvoor moeilijk iets is op te zetten,
terwijl juist de.se groep in haar groei
naar volwassenheid opvang nodig
heeft. Er is te weinig begeleiding en
daardoor te weinig aanbod. Voor deze

tussengroep met een eigen belangen •
sfeer zou een oigen ruimte beschikbaar
moeten zijn. Juist in de zomer met de
enorme toeloop zijn moeilijk vol-
doendc vrijwilligers te vinden om
activiteiten voor te bereiden en te
begeleiden. Voor de jeugd is er de
uitstekende opvang van Recreade,
maar voor de oudere jeugd bestaat een
dergelijk grootscheeps en georgani-
seerd aanbod niet. „Onder de huidige
omstandigheden mag het niet ver-
wonderlijk heten, dat spontane bal-
dadigheid tot vandalisme en agressief
gedrag leiden", aldus het rapport.

PLANNEN
Een apart probleem vormt het
ontbreken van goedkope overnach-
tingsmogelijkheden voor de . jonge
toeristen. Het feit, dat na het
verdwijnen van de sleep-in geen
vervangende voorzieningen zijn ge-
troffen, is een weinig lokkend
perspectief volgens het rapport. Men
zal dan ook met plannen voor een
jeugdhotel komen. Verder signaleert
men de onpersoonlijkheid in de
nieuwbouwwijken en daardoor meer
eenzaamheid. Door de pittige huren
gaan moeders vaak werken of worden

Ruim duizend belangstellenden
sfeervolle jubileumviering

ZANDVOORT - Drie avonden ach-
tereen een \olle zaal, vrijdag, zaterdag
en zondag jongstleden dat betekende
dat zo ongeveer een duizend personen
het jubileumprogramma van onze
Zandvoortse Operettevereniging kwa-
rm-n zien en beluisteren dat in het
teken stond van Robert Stolz. Het
werd voor de vereniging een waardige
en indrukwekkende beloning van
verscheidene maanden hard werken
om deze uitvoeringen tot onvergete-
lijke te maken en men slaagde daarin
m alle opzichten.. .. „
Een muzikale stroom van onsterfelijke
melodieën werd over de hoofden
uitgestort en men heeft deze muzikale
explosie over zich laten komen als een
muzikaal gebeuren op hoog niveau.
Dertig jaar ingespannen operettewerk
vu-rd hier in a nutshell samengevat uit
de meest geliefde operettes, die men in
de loop der jaren voor het voetlicht
bracht. Om bij Robert Stolz te blijven
- Kin Walzertraum, Die Fledermaus,
Die lustige Witwe, Wiener Blut, Gra'fin
Mariza, Der Zarewitsch, Zigeunerliebe
en Paganini. Opnieuw kon vol
bewondering vastgesteld worden welk
eer, geniaal componist Robert Stolz is
ïoweest, wiens werken in de muziek-
ueschiedenis altijd zullen blijven
voortleven en voor ons nageslacht
nimmer meer verloren zullen gaan.

On vergetëlij k
Deze onvergetelijke Robert Stolz-
show werd samengesteld door Rudi
^ogleren \iel in drie delen uiteen, nl.
..Robert Stol/ door de jaren heen":
. Robert Stol/ en de romantiek" en
-Robert Stolz en de liefde". Op zeer
knappe wijze heeft Rudi Vogler zich
MII deze moeilijke taak gekweten en
er een .avond van gemaakt, die het
publiek lot laaiend enthousiasme
bracht. Een bijzondere vermelding
verdient daarbij stellig het zeer knappe
^•ingepaste pianospel van Henn.v
Kessler, die een meesterlijke onder-
leuning bood voor solisten en koor,
bijgestaan door de uitermate des-
kundige Wim Hesp, die de muzikale
' i iding en arrangementen voor zijn
r<'kening had genomen. Ook de
'.liorcografie van Grete Kieser, sober
maar aantrekkelijk, dient met ere te

worden genoemd, evenals de kostelij-
ke verlichting en geluidsregeling,
verzorgd door Don en Geoffrie
Courchaine. Het klopte allemaal tot in
de perfectie.

Het koor
Het koor was voor deze gelegenheid in
twee delen gesplitst namelijk een
dubbel mannen- en vrouwenkoor ter
ondersteuning van de zang der solisten
en waar nodig aangevuld met het
voltallige koor. Het voor elk koor

..geldende.euvej van .een, tekort_aan
mannenstemmen deed zich ook deze
avond bij Z.O.V. gelden, maar kon
toch niet bepaald hinderlijk worden
genoemd. Aanvulling blijft echler
gewenst. Men zong volgzaam en vol
overtuiging en goede staaltjes van
fraaie koorzang konden menigmaal
worden genoteerd.

Solisten
En dan de solisten, die vanzelf-
sprekend het grootste aandeel hadden
in het welslagen van de avonden. Dan
moet in de eerste plaats worden
genoemd Martha Koper, die ook nu
weer de ster van de avond werd. Haar
prachtige volle stem gepaard aan een
welhaast feilloos acteren, stempelt
haar tot de operette-artiste bij uitstek
en tot een kracht, waarop menige
amateurtoneelvereniging terecht
jaloers zou mogen zijn. Dat haar fraaie
stem van Annette de la Bije nog steeds
de nodige scholing ontvangt, is daarbij
duidelijk merkbaar, we vonden haar
opnieuw in voordracht en dictie sterk
vooruit gegaan. En dan denken wij aan
de prachtig gezongen aria „Spiel auf
deiner Geige" uit „Paganini" waarin
zij zichzelf overtrof en er een
indrukwekkende gestalte aan gaf. Een
voor een amateur ongelofelijk knappe
prestatie, waaraan heel wat studie zal
zijn voorafgegaan.
Sterk was ook het optreden van Wim
van der Moolen met de aria '„Auf der
Heide blüh'n die letzten Rosen". Welk
een wondermooie melodie is dit toch,
die door de solist op ingetogen en
hoogst muzikale wij/e werd verklankt.
Ongetwijfeld een der hoogtepunten
van de gehek uitvoering. Er waren
voort>. nog de tenoren Harry Stelloo

en Hennv Rees, die we^voor het eerst
als solisten beluisterden en die beiden
over een aantrekkelijk stemgeluid
bleken te beschikken en bovendien
een vlot acteren openbaarden. Krach-
ten, waaraan de vereniging stellig nog
veel plezier zal beleven.

Gasten
Als gasten traden op de sopraan
Annette Pochadt. charmant en aan-
trekkelijk die (als lid van Diogê in
-Haarlem'?) als uitgesproken operette-
zangeres hoge ogen gooide en injie
aria „In Früling, im Mondschein" tot
grote hoogte steeg en het publiek in
extase bracht en tenslotte de tenor
Fred van der Mey die eveneens ten
volle voor zijn taak berekend bleek,
doch het af en toe wel wat al te mooi
wilde maken, waardoor hij soms aan
enige geforceerdheid niet ontkwam.
Aanwezig op de eerste avond vonden
wij het een optreden vol charme en
glamour, vol sfeer en muzikaal
genieten. Een avond, die nog lang zal
bijblijven.

resultaten kan worden gekomen.
Daarom alleen al mag het verenigings-
gebouw „De Krocht" voor het
Zandvoortse verenigingsleven niet
verloren gaan. Het is nl. nog zeer goed
bruikbaar en er moet worden geroeid
met de riemen die we hebben.
Een uitbundige bloemenhulde viel de
jubilerende vereniging na afloop van
elke uitvoering ten deel, _ die werd
bijgewoond door vele autoriteiten en
afvaardigingen van zuster-
verenigingen. Met grote voldoening
kanjie Zandvoortse Operette Vereni-
ging op deze zo geslaagde avonden
terugzien.'

K.sr.

kamers verhuurd, waardoor jongeren
vaak aan h u n lot worden overgelaten,
de kiem voor „onmaatschappelijk"
gedrag. Voor de jeugd tussen 12en 16
jaar zien de samenstellers van het
rapport de oplossing in „straathoek-
werk", dus op dp plaaLs waar deze
groep zich ophoudt. Stekkie. Nachtuil
en Recreade zouden met name in de
vakantie meer moeten samenwerken.

HULPVERLENING
Uit de gepubliceerde cijfers blijkt.dat
Zandvoort 4711 inwoners tussen 6 en
25 jaar telt, waarvan 2610 tussen 16
en 25 jaar, 901 tussen 12 en 15 jaar en
1200 tussen 6 en 12 jaar. Van deze
groep, die bijna 30 procent van de
totale bevolking uitmaakt, zijn er
1800 aangesloten bij de gezamenlijke
sport- en jeugdverenigingen. Om meer
ongeorganiseerde jeugd te bereiken zal
de wil tot samen werking meer gestalte
moeten krijgen, ook bij de meer
individueel gerichte hulpverlening, die
met name in De Nachtuil nodig blijkt.
Nu moet de beroepskracht zich daar
beperken tot steun en begeleiding van
de vrijwilligers. Het is niet mogelijk op
alle hulpaanvragen in Ie gaan, zodat
het nodig is tot intensieve samen-
werking met Maatschappelijk Werk te
komen. Overigens vindt men, dat de
bezetting van die instelling met
anderhalve maatschappelijk werkers
onvoldoende is om ook de jongeren-
problematiek te behartigen. Een extra
beroepskracht zou daarvoor de op-
lossing zijn. In de vrij grote behoefte
aan ondersteuning op het praktische
vlak, zoals informatieverspreiding,
stencilwerk. e.d. ziet men mogeiijk-
heden in de Openbare Bibliotheek.
Voor een plaatselijk service-bureau
wordt Zandvoort te klein geacht. Over
de accommodaties is men niet
ontevreden, hoewel deze te weinig
over de gehele gemeente zijn ver-
spreid.

Het rapport van het Jeugd- en
Jongerenoverleg, dat onlangs op
de tafel van het gemeentebestuur
werd gedeponeerd, is van zater-
dag 4 november af ook beschik-
baar voor geïnteresseerden. Op
de Welzijnsmarkt in de biblio-
theek zal het verkrijgbaar zijn.
Ter plaatse zal het door middel
van tekst, foto's en film tevens
worden verduidelijkt.

En toen was 't zover,

Selectie
Besloten werd met een selectie uit de
nieuw in studie genomen operette, die
in aprij a.s. in de Haarlemse
schouwburg moet worden uitgevoerd,
nl.' „Die goldene Meisterin". Voor
ons persoonlijk was deze manifestatie
na een zó sfeervol genoten programma
van een beroemd componist, niet
nodig geweest. Het bleek nl. geen
operette van Robert Stolz te zijn,
waardoor het karakter van de avond
enigszins werd aangetast, al kunnen
wij ons voorstellen, dat Z.O.V.
daarmee wilde demonstreren, wat
men in de nabije toekomst van plan is
en dat bleek veelbelovend. Het zal
door de kosten van de aankleding het
totaalbedrag van deze avonden wel
aanzienlijk hebben opgevoerd.
Rest nog te vermelden, hel fraaie
decor dat door Arie Kerkman met de
firma Van Doesburg en eigen atelier
voor deze selectie was vervaardigd, nl.
een panoramabeeld van Weencn bij
nacht. Een fraai staaltje van decor-
bouw, waaruil overduidelijk bleek,
dat ook temidden van een vrij
gebrekkige accommodatie tot mooie

ZANDVOORT • Na 't nodige breekwerk, het puin ruimen, en het
opnieuw opbouwen, was het dan eindelijk zover. Nog buiten adem
konden Monique Greve-Spirieus en Jo Laminé op maandagavond 23
oktober hun gasten welkom heten op een feestelijke receptie.
„Buiten adem", omdat zij tot 's avonds 18.00 uur bezig waren
geweest met hun verbouwde kapsalon in te richten, terwijl om 19.00
uur de gasten werden verwacht.
Het was een bijzonder feestelijke receptie, waar een ieder zijn
bewondering uitsprak over de uitbreiding van de kapsalon. Er zijn
ware wonderen verricht, en het interieur is onherkenbaar
vernieuwd, men creëerde een gezellige zithoek, zeven extra plaatsen
en als klap op de vuurpijl verkoopt men een collectie tassen en
accessoires om van te watertanden. Uit Frankrijken Italië komen de
nieuwste modellen. Hiermede is tevens de band gelegd tussen
„JM-Coiffeurs International" en „JM-Bpdy Fashion International"
die op enkele meters afstand in de Gale/ij een onderkomen heeft.
De beide zaken van „Jo & Monique" geven aan de Galerij, in de
Kerkstraat te Zandvoort een speciaal cachet.

(Foto: Rob Langereis).

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De
voor de komende
alsvolgt:
Donderdag l inov.
Vriidiiü Snov.
Zalcrdiii; l mn
Zondcif! S I K U .
Ma;ind<ij . ; (>ntn.
Dinsdag 7 iun .
Woensdag 8no\.
Donderdag 9 no\

waterstanden
wi'i'K lu iden

l.00-Ui.l 5 u.
1.38-1U.51U.
5.15-17.30U.
5 57-18. l B u.
(i.t l -U) . !5u .
7.;(9-20.07 u.
8.18-21.26 u.

10.2 1-22.57 u.
Springt ij 3 mn : dondt i id 9 no\ .

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

en als het dan nog regent

Vrijdag eerste koopavond
ZANDVOORT - Vrijdagavond 3 november 1978 zal de eerste
koopavond zijn in de gemeente. In tegenstelling tot de winkels in de
regio die op donderdagavond de wekelijkse koopavond houden,
hebben de winkeliers in Zandvoort besloten deze op vrijdag te
houden. Bovendien geldt in Zandvoort nog een speciale regeling
voor de winkels in de kern van het dorp. Op zondag, buiten het
toeristisch seizoen (inclusief eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag)
zullen de winkels geopend mogen zijn van 13.00 tot 18.00 uur.

De voorzitter van de Federatie
Handelsvereniging Hanze, de heer L.
Duivenvoorde, toonde zich zeer
verheugd over de openingstijden
speciaal op zondag.
„Het heeft heel wat voeten in de aarde
gehaH, voordat wij toestemming
kregen om in de kern van het dorp de
winkels ook gedurende de winter-
maanden op zondagmiddag geopend
te krijgen. Niet iedereen was hier
enthousiast over, toch ht'bben de
leden van onze vereniging vóór'
gestemd, terwijl zij hiermede het
belang van hun buurman dienden. Dit
was een aantal Jaren geleden in
Zandvoort nog ondenkbaar geweest.
Het is een teken aan de wand dat men
het groepsbelang heeft laten preva-
leren boven het eigen belang, iets waar
wij, als bestuur, uiterst dankbaar voor
zijn"

Stationsplein
Ongelukkigerwijze vallen de winkels
gesitueerd op het Stationsplein en
Boulevard Barnaart, buiten de om-
schrijving „dorpskern", doch voor hen
is ontheffing aangevraagd. Het ziet er
naar uit dat ook deze winkeliers de
vergunning zullen krijgen om op

zondag buiten het seizoen de winkels
te openen. Het doel van de Federatie
Handelsvereniging Hanze is, het dorp
's winters uit zijn isolement te halen.
Zomer en winter, de gasten blijven
komen. Speciaal op de zondagmiddag
trekt het strand veel bezoekers. Er zijn
velen die dan graag een winterse
strandwandeling maken. Voor de

-winkeliers, speciaal de souvenierr-
shops die juist zo afhankelijk zijn van
dagjesmensen en badgasten, betekent
de zônda'ngsopening een verlenging
van hun seizoen.

Verlichting
Zabestaal ook de wens bij het bestuur
van de Federatie Handelsvereniging
Hanze, de l'eestverlichting, gedurende
de wintermaanden te laten branden.
„Wi| vinden Zandvoort momenteel te
doods en te donker gedurende de
wintermaanden. Zoveel gezelliger is
het wanneer de mensen verlichte
straten aantreffen en zaken djë
geopend zijn, dat trekt, speciaal in de
regio", aldus de heer Duivenvoorde.'
die hoopt dal zi|n wens. het
handhaven van de feestverlichting
gedurende de wintermaanden, vervult
zal worden

U weet bet toch=

een lage prijzen

(en 't is ook gezellig!)

Haal
het bti

Ivan de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven!
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UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING
DAG en NACHT (incl. weekend) TANKEN bij
RINKO, Oranjestraat 2-12, Zandvoort, met TIENTJES.
1, 2, 3 Of 4 TIENTJES in de KASSA en tanken
maar.

Renault
RENAULT beveelt
ELF aan

Renault dealer
occasions met
Gouden
Garantie.
— Tot 6 maanden garantie.
— Internationaal geldige garantie.
— Omruil binnen 2 weken mogelijk.
— Renault staat erachter.

RENAULT 4L 1975
3 x RENAULT4TL 1976
RENAULT 5TL 1976
RENAULT 5L 1976
RENAULT 12TL 1976

AUTOBEDRIJF

J. J. Willemsen & Zn
Floraplein 25B, Haarlem-Zuid

Tel. 023-32 49 20

Verkoop: mr. Lottelaan 8a, Haarlem-Zuid,
Telefoon 322427.

occasions

WOIMINGRUIL
Aangeb.: EENGEZINS-
WONING in centrum
Heemstede. Beneden

huiskamer, keuken, bij-
keuken, schuur met

vrij achterom.
Boven 3 slaapkamers en

douche.
Gevraagd: BENEOEN-

ETAGE of BEJAARDEN-
WONING in centrum

Heemstede.

(Mister Steam |
Ijt» te huur... J

Bespaar veel geld
en reinig zelf uw
vloerbedekking.

GRATIS
THUISBEZORGD

Drogisterij

OVERVEEN
Bloomendaalseweq
301.tel 023-32628J

KELTUM
Komplete cassettes,
wij leveren ook elk

los deel bij uw
bestaande cassette.
Juwelier SMIT
Raadhuisstraat fi9,
telefoon 280267.

VAN
LENT's

OCCASIONS
1977

OPEL KADETT Special, rood ... 40.000 km
RENAULT R12TL. metallic
groen • 25.000 km

1976
OPEL COMMODORE 2500, amber gold,
met LPG-installatie
OPEL ASCONA 16S, metallic
blauw 40.000 km
OPEL KADETT CITY de Luxe.
wit. vinyl dak 30.000 km
SIMCA RALLYE l, wit 40.000 km

1974
OPEL K AD ETT. okergeel 47.000 km
SIMCA 1000GLS, metallic
groen 50.000 km

1973
OPEL ASCONA 16N, blauw

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT

VERKOOP en SERVICE:
Kamerlingh Onnesstraat 15

Tel. 02507 - 53 46
Inruil mogelijk - Financiering GMAC.

Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,
ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

VOLVO 66
De Dionachteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H.P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
elefoon 02507-3242.
olvo dealer.

'n Veilige
inruilauto

dank zij het

volvo
testsysteem

i
DAF46SL 75-76
OPEL KADETT CITY. 76
PEUGEOT S04TI 77
RENAULT R16 75
SIMCA 1000
RALLYE II 76
VOLVO 66GL 76
VOLVO 343DL 77
VOLV0142 73-74
VOLVO 144 73
VOLVO 264GL,aut. .75
VOLVO 244DL
dem.auto 78

BAARS
Autobedrijven BV

Volvo - Peugeot-dealer
Paxlaan 10, Hoofddorp,

Tel. 02503-12961.

Badhoevelaan 94,
Badhoevedorp,
Tel. 02968-5252.

Ook Lease- Verhuur.

Voor alle merken
hoorapparaten
Alle soorten batterijen
en snoertjes. Ook voor

Ziekenfonds.

G.Janssen
Gedipl. audiciën

Binnenweg 92,
telefoon 286963, tst. 4

Mazda
verlaagt

prijzen!
van onderstaande modellen en uitvoeringen

MazdaSISScdan
113.795

Koersfluctuaties maken het mogelijk
dlrekt een enorm prijsvoordeel voor.

onderstaande typen rechtstreeks aan
onze klanten door te geven..,

Na de gedwongen prijsverhoging
van een paar maanden geleden.'

Ma2da8i8Ettai<>l.6 verheugt ons dat bijzonder.

anflj^ftvoor f 11.295 •
f 11.995
112.995
113.795

anfI4£7Óvoor 113.895
114.995

Ma*dn 121 Coupe 2
van 12^945 voor f21.495

M.izdaRX-5 Coupe
<ir f26.595

^^ ^^

verlaging van f 2OO tot
maar liefst bijna f 8OO

afhankelijk Van model en Uitvoering. Mazda'szljn alleen al door hun spreekwoordelijke
kompleeiheid "zwaar" konkurrerend ten opzichte van andere merken.

P,„m,,nk!BTW.p,„s»w,n,™4c«,l»houlen. Naa™ale u een Mazda langer bezit (rijdt) wordt hij steeds
Aflni'nnqsknMiTi f2")9.mlil B.TW itr.ni-.pon. konkurrerender. Door zijn m de praktijk bewezen, praktisch

k.'im-k.',i|>i.m--i. M .tijnbffr. rt)klii.imi,ikpnrii le>|i>s). onderhoudsvrije, lange levensduur. Lang. héél lang nadat u de nu nog
IQOdralrr* m Ncilvrldrid. extra lage aanschaffingsprijs al bent vergeten, wordt u nog elke dag

_. . hmiccjnalk'Ut.si-Luip^bcljmicn. Ll'.C.-inlmuiimiaacliik... aeJtflnJtQPtecid.njeIligtl'aoedkQBel' en probleemloze Mazda-rijden!

' ' -'MAZDA DEALER sinds 1967^ ' '

FA. E. DE GRAAFF HAARLEM
KONINGINNEWEG 44-48 • Tel. 314275 (023)

UNIEK

HIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met >

KORTING
* op REKENING (credit-card)

. met KORTING

dag en NACHT (inkl. weekend) tanken bij RINKO,
Oranjestraat 2-12, Zandvoort met

*CREDIT-CARD

t

Renault
RENAULT beveelt
ELFaan

Voor nadere informatie tel. 02507-2323-2424 b.g.g. 3360.
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KOMFORT, REKORD-RUIMTE, -
REKORD C ARAVAN.

De Rekord Caravan
heeft alle sublieme

eigenschappen van de
Rekord Sedan. Dus:

kompleet komfort. Dus:
volmaakt weggedrag. En

dus: alle denkbare veiligheids-
voorzieningen.

Maar de Rekord Caravan
heeft meer. Meer ruimte.'

Een zee van ruimte voor
uw bedrijf, voor uw
gezin, voor uw vakantie. van lentopel

zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.
Tel. 02507-534o.

NIEUW IN ZANDVOORT! !

HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o.KeurenZoon)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.:

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEN
RABATDELEN (grenen & vuren)

„PLAATMATERIALEN
1SEPLAST. & GEFINEERDE-'PANELEN ,«̂
RONDHOUJ -
DEUREN
L'OUVRÉ DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DlV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS l

HOUT- en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TE L. 02507- 22 66

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend dat overeenkomstig artikel 28 lid 6 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaande
maandag 6 november 1978 gedurende een
maand ter secretarie op het bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening voor een ie-
der ter inzage ligt het besluit d.d. 10 oktober
1978, no. 251 van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland houdende goedkeuring van
het bestemmingsplan "Bentveld-Zuid", zulks
met uitzondering van artikel 3A. sub c, ged.,
artikel 3A, sub d, alsmede artikel 3B lid l
sub 6 der bij het plan behorende voorschrif-
ten vastgesteld bij raadsbesluit van 30 augus-
tus 1977, no. 7 (a). ' -
De inspecteur van de_ruimtelijké ordening
en'zij die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend, kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn bij de Kroon beroep instel-
len.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan ieder, die
bezwaar heeft tegen de onthouding van goed-
keuring door Gedeputeerde Staten aan de
genoemde artikelen der bij het plan behoren-
de voorschriften.
Tot beroep gerechtigden dienen het beroep-
schrift in te dienen bij de Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de Raad van
State, Binnenhof l,'s Gravenhage.

™.,_Zandvoort, 26 oktober 1978.
de Burgemeester voornoemd,
H-. Machielsen.

FROMAGERIE
Kaas- en Wijnspecialisten

OPENINGSTIJDEN
M:i.v. 1 november 1978:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13.00
10.00
10.00
10.00
9.00
9.00

13.00

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

KERKSTRAAT 6A - ZANDVOORT
Tel. 02507-61 41 _

Speciale openingsaanbieding\
Voorbedrukte Rokken
met sjaal, om zelf te maken,
acryl-jersey,
normaal 45,- nu ..,
Geldig tot 15 november.

35,-

LIDA BROMET
PASSAGE 18 • ZANDVOORT - TEL. 78 78

Geopend van 11.00-17.00 uur. 's Maandags gesloten.

gemeente
zandvoort

Nieuwe Winkelsluitingswet en Winkelsluitingsverordening
Op 1 november a.s. treedt de nieuwe Winkelsluitingswet in werking.
Tevens wordt dan de nieuwe gemeentelijke Winkelsluitingsverorde-
ning van kracht.
De belangrijkste punten in de nieuwe regelingen zijn de volgende:

1. De winkels mogen maximaal 52 uur per week geopend zijn, op
gewone werkdagen tussen 5 en 18 uur en op zaterdag tussen 5 en
17 uur-, -

Uitzonderingen zijn o.a.: ' ,
kapperswinkels (mogen op gewone werkdagen tot 18.30 uur op-
en);
vis-, tabaks- en rijdende winkels (mogen op gewone werkdagen
tot 19.00 uur open). ,

De winkelier maakt de door hem gekozen openingsuren bekend
door middel van een door het gemeentebestuur gewaarmerkte gele
aankondigingskaart (aan te plakken op de deur) Deze aankondig-
ingskaarten dienen persoonlijk te worden ingeleverd bij de afdeling
Burgerzaken ter waarmerking, (openingstijden van 9. tot 12 uur)
De aankondigingsverplichting en de openingstijden gelden niet voor
apothekers, tijdschriftenwinkels en winkels op spoorstations.
2. De winkeliers mogen zelfstandig, maar liefst in gezamenlijk over-
leg, hun eventuele halvedagsluiting en vakantiesluiting bepalen.

Bovenstaande punten 1 en 2 gelden voor heet Nederland, dus óók
voor de gemeente Zandvoort. Daarnaast geldt voor de gemeente
Zandvoort zelf nog het volgende:
1. Koopavond vrijdag tussen 18 en 21 uur (in de hele gemeente)

• 2. Seizoensbepalingen: (in de hele gemeente)
a. zondag (en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinkster-

dag en Koninginnedag):
openstelling van 9 tot 20 uur:
gedurende de periode van 1 april (of vanaf Goede Vrijdag, als
die valt vóór 1 april) tot 1 mei, alsmede in de periode van 15
september tot 1 oktober;
openstelling van 9 tot 22 uur: gedurende de periode van 1 mei
tot 15 september;

b.zaterdag: van 17 tot 23 uur gedurende de periode van 1 april
tot 15 september (of vanaf Goede Vrijdag, als die dag vóór
1 april valt).

c.overige werkdagen: tot 22 uur gedurende de periode als hier-
boven voor de zaterdag.

3. Zondag buiten het toeristisch seizoen (inklusief Eerste Kerstdag
en Nieuwjaarsdag):
openstelling van 13 tot 18 uur alleen in de kern van het dorp
Zandvoort.

N.B.:
l.

II

Tenslotte: eventuele nadere informatie is verkrijgbaar ter gemeente-
secretarie, afd. Algemene Zaken, telefoon 4841, toestel
113.

De uren, dat een winkel geopend mag zijn op grond van de
gemeentelijke bepalingen voor het seizoen (avondverkoop)
en de zondag buiten het seizoen tellen niet mee voor de
berekening van de toegestane 52 uur.
De uren van de koopavond daarentegen weer wel!

Op de bovengenoemde gele aankondigingskaarten staan de
normale openingstijden. Daarnaast kan iedere winkelier desge-
wehst de alleen voor Zandvoort geldende openingsuren
(voor het seizoen en de zondagen daarbuiten} op een afzonder-
lijke eigen aankondigingskaart bekend maken.

Si,

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

maandag: - 12.30-16.00 uur
dinsdag: 9.00-16.00 uur

woensdag: 9.00-16.00 uur
donderdag: 9.00-17.00 uur

vrijdag: 9.00-12.00 uur, 13.00-1u.00 uur

Telefoon 02507-71 66
HET BLAD VOOR UW RECLAME

. „ , . ., ytegen zeer vobrdelige.iidvertentietarieven,
ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.' • • • • ! • • * • •

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie
ook nieuws !

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Nu bij ons:
De Dynamische Volvo's 79

Autonieuws van de eerste orde.

Ech t iets voor het najaar:

7 dagen naar Mallorca
in het erg prettige hptel „Playa de Mallorca"
in Palmanova van7-13 november. Vol-pension voor. 375,-
en weer bij:

REISBUREAU
KERKMAN
Grote ruôUh! 20 Zandvoott

SPECIALE
AANBIEDING

HYDRA-DIOR
BIOSYNERGISCHE VERZORGINGSLIJN

V^nristian Di
PARIS

ior

Alle Hydra-Dtor produklen zijn onder medisch toezicht vervaardigd en gelest

Een unieke gclogormetd om kennis te maken
mot de

HYDRA DIOR
nuidverzorgingsprodukten

Voor maar J 1 9 50 ontvang! U een IraalcoHret*
met de volgende Inhoud

1 llacon lalt en
1 llacon lontc (Inhoud 4 01 J

Dll coftrel Is verkrijgbaar m de 3 verschillende
huidiyoen
- drogo en gevoelige huW
- normale en gecombineerde ttuM
- vollo huid

* I0«ng da w

Parfumerie

Haltestraat 53, Zandvoort, Telefoon 02507-3449.

Kom naar onze showroom en wij trakteren u op
een proefrit in de Dynamische Volvo's'79.

Pas dan weet u precies wat Volvo bedoelt
met Dynamische Veiligheid. Dai voelt u al
rijdende in die praktische en prettige Volvo 66.

De gezinswagen mei die soepele
automatische versnelling (CVD.
Of beproef de nieuwe Volvo 343
eens. Nu met handgeschakelde
vierversnellingsbak en z'n
aanlokkelijke prijs: De 343 Luxevanaf
f15.750,-.

Als u de Volvo 240-serie op z'n
sportiefst wilt leren kennen,
moet u eens kijken ntiarde
nieuwe Volvo 242 GT.
Chique,comlbrt en een
voornaam voorkomen zult u
onmiddellijk herkennen in de
Volvo 2bO-!>erie. Dit is meer dan ooit
de gelegenheid om Volvo te betrekken
in uw autokeuze.Onze deuren staan wijd vooru open.

_

Automobielbedrijf H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10, Zandvoort, tel. 02507-3242.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 NOVEMBER 1978 PAGINA

is'm dan,
Audi 80

Met de nieuwe Audi 80, knipoogt Audi naarde
jaren '80. Zowel bij hel ontwerp als de constructie zijn de
Audi ingenieurs er van uitgegaan dat in de toekomst
steeds zwaardere eisen aan auto's gesteld gaan worden.
Eisen die de veiligheid betreffen. De economie. En niet
te vergeten -het comfort. Want juist bij het steeds drukker
wordende verkeer is het zaak dat de concentratie van de
bestuurder optimaal is. Qnder alle omstandigheden!

'n Vorm die economen aanspreekt
Karakteristiek voor de nieuwe Audi 80 is het front

met geïntegreerde bumpers en rechthoekige koplampen.
Ook de markante achterkant met de grote achterlichten
geeft de Audi 80 een eigentijds uiterlijk. De resultaten
van windtunnclproeven zijn medebepalend geweest voor
dat uiterlijk. Door de acro-dynamische wigvorm en de
zorgvuldige afwerking is de luchlwcerstand tot een
minimum beperkt. Dat maakt de Audi 80 tot een
opvallend zuinige automobiel.

Nieuw is de verbruikmeter
Om te laten zien hoe zuinig de Audi 80 met de

brandstof omspringt, is op een centrale plaats op het
dashboard een speciale verbruikmeter gemonteerd.
Deze verbruikmeter geeft aan hoeveel brandstof bij een
bepaalde snelheid wordt verbruikt. Een attent detail, dat u
alleen bij een heel klein groepje uiterst exclusieve auto-
mobielen aaji zult treffen!

Luxe en comfort op een hoo^ plan
De aero-dynamische wigvorm maakt de Audi 80 in

combinatie met de perfecte isolatie,tot'n opvallend
stille automobiel.

Zo zijn alleen al op de vloer isolatie-
materialen aangebracht die qua geluid-
demping overeenkomen met een 15

dikke muur. Comfort spreekt ook

uit het zorgvuldig ontworpen interieur, waarvan de klcur-
stclling is aangepast aan die van het exterieur. De crgo-
nomisch ontworpen stoelen garanderen een perfecte zit

Alle bcdicningsorgancn zitten binnen handbereik.
Het geraffineerde ventilatie- en verwarm i ngs systeem
zorgt steeds voor een aangenaam rijklimaat. Met z'n
royale binncnmatcn biedt de Audi 80 vijf volwassenen

vallc ruimte om zich comfortabel te voelen.

't Zijn ook de kleine dingen die het doen
Kenmerkend voorde nieuwe Audi 80 is de aandacht

voor het detail. Dat blijkt niet alleen uit z'n bijzondere
verbruikmeter. Neem de van binnenuit verstelbare
buitenspicgcl, waarvan alleen de spiegel beweegt en het
spiegclhuis blijft staan. Dat maakt het instellen gcmakkc-
lijkcr en het verstellen door rijwind of aanraking ovcr-
bodig. Door de vorm en de plaatsing van het spiegclhuis
worden bovendien de zijruiten veel minder snel vuil.
De radio-antenne is naar achteren verlegd omdat daar
storingen het minst doordringen. Het reservewiel staal
rechlop legen de zijkant zodxil het ook makkelijk bercik-
baar is bij volgepaklc bagageruimle. "n Bagageruimte
overigens van maar liefst 500 liter.

Onberispelijk weggedrag
De grote wielbasis en voorwiclaandrijving bezorgen

de Audi 80 een voortreffelijke wcgligging. Een extra
stabilisator aan de vooras beperkt uitbreken bij hoge snel-
heclen. Een nieuw \ccrsystccrri verhoogt het rijcomfort:

slechte wegen lijken niet meer te bestaan. Ook in extreme
rijsituaties blijft de Audi 80 voorbeeldig onder controle!

Verregaande veiligheidsvoorzieningen
Uniek voor vele andere auto's, maar vanzelfsprekend

voor Audi is de zelf-corrigercnde stuurinrichting, waar-
door de Audi 80 altijd koers vast z'n weg vervolgt. Vanzelf-
sprckcnd is het diagonaal gescheiden tweekrings
rcmsystcem. Nog stijver uitgevoerde deuren die als een
kluisdeur dichtslaan, een benzinetank (met maar liefst een
inhoud van 68 liter) die tussen de achterwielen, achter de
achterbank is geplaatst en extra lange kreukelzones
dragen bij aan de totale veiligheid.

Vier motorversies
De Audi 80 wordt in vier verschillende motorversies

geleverd: 44 kW (60 DIN-pk), 5 5 kW (70 DIN-pk),
63 kW (85 DIN-pk) en 81 kW (l 10 DIN-pk). Pittige en
opvallend stille motoren, waarvan met name de prestaties
van de 81 kW-vcrsic lot de verbeelding spreken: van
O -100 km/u in 10 seconden en een lop/kruissnelhcid
van 181 km/u (volgens DIN)! • ,

> '

De nieuwe Audi 8O.
Het verschil tussen een auto

en een automobiel

BS. Als u hem echt wilt zien,
moet u toch even bij uw dealer langs gaan

Zandvoort Garage H. Strijder, Burg. v. Alphenstraat 102, Tel. 02507 - 4565.
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Zandvoortmeeuwen
geabonneerd op 1-1

V.' ~ - P *« v i P; -t<* - ?•>%$ * ~ g&^* •̂lu-,;; ->« •« F«« U^fi *•' •-j *TC /̂'̂ I-T». T5
l'^V v *.r r^rT>;-v^T,^,«<^-i: 10

ZANDVOORT • „Het wordt eentonig", vond een Zandvoort-
meeuwen- supporter na afloop van het duel tussen zijn favoriete
club en TYBB. „Voor de derde keer achtereen een 1-1 gelijkspel en
deze keer lag het niet aan de scheidsrechter. Ze hebben gewoon dom
gespeeld." De man had wel een beetje gelijk^ want de Meeuwen
hadden deze streekderby moeten winnen. Scoringskansen waren er
legio, maar die werden door een nogal eenzijdig aanvalspatroon
continu om zeep geholpen. Doordat de mededingers om de bovenste
plaats,. Stormvogels en KFC, beide wonnen, moet de Zandvoortse
formatie voorlopig genoegen nemen met de derde trede op de
competitie-ladder. -
Zandvoortmeeuwen met Ed Vasten-
houw als vervanger voor John v.d.
Zeijs, drong in de beginfase sterk aan
en bleef eigenlijk de eerste helft
volledig superieur. Het begon al direct
met een vrije trap van Kees Bruin op
de lat en een scoringskans van Albert
Visser na aangeven van Chris Jong-
bloed. The Yellow-Black Boys moes-
ten het hebben van verrassende
uitvallen, maar de Meeuwen-defensie
had daar weinig moeite mee.
Een door Aaldert Stobbelaar listig
genomen vrije trap bracht Kees Bruin
tot een felle schuiver, die de
TYBB-goalie tot hoekschop verwerk-
te. Ook een serie hoekschoppen en een
flink aantal vrije scoppen op de rand
van het strafschopgebied brachten
geen wijziging op het scorebord.
Doordat ook de aanvallers van de
tegenpartij nogal machteloos opereer-

den, brak de rust met dubbel-
blanko stand aan.

Weinig effect
Ook in de tweede helft begon
Zandvoortmepuwen, maar men vol-
hardde in het weinig effect sorterende
spel „door het midden". Aaldert
Stobbelaar, het grote gevaar, kreeg in
het strafschopgebied gekomen, twee-
maal achtereen geen ruimte te

scoren. Toen het een keer over de
vleugel ging, leek Albert Visser na een
voorzet van Bert Bouwman succes te
hebben, maar hij faalde, Direct
daarop, in de 18e minut, herstelde
Visser zich met een snelle reactie op
een pass van rechts: 1-0.
Aan de andere kant kwam de
linksbuiten van TYBB vrij voor doel
maar schoot hoog over. Toch kwamen
de Haarlemmers er steeds beter in en

Zandvoort '75 klom
naar derde plaats

kregen vat op het middenveld, waar
John Wcijers opviel door gedegen
solo's. In de 33e minuut leidde dat tot
de gelijkmaker, toen Weijcrs zich op
links vrijspccldc.cn Ruud v.d. Weijden
de bal uit de voorzet over de lijn wist
te werken: 1-1. In de laatste 10
minuten lieten beide teams nog
diverse kansen liggen. Het bleef een
boeiende en sportieve partij voetbal,
waarbij de verzorgers niet in actie
behoefden te komen. Het bleef ooK
1-1, waarmee TYBB ongetwijfeld iets
meer kreeg dan het verdiende.
Hoe klein de krachtsverschillen in de
3e klasse B zijn, blijkt ook wel uit de
overige uitslagen. Leider Stormvogels
won weer op het nippertje, nu met 2-1
van HBC. Het goed volgende KFC had
grote moeite met staartplocg Zaandijk
(0-1) en Velsen won met 2-0 van het
hoger geplaatste Nieuw Vennep. De
wedstrijden VVB-QSC en Beverwijk-
WSV'30 eindigden beide in 1-1. Na 8
competitie-zondagen is de stand nu als
volgt:
Stormvogels
KFC
Zandvoortmeeuwen
WSV'30
TYBB
Nieuw Vennep
Beverwijk
HBC
Velsen
Zaandijk
VVB
QSC
Kichard Kerkman is net te laat. Bruin
en Stobbelaar kijken toe.

8-13
8-12
8-11
8-10
8-10
8- 9
8- 8
8- 6
8- 5
8- 4
8- 4
8- 4

Voetbal

Verlichting
ZANDVOORT - Op woensdag 8
november zal de verbeterde verlich-
ting op het veld 2 van Zandvoort-
meeuwen officieel in gebruik worden
genomen. Dat gebeurt om 19.30 ur
met het spelen van een wedstrijd
tussen Zandvoortmeeuwen A-junio-
ren en een jeugdselcctie van de
afdeling Haarlem van de KNVB.

Handbalsters wonnen weer
ZANDVOORT - De zaterdag-
middagvoetballers van Zand-
voort '75 hebben deze week
weer een lastige klip omzeild.
Het team van trainer Arie
Stokman wist het bezoekende
SC Kinheim verdiend op 2-1 te
houden. Door dit resultaat en
door het verlies van Bloemendaal
bij KIC klom Zandvoort '75 naar
de derde plaats op de ranglijst.

De Zandvoorters en de Kinheimers
hebben fel gestreden om de overwin-
ning, die pas diep in de tweede helft
aan de thuisclub ten deel viel. De SC
Kinheim ging zeer vlot van sl.irt en in
de icrste minuten moest Bert
Molenaar enkele malen fel in actie
komen.
Toen Zandvoort '75 eindelijk onder
de druk van de Beverwijkse aanvallen
uitkwam en zelf in het offensief ging,
werd spits Karet v.d<Heijden direct al
vakkundig \ neergelegd. Ruut Krijgs-
man belastte zich met de vrije trap, de
bal kwam in de doelmond en werd
door Joop Tukker ingeschoten. 1-0.
Direct daarop kon Molenaar nog net
de gelijkmaker verhinderen, maar dat
bleek slechts uitstel. Weer ging
Kinheim massaal ten aanval, waarbij
plotseling een niet al te harde inzet van

Steyaart toch de wel verdiende
gelijkmaker opleverde: 1-1. Kinheim

-kwam nog voor de rust goed weg, toen
een prima aanval, ingezet door André
Allis door Raymond Keuning rake-
lings langs de paal werd gekopt.
In de tweede helft kwamen beide
teams i enkele malen dicht bij een
treffer. Jan Swart schoot uit een
corner van Huybregts hard in, maar
het leer ging via de vuist van de
Beverwijkse doelman over de lat.
Swart moest even later, toen Molenaar
was omspeeld, redding brengen op de
dpellijn. Tien minuten voor tijd kwam
Zandvoort '75 aan de overwinning,
toen Joop Tukker de bal van de
rechtervleugel op de goede hlapgte
voor de doelmond deed belanden en
de toestormende Keuning onhoud-
baar inkopte: 2-1.
Na de resultaten <van zaterdag is de
stand: '
WRA
KIC ,
Zandvoort '73
Bloemendaal
Halfweg
SMS
SVJ
RCH
Kinheim
Velsen
DEM

7-13 (25- 4)
7-11 (13- 4)
7- 9 (18-14)
7-, 8 (14-11)
7 - 7 ( 5 - 9)
8- 7 (11-16)
6-, 5 ( 9-13)
7- 5 (11-14)
7- 5 (11-14)
7- 5 ( 7-11)
8- 3 ( 4-20)

ZANDVOORT - Het eerste
damesteam van Zandvoort-
meeuwen-handbal heeft ook de
tweede wedstrijd in de zaalcom-
petitie in winst kunnen omzet-
ten. Tegen het Haarlemse Bato
keken ze na 7 minuten al tegen
een 3-0 achterstand aan, maar
daarna ging het Zandvoortse
zevental op volle toeren draaien.
Het team had zijn herstelde
coach Gerda van Duijn weer aan
de kant en die mocht constate-
ren, dat haar adviezen goed
werden opgevolgd en resulteer-
den in een serie doelpunten.
Bato kreeg een fors tempo
opgedrongen en mede door een
fatale /wijziging in de taktiek
liepen ze voor rust al een 3-5
achterstand op. Ook daarna' gaf
Zandvoortmeeuwen het initia-

• tief -niet meer uit handen en sloot
het pittige duel af met een 5-10
zege. Score: Sandra v.d. Duijn 3,
Erna Duker, Truus Draayer,
Annie Trouw ieder 2, Els
Dijkstra 1.

Heren
Het herenteam moest bij SCV in

Castricum weer een kleine nederlaag
incasseren. Het werd een op hoog peil
staande wedstrijd, waarin Zandvoort-
meeuwen .technisch en taktisch goed
uit de verf kwam. CSV, dat een iets
sterkere aanval en een meer geolied
systeem demonstreerde, leidde bij rust
met 8-7. In de tweede helft scoorden
beide teams nog 10 treffers, waardoor
de conditioneel sterke Castricummers
net met 18-17 zegevierden. Score:
Joop Boukes 5, Willem Pijper 3, Joost
Berkhout, Dick Berkhout, Djurre
Boukes, Roei Hogendoorn ieder 2,
Leon Pleging 1.
Zondag spelen beide teams weer voor
eigen publiek in Sporthal Pellikaan; de
dames om 14.00 uur tegen VZV, de
heren om 15.00 uur tegen Wouters/-
Tornado.

Massaal badminton-festij n

kort
Dames-voetbal
ZANDVOORT • De dames van FC
Zandvoort Noord zijn de enige
vereniging, die met vrouwelijke verte-
genwoordigers uitkomt in de zaalvoet-
balcompetitie. Men startte met het
juiste aantal speelsters, maar door
blessures raakte het team onvolledig,
met twee nederlagen is onvermijdelijk
gevolg. Er bestaat dringend behoefte
aan enkele speelsters, die zich kunnen
melden bij de heer Kreuger, Celsius-
straat 23, tel. 5922.

OSS actief
ZANDVOORT - De jaarlijkse onder-
linge wedstrijden van gymnastiekver-
eniging OSS worden voor alle
afdelingen gehouden op 12,13 en 14
december op het lesuur en de plaats,
waar wekelijks wordt geturnd. De
keurgroep, die op 9 december
deelneemt aan de Kringkampioen-
schappen in Beverwijk, heeft haar
wedstrijd in januari. Alle wedstrijden
gelden als voorbereiding op de
uitvoering ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van OSS.

TZB bleef
op 0-0

Overzicht tijdens het toernooi.

ZANDVOORT - Het Familie- en Vrienden toernooi van Badminton Club Duinstreek is zondag een succes
geworden. De organiseren'de vereniging had de inschrijving opengesteld voor alle badmintonspelende
Zandvoorters, met de restrictie, dat twee wedstrijdspelers geen koppel mochten vormen. Niet minder
dan 120 koppels waren van de partij en na negen uur badminton kon het geslaagde evenement worden
afgesloten. Er werd gespeeld in de categorieën dames-dubbel, heren-dubbel en mixed-dubbel,
respectievelijk om de Sporting Cluf>-beker, de Lotus-beker en de Duyterghast-beker. De uitslagen waren.

Dames-dubbel Hockeyers tweemaal 1-1
1. Francien Ojevaar-Ute Klaassens; 2.
Alice Frank-Trees Wijting; 3. Charna
Verheugcn-Mirjam Pannekeet; 4. Mar-
jan v.d. Brink-Ellen Crabbendam.

Heren-dubbel
1. lid Wijting-Richard Kerkman; 2.
Jochem v.d. Berg-Pieter Jan v.d. Berg;
3. Rob Pleviur-Peter Kuin; 4. Taco en
Jaap Hdlcmans.

Mixed-dubbel
1. Maureen Schenkenberg-Richard

' Wet/el; 2. Trt't-s en Ed Wijting; 3.
Esther Jochems-Jaap Enderman; 4. ,

"-^Yolanda Nieuwenburg-Jacob de Vries.

ZANDVOORT - De topselecties
van De Zandvoortse Hoecky
Club hebben het zondag niet
verder dan een 1*1 gelijk spel
kunnen brengen, de heren tegen
Hermes uit Den Helder, de
dames tegen Kameleon.

De hi'ri'nwedstrijd ging redelijk gelijk
op, hoewel Mermcs meer strafcorners
dus meer socringskansun kreeg. Maar
keeper Tjuerd Faber stak in grote
vorm en tot kort voor het einde wist
hij /.ijn doel schoon te houden. Toen
ging de 1-0 voorsprong alsnog
verloren.

De eerste blunder van de uitstekende
ZHC-keepster in deze competitie
betekende voor de rust een 0-1
achterstand. De strijd bleef ook in de
tweede helft spannend en de tegen-
treffer van Yvonne Ovaa uit een
strafbal was dan ook zeker verdiend.

Kort voor tijd werd de Zandvoortse
dames nog oen tweede sLrafbal
onthouden. Eindstand ook hier dus
M. '

Aanslaande xondag spelen beide
teams een uitwedstrijd, de dames bij
Forescate,, de heren bij Schcyboeck.

ZANDVOORT - The Zandvoort
Boys hebben uit hun wedstrijd
tegen het lager geplaatste
DSC'74 slechts één punt mee
naar huis kunnen nemen. Het
hadden er zeker twee kunnen
zijn, want de Zandvoorters
waren duidelijk sterker.

De aanvallen van TZB waren gevaarlij-
ker, maar men wist het net niet te
vinden. Vooral linksbuiten René
Casticn en spits Cees Sebregts
creëerden fraaie kansen, die niet in
treffers konden worden uitgedrukt.
De TZB-defensie met Eric Leffers,
William Rubeling, laatste man Kees
D'Hondt en vooral doelman Bram Puls
stak in goede vorm en had weinig
moeite met de DSC-offensicven.
Ook in de tweede helft manifesteerde
/.ich een sterker TZB, dat niet tot de
juiste afwerking kon komen. Do
betere ploeg moest x.ich neerleggen bij
een 0-0 eindstand.
De stand in de 2e klasse HVB is nu:
Terrasvogels 9-13, SVIJ 9-12, CBS
9-11, Renova 9-10, Heemstede 9-10,
Inter Heemskerk 9-9, EHS 9-9,
Schalkwijk 9-8, Alliance 9-8, TZB 9-8,
DSC'74 9-5, Molcnwijk 9-5.

Voetbal
Zandvoortmeeuwen ,
Zondag 29 oktober
Zandvoortm.l-TYBB l 1-1
Zandvoorm. 2-Ripperda 2 1-2
Zandvoortm. 3-v. Nispen 3 3-1
Zandvoortm. 4-Sp.woude 3 1-1
Ripperda 4-Zandvoortm. 5 9-0
Zandvoortm. 6-Dios 6 7-1
jBl.daal 7-Zandvoorlm. 7 1-2
EHS 9-Zandvoortm .9 0-1
A-juri. St.vogels 1-Zandv.m. l 1-1
Ripperda 2-Zandvoortm. 2 5-8

Zaterdag 28 oktober
Zandvoortm. 1-Renova l 5-0
SCW 6-Zandvoortm. 2 . 1-1
B-jun. Zandv.m. 1-Dem l 0-0
Zandv.m. 2-Sp.woude 2 3-2
C-jun.: VSV 1-Zandv.m. l 1-1
Halfweg 2-Zandvoortm. 2 1-1
HBC4-Zandv.m.3 0-12
DSS4-Zandv.m.4 0-9
D-jun.: Zandv.m. 1-VSV l 0-2
NAS 2-Zandv.m. 2 0-2
Schalkwijk 2-Zandv.m. 3 0-8
Zandv.m. 4-DCO 4 DCO n.o.
Geel Wit 5-Zandv.m. 5 , . 3-2
TYBB 7-Zandv.m. 6 , ... 1-0
E. Junioren:
Zandv.m. 1-DCO l 0-2
Zandv.m. 2-DCO 2 1-0
Zandvoorm. 3 TYBB 3 1-1
RCH5-Zandv.m.4 0-1
VEW 3-Zandvoorm. 5 0-3
Zandv.m. 6-Schalkwijk 10 n.g.
F-jun.: Zandv.m. 1-Alliance 4 3-0
Zandvoortm. 2-Alliance l 1-3
Zandvoortm. 3-Alliance 2 0-0
Zandvoortm. 1-Alliance 3 1-1

Zandvoort'75.
Zandv. '75 1-S.C. Kinheim l 2-1
SMS 3-Zandvoort'75 2 1-6
Zandvoort'7 5 3-SC Kinheim 3 1-1
Zand voort'7 5 4-K IC 4 2-0
Zandvoort'75 5-Kennemerland 8 0-8
Kennemerland 10-Zandv. '75 6 2-1
VEWA2-Zandvoort'75Al -1-5

-TZB
DSC'74-TZB l 0-0
DIOS 3-TZB 3 2-7
Spaarncv. 4-TZB 3 2-7
TZB 5-Vog.z. 5 1-5
TZB6-ED08 2-1
Junioren
Renova-TZB 6 4-0
RCH 2-TZB c 3-0
HFC 2-TZB d 10-0
TZB e I-Hoofd d. 3 0-0
TZBeII-TYBB7 0-6
TZB A-TYBB l 2-7

Handbal
Zaterdag 28 oktober
m.a. Hoofdd. 3-Zvm. 2 7-8
m.p. KIC 1-Zvm. l 6-6
Hoofdd. 3-Zvm. 2 0-6

Zondag 29 oktober
d.s. Bato 1-Zvm. l 5-10
Onze Gezellen 5-Zvm. 3 5-3
h.s. C.S.V. 1-Zvnm. l 18-17
Full Speed 2-Zvm. 3 6-11
j.p. concordial-Zvm. l 7-5
Onze Gezellen 2-Zvm. l 24
j.w. BSM 1-Zvm. l 6-8

Nachtuil
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 3
november wordt in De Nachtuil de
film Deep End gedraaid. De voor-
stelling begint om halfacht precies. De
soosruimte is open vanaf 7 uur. De
tweede rol van de film start om
halfnegen en tussentijds is de voordeur
gesloten. Entree: f3,50 voor niet-
leden en f 2,50 voor leden.

Zandvoortmeeuwen.
Zondag 5 november
QSC-Zandv.m.
TYBB 2-Zandv.m. 2
Kennemers 3-Zandv. 3
Zandv.m.4-RCH4
Zandvm. 5-ADO 20 6
Velsenl2-Zandv.m.9
A-junioren:
Zandv.m. 1-HFC l
Zandv.m. 2-G.Wit4
Zaterdag 4 november:
HBCl-Zandv.m. l
Energie 4-Zandv.m. 2
B-junioren:
ADO201-Zandv. l
Sp.woude 2-Zandv. 2
Zandv.m. 3-HBC 5
C-junioren:
Zandv. 1-Concordia l
BSM 2-Zandv.m. 2
DCO4-Zandv.m. 3 '
Schalkwijk 4-Zandv. 4
Zandv.m. 5-DSK 3
D-junioren:
Velsen 1-Zandv.m. l
Zandv.m. 2-Alliance 2
Halfweg 3-Zandv. 3
HFC'l-Zandv.m.4
Zandv.m. 6-HFC 6
E-junioren:
HFC 1-Zandv.m. l
DIO 1-Zandv.m. 2
Geel Wit 3-Zandv.m. 3
Zandv.4-TYBB4
TYBB 6-Zandv.m. 5
Zandv.m. 6-TYBB 7
F-junioren:
Zandv.m. 1-Alliance 4
Zandv.m. 2-Alliance 3
Zandv.m. 3-Alliance 2
Zandv.m. 4-Alliance l
Zandvoort '75
Zaterdag 4 november:
KIC 1-Zandv. '751
Energie 3-Zandv. '75 2
Odin7-Zandvoort'753
Kennemers 4-Zandv. '75 4
J. Hercules 6-Zandv. '75 5
Zandv. '75 6-J. Hercules 8
TZB
Zaterdag 4 november
TZB b-THB l
TZBc-HFC3
TZB E I-D 10 2
TZBEH-Schalkw.lO
Zondag 5 november:
TZB I-Heemstede
TZB2-EHS3
TZB 4-De Meer l
DSC '74 6-TZB 5
TZB 6-NAS 8
DCO 1-TZB A

Handbal
Zaterdag 4 november
j.a.: KIC 1-Zv.m. l
Zondag 5 november
d.s. Zvm. 1-VZV l
Zvm. 2-Full Speed 2
Zvm. 3-GVO 2
h.s. Zvm. 1-Wouters/Tornado
TYBB 1-Zvm. 2
Zvm.3-concordia5
m.a. IJmond 3-Zvm. 2
m.p. Zvm. 2-Full Speed 2
m.w. Zvm. IHoofddorp l
j.w. Zv.m. 1-BIinkert l

J 4.30 u.
11.30 u.
12.00 u.

9.45 u.
12.00 u.
12.00 u.

9.4 5 u.
12.00 u.

12.00u.
14.30u

14.00u.
12.00 u.
12.00 u.

12.00u.
14.00u
15.15u.
12.00u.
i 2.00 u.

9.30u.
ll.OOu.
ll.OOu.
ll.OOu.
ll.OOu.

ll.OOu.
10.00 u.
10.15 u.
ll.OOu.
ll.OOu.
10.00 u.

10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

14.30u.
11.30u.
15.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
12.00 u.

12.00 u.
12.00 u.
ll.OOu.
ll.OOu.

14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

13.00 u.

14.00 u.
16.10 u.
12.00 u.
115.00 u
13.10 u.
12.55 u.
16.55 u.
10.40 u.
11.20 u.
10.00 u.

Het NMB spaarpapier
aan toonder.

Spaarwinstbiljet
met vaste looptijd.

Rente tot

Het Spaarwinstbiljet is een spaar-
vorm, speciaal voor hen die van tevoren
weten hoe lang ze hun geld kunnen
vastzetten. Dat kan kort zijn, dat kan lang
zijn.Twee jaarvast met een rente van l^u%
of zes jaarvast met een rente van 8'/a0/o.

Berekend op basis van rente op rente.
De vier mogelijkheden in de tabel laten u
precies zien wat u betaalt en hoeveel u
straks ontvangt.

U bepaalt uw eigen winst.

Premiespaarbiljet
met variabele

looptijd. Rente tot

De flexibele tussenvorm. Vindt u een
vaste looptijd van 2 jaar wat te kort en 6
jaar te lang, dan is het Premiespaarbiljet
een winstgevend alternatief. Premiespaar-
biljetten kunnen namelijk na 2, 3, 4 of 5
jaar worden uitbetaald.
U ontvangt dan bij uitbetaling boven de
jaarlijkse basisrente van 5% rente op rente
een progressief oplopende premie.

De tabel geeft de mogelijkheden op
een rijtje.

U stort nu f 1.000.- en wij betalen u terug:

u stort

f 869,37
f4.346,86
f 621,49
f-3. 107,44

spaartermijn

2 laar
2 jaar
óiaar
6 laar

rente

7'/4%

7'/4%

8'/4%

u ontvangt

f 1.000,-
f5.000,-
f 1.000,-
f5.000,-

spaar-
termijn

2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar

hoofdsom +
basisrente

f l . 102,50
f l . 157,63
fl .215,51
f 1.276,28

+
premie

f 50,-
f 85,-
f135,-
f215,-

waardoor
u ontvangt

f 1.152,50
f 1.242,63
f 1.350,51
f 1.49 1,28

totale*
rente

7'/4%

7Vz%
73/4%

8'/4%

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee.

*De percentages vermeld onder „totatt^tente" zijn •
afgerond en berekend op basis van sameïtfrittel-
de interest. ^^

Er zijn ook Premiespaarbiljetten van
f 5.000,-. Behalve 5% basisrente krijgt u
een premie tot maximaal f 1.075,- na 5 jaar.

Het NMB Spaarpapier aan toonder is
ook voor niet-kliënten onmiddellijk aan
de balie verkrijgbaar.

'Vraag folder en inlichtingen.
Rcnieteysigiiigeii voorbehouden.



RANDSTAD PUBLICATIES4/5 DONDERDAG 2 NOVEMBER 1978

Opleiding D
D tot vliegtuigbouwer n
ö 9 9

D "lijmkonstrukties"
Werken aan vliegtuigen als de
F27 Friendship en de F28
Fellowship betekent werken aan
een geweldig Nederlands
produkt. Meer dan 60 landen
hebben deze Fokker toestellen
met sukses in gebruik.
De vakmensen van Fokker
staan borg voor de hoge
kwaliteit. Voor het merendeel
zijn die vakmensen intern bij
Fokker opgeleid, om ze ver-
trouwd te maken met het
typische vakmanschap waar
deze vliegtuigindustrie om
vraagt. Binnenkort starten we
met de opleiding tot vliegtuig-
bouwer „lijmkonstrukties".

Heiwerk
Belangrijke konstruktiedelen
van een vliegtuig zoals vleugel
en romp worden opgebouwd
uit verschillende lagen
plaatdelen. Om die
verbindingen zo sterk mogelijk
te maken en het oppervlak

glad
te houden
worden de

delen vaak
rgelijmd. De vliegtuig-

bouwer „lijmkonstrukties" zorgt
voor het hele proces dat aan het
lijmen voorafgaat. De verschil-
lende plaatdelen, waaruit de
soms ingewikkelde konstruktie-
delen worden opgebouwd, gaat
hij eerst op speciale mallen voor-
monteren. Tijdens een intensieve
chemische voorbehandeling
wordt het oppervlak geschikt
gemaakt voor een goede
lijmhechting.
Daarna worden alle delen apart
van een lijmf ilm voorzien en
weer op mallen samengesteld.
In de autoclaaf wordt het geheel
onder hoge druk en ,
temperatuur samengelijmd.
Voor dit nauwkeurige konsrruk-
tiewerk zoeken wij enkele
medewerkers die goed met
techniek „uit de voeten kunnen"
en bereid zijn een interne
opleiding te volgen.

Interne opleiding
De opleiding duurt maximaal
drie maanden. Het theoretische
gedeelte kent onderwerpen als
algemene vliegtuigkennis,
veiligheidsvoorschriften,
tekening lezen, meten, t '

materiaal- en gereedschaps-
kennis. In het praktische
gedeelte krijgt men zoveel
mogelijk met de produktie zelf
te maken. Al meteen tijdens de
opleiding krijgt men volledig
uitbetaald.

Sollicitatie
Wij willen graag in kontakt
komen met LTS-ers (metaal of
hout en kunststoffen).
OokMAVO-ers die graag
technisch werk doen komen in
aanmerking - eigenlijk
iedereen die handig is in
techniek en akkuraat kan
werken. Prettig is verder te
weten, dat Fokker personeels-
vervoer heeft op Amsterdam,
Haarlem, Alphen a/d Rijn,
Leiden en omliggende
gemeentes.

Belangstellenden kunnen de •
antwoordb on invullen en zonder
postzegel opsturen aan _
Fokker-VFW, Personeelszaken,
Antwoordnummer 1496,
1117 ZJ Schiphol-Oost. '
U kunt ook opbellen:
020-5443800..

D
D
D
D

" ••••••••••••••<
,JJON Ik heb interesse in vliegtuig-

bouwer „lijmkonstrukties" en ik
verzoek u mij een-sollicitatie-
formuliertoe te zenden. ^

naam: ^
CO

straat en nr.: E^
woonplaats: S

PTLAA

Roos-pagina:
actueler dan ooit

Antiek
De Anna's

Hoeve
Grote sortering

kasten, eethoeken
en vele andere

meubelen.
Verkoop vrijdag, zaterdag

en maandag.
Aalsmeerdenveg 755,

Rifsenhout.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt. want door
uigen ontwerpen, zijn

wi| hierin enig m
Nederland

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

, Zijdstraat 65,
• Aalsmeer,
te!.'02977 24429.

UITHOORN - CENTRUM

KONINGIN JULIANALAAN,
ruim gemoderniseerd woonhuis met doorzon-
kamer, openslaande tuindeuren, parketvloer,
open haard, balkenplafond, moderne keuken,
toilet, besloten achtertuin met berging, 1e
etage 4 slaapkamers met douchegelegenheid,
vaste trap naar zolderetage, C. V. gas, perfecte
staat van onderhoud.
Koopprijs f 169.000,-k.k.
Zeer aantrekkelijke aanbieding.

UITHOORN - CENTRUM

HOEKWONING MET TUIN,

nabij park, in goede staat van onderhoud.
Indeling: woonkamer, ruime keuken, 4 slaap-
kamers, douche, bevloerde zolderetage, voor
toekomstige zelfbewoning.
Koopprijs *
Koopprijs f 155.000,-k.k.
Gegadigden dienen woonachtig in of inge-
schreven staan in de gemeente Uithoorn.

RIJSENHOUT Kleine Poellaan

HELFT VAN EEN TWEE ONDER ÉÉN KAP

b.j. 1972, met vrij uitzicht, entree aan zijkant
woning, grote hal met toilet en bergkast, grote
keuken, woonkamer 9 meter, L-vormige tuin
op het zuiden, garage voor 2 auto's, 1e etage
3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e
toilet, vaste trap naar zolderetage met 4e
slaapkamer, C.V. gas. Perfecte staat van
onderhoud. Oplevering in overleg.
Koopprijs f 295.000,- k.k.
Gegadigden dienen woonachtig in of econo-
mische binding met de gemeente Haarlemmer-
meer te hebben.

Inlichtingen makelaarskantoor o.g.

G. R. RlJSTERBORGH BV
Westelijk Halfrond 487, Amstelveen,

telefoon 020-451146.

Na kantoortijd de heer Vrisekoop 020-431249
of dhr. R. C. Costermans 02159-15868.

Lid makelaarsvereniging Amsterdam
aangestoten M.C.C.

horttndorp
t>E GROOTSTE "̂

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

I

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOtóAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
.hoek Kloosterstraat.

•••••••••••••••••••••••••••••i

VERHUIZEN GEEN PROBLEEM!
alv.a f 295.- J. van Staayeren

heeft voor u een
IZELFVERHUIZER

Cederlaan 14
Tel. 02907-47 57\
Zwanenburg

U BESPAART HONDERDEN GULDENS

SERVICE-ONDERNEMING

W. BOOMS
* warm watervoorziening
storingsdienst van gas en
olie-gestookte installaties
* 24 uur service ook op

abonnementsbasis.
Nachtegaalstraat 74

2525 VL Haarlem
Tel. 023-379263Onderhoud

Centra/e Verwarming

MUZIEKCENTRUM
-Voor gara"tró en zekcrheirlr '•''- ~'
Kruiswfcn 67$ Hoofddorp, .
tel Ü?S03 16068 16501 - . :

Alvast even noteren:
dat erop

maandag 6 en dinsdag 7
november a.s. bij

Awi in Hoofddorp een
kontaktavond

is over ;
orgels en orgellessen!

Secrétaires, bureaus,
kasten, ladenkasten en
vele andere meubelen,

zowel in 18e eeuws eiken als mahonie en grenen
uit de vorige eeuw, vindt u bij ons.

Unieke garantie:
Indien u na één jaar een 'duurder meubel bij
ons koopt, krijgt u voor uw oude meubel

10% meer dan de aanschafwaarde
en na twee jaar zelfs 20%.

Dit kunnen wij doen door vakkundige en
scherpe inkoop en door eigen import.

Open: maandag t/m zaterdag van
9.30-18.00 uur; zondag van 14.00-18.00 uur.

Donderdag koopavond tot 22.00 uur.

Antiekhandel
,,Hollands Glorie"

Hoofdstraat 195-201 - Santpoort-Noord
Tel. 023 - 37 07 46 - 37'97 53

Van Reeuwijk -1 van de 9 van
INSAID - zoekt voor haar vestiging
in Badhoevedorp

parttime
verkoopsters
Het werkklimaat is prettig, het werk
zelf boeiend en voldoeninggevend,
de honorering goed.
Een reiskostenvergoeding is
.vanzelfsprekend.
Heeft u interesse?
Schriftelijke sollicitaties aan van
Reeuwijk, antwoordnummer 900,
Pijnacker (postzegel niet nodig), of
persoonlijke aanmelding op a.s.
vrijdag 3 november tussen 10.00 en
16.00 uur bij INSAID, Vlierstraat 25,
Badhoevedorp.
Telefonische inlichtingen: de heer
C.Ph. Wehrmeijer.
Hoofdkantoor: Emmastraat 151,
Pijnacker. Tel. 01736 - 3921.

van reeuwijk,
& de tijdgeest l

fw/rww/

£•ITt

Ivande9van|lnsaid|
vT EERSTE WOONWINKELCENTRUM VAN NEDERLAND

Aannemings- en transportbedrijf

T. van der Stpel en Zn. BV

vraagt wegens uitbreiding van wagenpark een"

CHAUFFEUR
voor M. A.N. 6 x 6 kipper.

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen, 'tel. 023-343048
na 18.00 uur.

Jeanne Roos kan nog altijd woedend worden
• wanneer iemand haar Roos-pagina in Het Parool
(2x per week) een „vrouwenpagina" noemt.
Terecht natuurlijk. Want de kolommen van „Roos"
houden zich intensief bezig met 101 dingen die
zich dagelijks afspelen pp de grens van gezin en
maatschappij. En dat uitgangspunt is oneindig
veel breder dan dat van een „vrouwenpagina".
Wat dat verder ook wezen mag.

\

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen wij
u 3 weken elke middag Het Parool. Met Roos-
pagina (met illustraties van Opland en Marte
Röling). Voor - let wel - slechts drie gulden.
De reden voor die vrijgevigheid is gauw verteld:
opvallend veel mensen vinden Het Parool de
laatste tijd beter dan ooit. En wij zijn benieuwd
of u dat ook vindt. Vandaar.

3 weken voor 3 gulden.
Bezorg mij Hei Parool 3 u eken

• vuur 3 gulden.
Noleer mi| meteen als abonnee.
De eerste 2 weken krijg ik de
krant dan {eltshelcmaal gratis.

Graag in blok letters:

naam _.

per maand (automatisch) f 1 3.25
purkwarta.il 139.75

X Aankruisen wal de bvdueling is.
N.B. Nog n iets belalen. U acht up
on/e aeecplgirokuart.

adres

plaats

bank/giro _

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Het Parool.
Anlw oord n r 2470.1000 PA AMSTLRIJAM. Hellen kan ook: «20-91 44 00.

R.PS

DE ALLERNIEUWSTE
OPEN HAARD

Supra open haarden zo te plaatsen.

Geen breek- en verbouwingswerk.

Gietijzeren romp met vuurvaste
glasdeur.

Natuurstenen rand en eikehouten
sierbalken.

HET PARGOL léé* die kïont!

Geen wijd schoorsteenkanaal
nodig.

Geen vonken en stof m de kamer.

Hoog rendement.

Kan bij verhuizing worden mee-
genomen.

Bouwmarkt Gebo
Ophelialaan 162 - Aalsmeer

Tel. 02977-2 44 36OPEN HAARDEN
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KERKDIENSTEN
Zondag 5 november
ZANDVOORT
Hervormde Kerk, Kerkplein:
10.30 uur: ds. C.F.J. Antonides uit
Terborg (crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: >
10.30 uur: Jeugdkapel onder leiding
van de heer C. Spaans.
Gereformeerde Kerk, Jutianaweg 15:
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
ds. J. Tiersma van Santpoort.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:
10.30 uur: ds. T. Bijlsma, directeur
Bijbel museum te Amsterdam.
Rooms Katholieke Kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 4 november, 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang; zondag 5 november 8.45 uur:
Stille eucharistieviering; 10.45 uur:

Ridder van de weg 1978
ZANDVOORT • In het politiebureau aan de Hogeweg had

, vrijdagmorgen een leuk en interessant gebeuren plaats. Door het
.'vrijwel voltallige korps werden daar tijdens de dagelijkse

kof f iepauze in da feestelijk versierde kantine ontvangen de heer
Bert van der Veld met zijn echtgenote. Eerstgenoemde kwam
kort geleden in het nieuws doordat hi jals vrachtwagenschauffeur
met zijn veertien wielige truc met oplegger en een laadvermogen
van 25 ton, gedurende tien jaar schadevrij had gereden. Hij was

, daardoor één vande negen beroepsvrachtwagenchauffeurs in ons
land, die deze zeldzame prestatie leverde en hij ontving ervoor uit
handen van de Rijkspolitiegeneraal P.J. Plattel de gouden speld ,

. en het daarbij behorende certificaat. \ /
• Een en ander werd door onze plaatselijke politie aanleiding om

ook van deze zijde hieraan aandacht te schenken, omdat het hier
een Zandvoorter betreft.
Op hartelijke en sympathieke wijze werd de heer Van der Veld

/toegesproken door,hoofdïnspecteur-korpschef J.D. van^Maris,
- die het onder meer een geweldige prestatie noemde dat hij met

zulke „Bakbeesten van wagens" tien jaar lang geen enkele schade
.~ opliep noch berokkende. In deze tijd van toenemende

verkeersonveiligheid noemde de heer iVan Maris dit een prestatie
die niet hoog genoeg kan worden aangeslagen en hij vond de heer
Van der. Veld in dit opzicht een voorbeeld voor alle
weggebruikers.
De heer Van der Veld ontving het grote politie-embleem met een
zilveren plaatje met de inscriptie „Ridder van de Weg 1978",

;; terwijl mevrouw Van der Veld bloemen werden overhandigd.

eucharistieviering met medewerking
van het St. Caeciliakcrkkoor. (Hoog-
mis).
Nieuwe Apostolische Kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
uur en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraal
l-Haarbm-Noord.

•Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Nog geen samenkomsten in huize
„Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.

Collectanten
gevraagd
ZANDVOORT - In de maand
november wordt er voor verschil-
lende doelen gecollecteerd. In de

•week van 6-12 november is er
een collecte voor de zwakzinni-
gen-zorg. i
Men heeft dringend behoefte aan
collectanten voor de huis-aan-
huis collecte. Men vraagt met
spoed mensen die in hun eigen
straat of flatgebouw deze zorg
van de schouders van het comité
wil afnemen. Aanmeldingen
graag bij: één der wijkhoofden,
Alli Effern, Flemingstraat 345,
tel. 2043, óf de heer Kinnegin,
Frans Zwaanstraat 38, tel. 3452.

Cabaret in
Vrouwencafé
ZANDVOORTT - Het vrouwencafé
Zandvoort viert op 8 november in 't
Stekkie Fahrenheitstraat 6 te Zand-
voort-Noord, haar éénjarig bestaan.
Besloten werd voor deze viering een
eigen cabaret in elkaar te zetten.
Al doende bleken er ongekende
talenten in de vrouwen die deelnamen
te schuilen, zodat het een boeiende
avond beloofd te worden,
ledere vrouw die belangstelling heeft
voor cabaret, vrouwencafé, of gewoon
eens wil zien hoe het is, wordt
uitgenodigd aanwezig te zijn.

Opbrengst

Collecte
ZANDVOORT - De huis-aan-huis
collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds het fonds voor lichamelijk
gehandicapten tengevolge van polio of
andere spierziekten- in de gemeente
Zandvoort heefl een bedrag van
f 3.289,90 opgebracht.

Jongsma zoekt oplossing voor
woningnood op de sportvelden
ZANDVOORT - „Het is een trieste zaak dat de eigen jeugd van
Zandvoort buiten de gemeente naar woningen moet zoeken, terwijl
in Zandvoort toch wel grond beschikbaar • is voor sociale
woningbouw." Dit is de mening van liberaal Jongsma, die hij
duidelijk naar voren heeft gebracht op d e donderdagavond
gehouden vergadering van de commissie van advies en bijstand voor
publieke werken. Met de grond die eventueel beschikbaar is voor
sociale woningbouw wordt bedoeld het sportcomplex van
„Zandvoort Meeuwen" aan, zowel de. Vondellaan, als de van
Lennepweg.

Als lid van deze voetbalclub, sinds
vijfentwintig j aar, is het standpunt
van Jongsma dat Zandvoort Meeuwen
zo lang mogelijk moet blijven
vasthouden aan hel beboud van de
velden. Wanneer het tot onderhande-
tingen komt, zou het bestuur van de
club zich sterk moeten maken om zo
de meest voordelige onderhandelings-
positie te verkrijgen.
„Wanneer een club zo lang al op een
terrein speelt, wordt verplaatsing
hiervan een emotionele zaak", aldus
Jongsma die' verder verklaart dat het
bestuur van de club al lang op de
hoogte is van zijn zienswijze.
„Voor de verkiezingen, heb ik
verschillende bespreking gevoerd met
diverse belangen-groeperingen om te
weten wat er onder de mensen leeft. In
het vroeger voorjaar al, kende het
bestuur van de club mijn mening als
clublid en die als vertegenwoordiger
van het algemeen belang. Wanneer je
de lange wachtlijsten ziet die wethou-
der van der Mije heeft voor
woningzoekenden, en je weet dan dat
de eigen jeugd, dus de kinderen van
Zandvoorters, niet die hoge huren
kunnen opbrengen om aan de
boulevard te gaan wonen, dan is het
meer dan triest dat zij buiten
Zandvoort naar woningen moeten
zoeken. Wanneer dan het enige stuk
grond dat wij bezitten, namelijk het
binnenterrein van het circuit beschik-
baar is voor sportvelden. Immers, dat
terrein is aangewezen als n a tuur ge-
bied, waar wel sportvelden mogen
komen, maar geen woningen, dan
moeten mijn clubbelangen wijken,
voor die van het algemeen belang,"
zegt Jongsma, die zegt te begrijpen dat
het bestuur zijn mening niet in dank
heeft afgenomen.

Achterstallig onderhoud
Het onderhoud van het gemeentelijk
woningbezit in Zandvoort leidde
eveneens in deze vergadering tot
opzienbarende uitspraken. Zo haalde
oud-wethouder Attema, enthousiast
de bulldozer van stal. Zijn zienswijze
was dat aan meer dan vijftig jaar oude
woningen geen eer meer te behalen

viel, terwijl zijn fractiegenoot de
zienswijze deelde van wethouder
Termes, die vond dat de gemeente,
evenals iedere particuliere huisbaas
moet zorgen dat de woningen van de

huurders in orde zijn. Het bleek dat
het achterstallig onderhoud ontslaat
doordat het onderhoudst'onds voor
deze, meest vooroorlogse woningen,
te laag is. Een bepaald percentage van'
de huur is bestemd voor het
onderhoudsfonds. Dit percentage is
door het betreffende ministerie
vastgesteld. Omdat de huren van deze
vooroorlogse woningen bijzonder laag
zijn, is ook het onderhoudsfonds snel
uitgeput, reden waarom dan aan deze
huizen achterstallig onderhoud ont-
Staat. De gemeente zal nu in iodcr
geval zorgen dat het achterstallig
onderhoud, mits de raad akkoord
gaat, snel wordt uitgevoerd.

WEEKENDDIENSTEN
POLITIE
Tel. 3043.

ARTSEN
Huisartsen praktijk Bouman, Mol,
Ridderbos.
Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,
tel. 2633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers van
de huisartsen. Anderson tel. 2058;
Drenth tel. 3355; Flieringa tel. 2181;
Zwerver tel. 2499.

TANDARTS
Tel. 023-313233.

WIJKVERPLEGING
Zr. A. Morsink-van Zutphen, Gast-
huishofje27,tel. 2791.

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui-
der, tel. 3185.

TAXI
Tel. 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERKZANDVOORT
Noorderstraat l, tel. 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze

Hulpverlening, beschikbaar vooriede-
re inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen. kosten aan
verbonden zijn.

BRANDWEER
Tel. 2000

VERLOSKUNDIGE
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, Zandvoort, tel. 02507-4437
b.g.g. 023-313233.
HULPDIENST
Tel. 023-243340. Weekeinde van
vrijdag 19.00 uur lol maandag 7.00
uur. Mevr. Dekker, Thorbeckestraat
17, tel. 5847.

SOS TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM
Tel. 023-326655. Advies in geestelijke
en so.ciale nood. Bereikbaar dagelijks
van 's avonds 7.00 uur tot 's morgens
7.00 uur.

ZANDVOORT.

GEBOREN: (buiten de gemeente).
Alida Anna Margrieta d.v. A.H.
Rikkerink en M.E. Kingma; Suzanne
Martine d.v. J.L. Weijburg en D.J.
Molijn; Annelies d.v. J S. Attema en
K. Hoekcma.
ONDERTROUWD:
J.R. van Teltcrode en A.I'.M. van der
Drift; David Huif en L.C. Mouwes.

OVERLEDEN:
Franciscus F.C. Dersigni, 82 jr., goh.
met A.M.A. Aders; Johanncs C.
Honcoop, 84 jr., gch. m. J.II. Bcrgisch.

OVERLEDEN buiten de gemeente:
Willem Mol, 56 jr. gen. in. M. Th.M.
Willemse.

DIERENARTS
Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege nu-n uitsluitend telefonisch

' de Veeartsendionsl te Haarlem, tul.
023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Tel. 7641.
CENTRUM VOOR VRIJWILLlOh
HULPVERLENING
Geeft advies, hu lp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag L/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schrif tel i jk '
via oostbus 100, Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direct hulp wan-
neer u die nodig heeft bij acute
problemen.

Voor
WITLOFPENNEN
BLOEIENDE en
GROENE
KAMERPLANTEN
VIOLEN
SIERKOOL
BLOEMBOLLEN

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1a - Zandvoort - Tel. 70 93

Huis te koop
omgev. Hogeweg.

Moet enigszins aan-
gepast worden.
'. onder no. 331.

2 kamers te huur
voor rustig persoon

lof ouder echtpaar)
met keuken en badcel.
Brieven onder nr. Z330

bureau van dit blad.

Overdekte
winterberging

voor boten tot 6 ft m.
f 27.50 per m2.
ZEIL SCHOOL

DEWESTEINDER
te Aalsmeer,

telefoon 02977 27593

AUTOVERZ. kan goed-
koper. Bijv. ƒ 10.000
W.A.r"231.80. A.R.
f539.18. Netto premies.

Ass. kantoor Karl
Grannetia. Wilhelmina-
weg 3. Zandvoort, tel
02507-2150.

/Grote sortering race- en sportfietsen
KOGA-MIYATA

GAZELLE
PEUGEOT
RALEIGH

RACEKLEDING

«OPRfi VERSTEEG E22samenwerkende «• ••• • 'W • KBBM%^|M

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben v

wij overhemden
mouw). 7 in vóór-

raad zowel gedessi-
neard als uni.

spicring*
Heren- en juniormode

Hoofdstraat 178. Hillegom
tel. 02520-15119. Donder

daq koopavond.

fietsenmakers in n.ti.

Haltestraat 18
Tel. 02507-44 99. ZANDVOORT

ISOLERENDE BEGLAZING
THERMOPANE - ISOLAR - RAPIDPANE

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - ZANDVOORT - Tel. 02507-5602

Xenheuseviwerinüw tuml
Heeft u wel eens gedacht
aan een heuse vijver in uw
tuin? Vast wel. Zo'n glin-
sterende waterplas hóórt
gewoon tussen uw planten
en heesters, aan de rand
van uw gazon.
Zonder problemen.
Een polyester vijver, zon- .3
der de nadelen van ande-
ren. Vijvers van gewapend

rpolyester vervormen niet, een échte
' scheuren niet en vriezen
niet stuk. Kortom vijvers
waar u geen.omkijken
naar heeft.
Vele modellen en
mogelijkheden.
L-vormig. niervormig,
rond, met of zonder
niveauverschillen. Of met

fontein of waterval. Of een
zelfgemaakte vijvei uit
folie! Graag vertellen wij er
alles over. De kleurrijke
folder ligt voor u klaar

HOBBYMARKT
J. J. van der Zwaard v
Zijdstraat 71 -73 - Aalsmeer - Tel. 02977 - 2 43 29

Grote sortering

Antieke
en

Oude

Antiek BoeHek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65
tel. 02977-24429

Aalsmeer

CENTRALE
VERWARMING
Nu zelt centrale verwaimtnq

aanleggensClieell tiui/enden
guldens en u ontvang! gratis
deskundige voorlichting en
controle Wibonn is degrootsic
specialist tn zelfbouw r v en
levert complete irotailalies al
v a 12850 t Systeem is pro
f*ssioneel en heet-eenvoudig in
50 uur via originele kiemkoppc
lmgen(duszorider lassenol
solderen'ldoor irdercenaantt'
leggen Completedotumpnintip
beschikbaar Vraag concuno
rende ot'ertC'Cn berekening
zonder enige verplichting stuut
schetste en maten en we tekp
nen tiet snel vooi Alle onder
delen uit voorraad leverbaar
Financiering Advies Serviceen
Garantie-certilicaal
WIBONA ZELFBOUW CV
B V Wibona S£hipholweg957
Vtithuizen(gem Haarlemmerm t

Tel (02505)1 45

WIBONA

Restaurant Flipper
Passage 38-40 - Tel. 02507 - 49 81

Wij zijn vanaf vrijdag 3 november
weer geopend op

vrijdag - zaterdag en zondag.
Onze specialiteiten zijn o. a. :

• HAZEBOUTINWILDSAUS
• SPEENVARKEN

• GEKOOKTE EN GEBAKKEN MOSSELEN
• TOURNEDOSSTROGANOFF

• PEPPER STEAK
en diverse andere specialiteiten.

Massief eiken
huis- en salon-

tafels
in elk gewenst mode}.
Wij maken ze voor u.

Set
Aléèn

Schagchelstraat 27.
Haarlem,

telefoon 023-327019.

Vakkundige en liefdevolle verzorging
van uw hond!
Afspraken:

Elleil CatS, gedipl. trimster
Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, telefoon 02507-2773

Tegen een kleine vergoeding kan uw hor,d gehaald
worden.

OPTICIEN
A. G. SLINGER
Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Tel. 43 95

Leverancier alle ziekenfondsen en
eigen oogmeting.

Brillen - Contactlenzen

BEWEGEN - TRIMMEN

't Stekkie
Inl.: Ali Effern, telefoon 2043.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
j Dr. Schaepmanstraat 1,
telefoon 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
IN- EN VERKOOP
MERKBENZINE

SUPER O
BENZINE O et korting

NORMAAL O et korting

4

CHRYSL
SIMCA HORIZON

NU^A.
13.

Want alleen z'n prijs kon nog beter.

Wat u allemaal van de Horizon
kunt verwachten, vertellen wij u graag
als u bij ons langskomt. Want zo'n prijs is
toch zeker'een regelrechte uitnodiging
voor een uitgebreide kennismaking?

* Prijs af importeur, inclusief B.T.W.

"Miïj&&&2.

DIESEL et korting
ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND.

i
v^
/'^^y-. .;• , ;<

Autobedrijf

T/7 VERSTEEGE
^f ^^^^m^ ̂ ^^^

Pilllv':lc|s"aat2!.Zandvoott.
«eleloon 02507 234S

4S-occaaions in vele merken.
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chte lage
moet
wu

Wtôi

SCHICK
SCHEERMESJES

„PLATINUM"
dus voor extra dun scheren

DISPENSER
k . ' .

stuks

De appeloogst staat er goed voor, daarom verlagen wij alvast onze prijs nog meer!

APPELMOES
UTERBUK

goudgeel
en lekker fris

géén 79 M-
Dat heeft u elke dag nodig!

LU HO R TOILETPAPIER
WKKH 4 ROIUN .«o- gÉÉnBflM
Wees zuinig op een goed gebit

PRODENT TANDPASTA
GROTETUBE
De vis wordt duur betaald? Neen hoor ...... dat is niet nodig .....

FANCYKETAZALM
GROOT BUK 220 GR ÉÉ
„Zonde van dat geld"! Dat kunt u nu niet meer zeggen...

HUISVUILZAKKEN KOMO
GEKEURD
dus groot en sterk

l ! l

PAK 20 stuks géén 2.49 M-

giemfcan

'il »£Ülre9e/en ->I9*mi
SHELL

ANTI VRIES
u weet hetj beter één

maand te vroeg dan één
dag te laat!

LITERBLIKKEN

VALMA
WINTERPAKKET
bestaat uit: grote bus Valma
DE-ICËR388 ml. (ruiten-

ontdooier)/bus Valma SLOT-
SPRAY/ flacon Valma
RUITENSPROEIER-

ANTI-VRIES

REDBAND
PECTORAAL SET

(anti-hoest pastilles)
bestaande uit: 3 doosjes

PECTORAAL en GRATIS
VIERKLEUREN

BALLPOINT!

toiïiWtotSi^-,'̂ ««MÖBJ»"AM;%r/fs
Sl?o"m

l/

l^KER,ifeaiBfl»s
elke ^

£**»
L^^^^

VOOR: 'fe»r*°';i«*
^

Haal het bij ^^flojsupermarkt!

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185 1-11-78.2746.

Hulp gevraagd "-,
1 ochtend per 3 weken '..J

Aanmelden:
Mevr. Cast/en, Heimer- * -
straat 11, Zandvoort, \

tel. 02507-2903. ',

BEHANGER :
STOFFEERDER

BEDDEWMAKER

J. VAN :
DEN BOS :

Bilderdijkstr. 5. tel. 3796.

TAPINEHE
DIEPTEREINIGER

voor uw tapijt!
To huur bij:

DROGISTERU
BOUWMAN

Oranjestraat 7, Zandvoort ~
• telefoon 02507-2327 '~

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12. •
Auto - Brand - Leven
Alte verzekeringen '.

Voor uw
PRIVÉ-,

VEREMIGINGS EN
HANDELSDRUKWERK:

DRUKKERIJ :
F.M.V.DEURSEN

• Schoolstraat,
telefoon 2507.

BABY
WEEGSCHALEN

te buur bij:
DROGISTERIJ -

BOUWMAN
Oranjestraat i7,

Zandvoort,
telefoon 02507-232?

Dak-
kker

Telefoon
02507-7353

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

. Haltestraat S. Zaadvoortï,,
'"'telefoon 02507-61.23.- •

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

v heesters
naar:

Kwekerij
DeNotedop

Geopend van 9.00
tot 18.00 uur.

Donderdags de gehele
dag gesloten. , •

DE NOTEDOP

Zandvoortselaan 183.."
naast ingang

Boeckaniersnest. -

SCHILDERSBEDRIJF
i C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24,

•> Zandvoort,
telefoon 02507-2206

voor al uw schilder-en
faehangwerfc. Verkoop
van werf, glas, behang '

Hofdijkstraat 24

Drogisterij-Reform
MOERENBURG ~
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02S07-6123.

T (KINDER)
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van } 1.30- IS. 00 uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

Te koop:

2 gaskachete
(1 klassiek. 1 potmode

z.g.a.n. '

keukenblok
zonder aanrechtblad.
Tel, na 18.00 u. 7783.
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Metro's Voordeelcentrum
Steeds meer mensen ontdekken het:

Metro biedt kwaliteitskostuums tegen de laagste priis aan.
En daarbovenop geldt ook nog eens:

'V

Het tweede kostuum
gratis uitzoeken! w,-.

g&z
Warme

wintercoat
Metrc

meevaller
Diolen regenjas
65% polyester/
" 35% wol

Metro &£
meevaller

r AALSMEER
Kruisweg 2a

frildag koopavond
(ook woensdag'

de hele dag open)

centrum voor herenmode

AMSTELVEEN!
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
halte Laan Walcheren

Dondordag koopavond.

Vestigingen in: Aalsmeer • Alphen a/d Rijn • Amersfoort • Amstelveen • D:elft «Leiden • Purmerënd • Zaëndam • Zeist

bv autompbielbedrij ven
sam van tingen

Alle Alfa Romeomodellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delftstraat 50. tel.023-31 91 38
S

Mensen die nooit de tijd hebben,
doen het minst.

G. C. Lichtenberg (1742-1799)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
heeft de tijd, waarmee u alles kunt doen

want het is betrouwbare tijd, die u nooit in de
steek laat.

Horloges, klokken en wekkers
van wereldklasse !

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis !

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

. DAME
biedt zich aan voor

HULP IN DE
HUISHOUDING

voor 2 ochtenden p. w.
Tel. 02507-72 95

Postzegel & Munthandel
M. J. W KOPPEN

Smedestraat 25 -
2011 RE Haarlem
Inkoop - Verkoop -
Expertise - Taxatie.

Dagelijks geopend van
10.00 tot 18.00 uur.

Donderdags van
10.00 tot 21.00 uur.
Dinsdags gestoten.

ZANDVOORT - Haarlemmerstraat

NIEUWBOUW

6 nieuw te bouwen

LUXE SPLIT-LEVEL HERENHUIZEN

aan de Haarlemmerstraat te Zandvoort.
De globale indeling van deze fraaie huizen is als volgt:
begane grond: ruime entree, hal, toilet, hobbykamer,
studeerkamer; Ie etage: ruime L-vormige woonkamer met
open keuken en balkon aan de voorzijde; 2e etage: ouder-
slaapkamer" met balkon, 2 slaapkamers, badkamer met lig-
bad; 3e etage: zolderkamer, vide, zolderberging, c.v. en
boilerruimte.

Tuin voor en achter. De hoekwoningen zijn voorzien van
een garage.

Prijzen vanaf ƒ 450.000,- v.o.n.

MUZIEKCENTRUM
voor garantie en eekerheid.
Kruisweg 679. Hoofddorp.
tel. 02503 16068 /16S01

ORGELS PIANO'S

Alle artikelen uit de
Quelle-foto-katalogus
zijn uit voorraad
leverbaar bij:

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7106

ELKE DAG GEOPEND

Inkoop - Verkoop - Occasions

Huishoudelijke
hulp

gevraagd
2 ochtenden p.w.

Mevr. Zaaijer,
_Regentesseweg 6.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

TOT STRAKS

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur.
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381.

Aangezien ons gezin
pas uitgebreid is en
dat veel drukte geeft,

zoeken we voor 2
ochtenden per week

een
hulp in de

huishouding
Dagen en loon

n.o.t.k. Mevrouw
Doorgeest tel. 02507-

2186

TE KOOP:
Oefenbiijart

compleet met ballen
en keu's.

Gewicht ca. 200 kilo.
Vraagprijs 750,-

Tetsfoon 02507-4327

Komt u eens kijken naar onze zeer aparte collectie

DROOGBLOEMEN
van een zeer goede k waliteit.

Fl»K

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

PROT. CHR.
BEJAARDENHUIS UITZICHT

te Badhoevedorp

vraagt voor direkt een

full-time
bejaardenhelpster

al of niet gediplomeerd.

Sollicitaties te richten aan de directie,
Franklinstraat 1 te Badhoevedorp,

•telefoon 02968-3200.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, Zandvoort, tel. 7093.

Black and Decker
decoupeerzaag

met 4 zaagjes, langs- en rond-
geleiderin praktische opbergkoffer 123,00
Uw voordeel 25,00

98,00

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

EEN BOLENS FREES
VOOR IEDERE TUIN!

rvt ..w

Maakt zwaar werk licht.
Diverse modellen.
3 pk voor lichte grond.
5 pk voor klei.
Kan omgebouwd wor-
den met een aanaarder.
Oersterk met zeer lange
levensduur.
Wij hebben reeds een
f roes vanaf f 650,-.

VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE OF KOM
EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM'

Fa. J. J. van der Zwaard
Afd. TUIN- Er PARKMACHINES

Zijdstraat 71-73. Aalsmeer, tel. 02977-24329

*MCsaec"11
P'Oducis

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

voor ai uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna. Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal;
Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Kom in goede
stemming met fleur
en geur van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mcy)
Haltcstraal 65, Zandvoorl,
telefoon 02507-2060
Voor de tuin:
tulpen, narcissen, krokussen,
enz.

Steno en/of typen
Mevr. W. Verhoeven

v. Galenstraat 120, telefoon 3550
heeft weer enige uren beschikbaar.

Këttingzagei
electrisch,
reeds
vanaf
299,-Toppers

in de V.S.
en Canada.

Nu óók
opde

Nederlandse
markt!

Vraagt
vr i jb l i jvend
demonsiiaiie

Uw dealer

Fa. J.J. van der Zwaard
Tuin- & parkmachines
Zijdstraat 71-73. Aalsmeer,
tel. 02977-24329.

Mededeling.

warmte-
*Cyfe' LJ ulBï3plB

• Paraffineschuimbehandeling

• Sportmassage N.S.F.

• Zonnebank - Solaria

• Geeft verlichting bij gewrichts- en ,
spieraandoeningen . > _ ' ' ' < • . Ot ' • ' :» . '^

Helpt u verantwoord vermageren ' ^£

• Heilzaam bij vermoeidheid en nervositeit

Parapack Instituut

Kinheimweg 41. Bloemendaal,

Telefoon 023-250137.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507-4365.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
B UITEN SC H l LD E R WERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

MANEGE RUCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark

Zandvoort - Tel. 02507 - 28 85
CLUBLESSEN: di., wo., do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen / 150,-.
JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00 uur,
10 lessen f125,-
Voor BEGINNERS en GEVORDERDEN:

Strand- en duinritten onder deskundige leiding
per rit ca. 1 % uur f 22,50.

Eigen parkeerterrein.
Origineel ingerichte saloon.

Prachtig terras + kinderboerderij.
Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.

Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

GEVESTIGD
te Zandvoort per 1 november

B. C. BAREL tandarts
Praktijk ten huize van tandarts

Th. H. v. d. Meulen,
Hogeweg 76, Zandvoort, tel. 02507-2003.

Behandeling volgens afspraak.
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LOOiMAN
1 OPTIEK

V

Binnen 2 x 30 sekonden kunt U weten
of U werkelijk zo goed ziet als U wel
denkt.
De oogtestcomputer van Looman Op-
tiek verricht binnen deze tijd een objec-
tieve en hoogst nauwkeurige oogmeting
waarvan de resultaten onmiddellijk af-
leesbaar zijn.
Het enige wat U hoeft te doen is gewoon
even binnen lopen bij Looman Optiek.
Dan kunt U meteen kennis maken met
de service die Looman Optiek u biedt,
zowel op het gebied van brilmonturen
als kontaktlenzen.
Laat U 'ns vrijblijvend voorlichten door
Looman Optiek.

LAAT MINSTENS 1x PER JAAR
UW OGEN KONTROLEREN!

LöOiMAN
OPTIEK

//i

'«

OPTICIEN
KONTAKTLENSSPECIALIST
HALTESTRAAT 5,
ZANDVOORT,
TELEFOON: 02507-2174

ALTIJD KEUZE UIT RUI
1000 VERSCHILLENDE MONTUREN
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Geen belangstelling anti circuit comité

Geluid - emissie metingen op
mistig circuit in Zandvoort
ZANDVOORT - Het initiatief van de Cenav bij TNO en het
ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne heeft ertoe geleid
dat op maandagmorgen 5 november op het circuit in Zandvoort
uitgebreide proeven, met geluiddempers werden verricht.
Overwogen wordt door het ministerie van volksgezondheid en
milieuhygiëne om aan het rapport „Onderzoek reductie
geluidshinder circuit Zandvoort" een aanhangsel toe te voegen over
de verrichte metingen.

Momentopname van de geluid- emissie metingen op het circuit van Zandvoort op maandag 6 november '78.

Welgeslaagde Welzi jnsmarkt
ZANDVOORT • Meer dan tweeduizend bezoekers trok de
zaterdag gehouden „Welzijnsmarkt" in de Openbare Bibliotheek
van Zandvoort. Een markt waarop alle hulpverlenende
instellingen van Zandvoort zich presenteerden, en- die tot doel
had de samenwerking met, en de bekendheid bij, de
Zandvoorters te bevorderen. Één opzet die zeker geslaagd mag
worden genoemd, waarbij het accent lag op het geestelijk
welzijn van de mens in de huidige samenleving.

Machielsen die

dit
van

Burgemeester
omstreeks 10 uur de markt
opende, vond het een tikje
onwezelijk om een „markt"
plechtig te openen, en legde
daarom in zijn toespraakje de
nadruk op de wijze waarop de
Zandvoorters deze dag infor-
matie konden krijgen over„de
verschillende vormen van hulp-
verlening.

Verschil
In tegenstelling tot 1976, toen voor
de eerste maal een dergelijke ma-
nifestatie werd gehouden, waren nu
alle stands over de gehele biblio-
théek verdeeld. Het grote voordeel
hiervan was, aldus de deelnemers,
dat men meer ruimte hadvoor een
gesprek met belangstellenden, terwijl
ook de standhouders onderling meer
bereikbaar waren.
Daartegenover stond, dat op deze
wijze de bereikbaarheid van de
stands voor mensen in rolstoelen,
moeilijker was geworden. Een gege-
ven dat de organisatoren zeer
betreurden en waarmee zij in de
toekomst zeker rekening zullen
houden.

Concert
ZANDVOORT - Op zondag 12
november wordt om 2.30 uur in de
Nederlands Hervormde Kerk te
Zandvoort een concert gehouden. Het
wordt gegeven door het Bejaarden-
koor van de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen met medewerking
van enkele gastzangers: onder andere
de sopraan Riekjde Jong. Dirigentis A. v
Laar, de pianiste mej. M. Hufferman.
Medewerking wordt verleend door het
Haarlems Amateur Symfonie Orkest,
o.l.v. Josef Stanek.

Nieuw bestuur
ZANDVOORT. Het bcstur van het
Cultureel Centrum in Zandvoort heef t
in de vergadering van 26 oktober jl. tot
de volgende samenstelling besloten:
M.P.F. .Joustra, voorzitter; C.J. Wage-
naar, vice.voorzitter; Mevr. S.J. Luijt-
Smit, secretaresse; Mevr. I. Tonbree-
ker-Diemer, plv. secretaresse; H.C.
Holsteijn, penningmeester; H. Hoog-
land, piv. penningmeester; G. Loog-
man, lid.
Het adres van het secretariaat is,
Keesomstraat 293, of Postbus 331.
Daarnaast worden uit het bestuur
verschillende werkgroepen gevormd,
welke zich op de vele terreinen van het
culturele leven zullen begeven. Hierbij
zullen zij zich bezinnen op de taak van
het, Centrum in de gemeente. De
resultaten van de werkgroepen zullen
verwerkt worden in een totaal
beleidsplan van het Cultureel Cen-
trum.

Films
Men /had dit jaar. zeer veel ruimte
gelaten voor films en diavoorstel- -
lingen. Ieder heel uur startte in de
filmzaal van de •bibliotheek een
rolprent. Het filmmateriaal hiervoor
werd geleverd, door het Rode Kruis,
de Zandvoortse Reddingsbrigade, de
Gezinszorg, het Centrum voor Vrij-
willige Hulpverlening, N.H.S., de
Politie en de Nachtuil. Bovendien
was de film van De Nachtuil
opgenomen in Zandvoort hetgeen
voor extra • belangstelling zorgde.
Een klein schoonheidsfoutje was
hier,, dat niet iedereen de filmzaal in
de bibliotheek kon vinden, en
zodoende films gemist werden. Wei-
licht meer aankondigingen tijdens de
markt met duidelijk aanwijzing waar
iets om te onthouden.

Belangstelling
Was het in 1976 de sector Jeugd en
Jongerenwerk en Onderwijs, die erg
veel belangstelling ontvingen, dit
jaar -ging de interesse van de
aanwezigen vooral uit naar de sector
maatschappelijke. zorg en dienstver-
lening.

Een goede gedachte bijvoorbeeld
van de afdeling ' Gezinszorg was
enquêteformulieren uit te delen, die
direct ingevuld ' ingeleverd konden
worden. Zodoende een concreet
beeld gevend op de vraag „hoe ziet
men in Zandvoort de Gezinszorg, en
wat zijn de wensen? "
Veel belangstelling ook voor het
Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening, dat enkele aanvragen ont-
ving. Belangrijk, ook aanbiedingen
van vrijwilligers om mee te helpen
in dit Centrum.

R eddingsbrigade
Iedereen weet wel van „mond op
mond" beademing, maar er zijn
eigenlijk maar een bedroevend aan-
tal mensen die precies weten hoe je

LANGS DE VLOEDLIJN

In vreugdeloze tijden moet men
vrolijk zijn. Dat is een plicht!
Franz Kafka (1883-1924) ,

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600,

moet doen. Een goede gedachte
de Zandvoortse Reddingbrigade

was, toeschouwers uit te nodigen
tot een demonstratie. „Moeilijker
dan je denkt", w'as de algemene
opinie.
Voor de organisatoren van deze
manifestaite, het overkoepelend or-
gaan „Welzijnsberaad", zeker een
dag orn met voldoening op terug te
zien. Gezien de belangstelling van de
Zandvoorters, zo'n kleine duizend
bezoekers meer dan in 1976, en het
enthousiasme van de deelnemers,
verdient het aanbeveling te over-
wegen in ' 1980 -opnieuw een wel-
zijnsmarkt te organiseren.
Enige dissonant was de onbemande
stand van de Bijstandsbond, kenne-
lijk wist men geen andere weg te
bewandelen om verschillen van me-
ning op te lossen.

Het was een koude mistige dag,
maandag. Voor de aanwezige
drie rijders te weten: Maarten
Henneman, Rob Leeuwenburgh
(kampioen Ford Formule 2000,
1978) en Hans Deen (kampio en
Renault 5 Alpine 1978) ee.i
moeilijke zaak om in dit koude
weer nun wagens „warm" te
krijgen. In plaats van de
oorspronkelijk geplande op-
warmronde, werden dat er drie.
Daarna werden 5 ronden op
racesnelheid gereden, waarbij de
metingen werden verricht, en
nog een uitloopronde.
De typekeuring in het rennerskwartier
was direct aansluitend aan het rijden
op de baan; terwijl de metingen aan de
uitlaat in het rennerskwartier, direct
aansluitend aan de typekeuring wer-
den verricht.
TNO
Was het voor de rijders een kouc
karwei, voor de technici van het TNO,
was het ongetwijfeld nog kouder. Er
werden drie metingen verricht. De
eerste bij d^ start/finish, de tweede
vóór de tarzanbocht en de derde;direct
erna, wanneer de_ coureursl dus
optrekken uit dé bocht.*"Voorde.heren
Tukker, Verboom en van Ruiten
vande technisch/psyhische dienst,

Veel belangstelling voor gezondheidszorg.

afdeling geluid van het TNO, desal-
niettemin, een werk dat zij met plezier
verrichtten. De ronden werden ver-
reden met een nor male race uitlaat en
de dempers van het ontwerp van van
Zalinge. Jammer was het dat de test
met de demper van het fabrikaat Bosal
niet konden plaats vinden, omdat deze
te klein was en niet op de uitlaten
pasten. Eventueel kan men, na
aanpassing van dit type, nog een
geluid-emissie meting met dit type
doen.

Typen
Werden in de kille morgènuren de
metingen verricht met de Ford
Formule 1600 en 2000, in de
middaguren waren de produktie
toerwagens, de VW Golf GTI en de
Renault 5 Alpine aan de beurt. De
Chevrolet Camaro, de Vauxhall
Firenza en de Simca Rallye 3 werden
uitgerust met de uitlaat zoals die
gebruikt was in het seizoen 1978. De
Golf GTI met normale race-uitlaat
gebruikt in seizoen 1978, de standaard
uitlaat en Gillet uitlaat. Later werd de
Vauxhall Firenza nog getest met de
demper van Bosal.

Rapporten
De op de band opgenomen metingen
zullen door het TNO uitgebreid
worden bestudeerd en uitgewerkt,
waarna men het officiële rapport van
de geluid-emissie metingen van deze
dag over enkele • maanden kan
verwachten. Duidelijk was wel, aan de
hand van de direct opgenomen
waarnemingen dat het gebruik van
geluiddempers aanmerkelijk scheelt in
het lawaai dat race-wagens nu eenmaal
produceren. Enthousiast meldde de
heer Tukker dat het zeker zo'n 8-10
dB(a) verschil bij de formule Ford
renwagens uitmaakte. Voorwaar geen
kleinigheid.
De coureurs zelf waren niet zo
enthousiast over het gebruik van
geluiddempers. In de rennerswereld
leeft het idee dat je met een
geluiddemper langzamer rijdt. De
maandag geconstateerde snelheden
wezen een verschil van 0,5 seconde per
ronde aan. De coureurs kregen het
gelijk dus aan hun kant, hoewel zij
bekenden dat het geen verschil maakt
wanneer alle renwagens met geluid-
dempers zullen zijn uitgerust.

Complimenten
Complimenten waren er van de zijde
van het TNO voor de wijze waarop de
Cenav medewerking aan deze metin-

Mensen in Nood

Inzameling
ZANDVOORT • Ook dit jaar organise-
ren de kerken van Zandvoort en de
afdeling van de Nederlandse Prote-
stantenbond weer een kledingactie.
Bruikbare kleding, schoenen, dekens,
gordijnen e.d. kunt u afgeven op
vrijdag 10 november van 20.00 tot
21.00 uur in alle kerken van
Zandvoort en het gebouw van de
N.P.B, in de Brugstraat 15.

Zaterdag 11 november van 10.00 tot
13.00 uur op de volgende plaatsen:
Stationsplein (personenwagen met
aanhanger).
R.K. Kerk St. Agatha, Grote Krocht
45.
'Parkeerplaats bij De Watertoren
(vrachtwagen).
R. K. Noodkerk aan de Linnaeusstraat.
Kleding, die u veel te goed vindt om zo
maar weg te gooien kunt u nu juist
meegeven, want de stichting „Mensen
in Nood" verzendt alle goede kleding
naar -rampgebieden, vluchtelingen-
kampen', sloppenwijken e.d. over de
gehele wereld. Heeft u geen kleding-
bijdrage deze keer? Dan kunt u altijd
iets bijdragen op giro 1111222
(viermaal één en driemaal twee) van
„Mensen in Nood" 's Hertogenbosch.
Bij voorbaat dank voor uw hulp!

MENS •
MAKEJAARDlJ B.V.
Grachtweg73, Lisse, telefoon 02521-10050

ZANDVOORT-
Haarlemmerstraat
NIEUWBOUW
6 nieuw te bouwen luxe split-level herenhuizen aan
de Haarlemmerstraat te Zandvoort. De globale inde
ling van deze fraaie huizen is als volgt:
begane grond: ruim entree, hal, toilet, hobbykamer,
studeerkamer. 1e etage: ruime L- vormige woonkamer
met open keuken en balkon aan de voorzijde. 2eetage:
ouderslaapkamer met balkon, 2 slaapkamers, bad-
kamer met ligbad. 3e etage: zolderkamer, vide, zolder-
berging, c. v. en boilerruimte.
Tuin voor en achter. De hoekwoningen zijn voorzien
van een garage.

^Prijzen vanaf f 450.000,- v.o.n.

gen verleende. Ook het feit dat het
verzoek voor de metingen van de
Cenav afkomstig was, werd door deze
technici gezien als een uitzondering in
de Europese autosport.
Nederland en Engeland zijn de
duidelijke gangmakers in het interna-
tionale overleg met betrekking tot het
gebruik van geluiddempers tijdens
nationale en internationale races.

Seizoen 1979
Voor het seizoen 1979 zijn voorlopig
56 races vastgesteld. Hiervan zullen bij
43 races geluiddempers verplicht zijn,
terwijl ook nog nader wordt bezien of
dit aantal niet uitgebreid kan worden.
Vaststaat dat de zes races met de
toerwagens met zeer ver opgevoerde
motor, na 1979 niet meer zullen
worden verreden. Dit betkeent dat
men in 1980 weer minder race-wagens
zonder geluiddemper op het circuit zal

krijgen. Overigens wordt nog bezien of
men nog maatregelen kan nemen voor
bijvoorbeeld de historische sport- en
renwagens. Hier zijn de technische
problemen groter door de grote
verschillen in de motoren.

Belangstelling
In de middaguren waren er behalve de
coureurs, de technici de medewerkers
van het TNO, directeur Beerenpoot,
ook vertegenwoordigers van • het
Ministerie van Volksgezondheid van
Noord Holland aanwezig.

Er waren géén vertegenwoor-
digers van de gemeenteraad, geen

gleden van de PvdA en D'66, noch
van het anti-circuit comité. Maar
ja, het was ook pijzonder kil en
koud op deze mistige november
maandag.

Intocht St.-Nicolaas
ZANDVOORT - Zoals op zovele
plaatsen in Nederland, zal St.
Nicolaas ook in Zandvoort op 25
november zijn intocht houden.
Het belooft een groots feest te
worden. Niet minder dan twintig
Zwarte Keten zullen de Sint verge-
zellen, terwijl de stoet wordt vooraf-
gegaan door twee muziekkorpsen, te
weten: „Soli" uit Velzen en „Het
Spaame Bazuin" uit Haarlem. Ook
de „Kwalletrappers" zullen dit jaar
van-de partij,zijn.
Om 14.00 uur zal de Sint op het
raadhuis door de burgemeester wor-
den ontvangen, terwijl vanaf 13.30
uur de St. Jozef Lam Dixieland
band op het Raadhuisplein zich
waarschijnlijk swingend met Sinter-
klaasliedjes zal bezig houden.

Winkeliersaktie
Wanneer Sint Nicolaas arriveert is de
Winkeliersaktie van de Handelsfede-

(ratie Hanze en de Winkeliersvereni-
ging Noord al enkele weken van
start gegaan. Op zaterdag 11 novem-

Raadsvergadering
ZANDVOORT - Volgens de
vergaderkalender 1978 zal de
eerstvolgende raadsvergadering
plaatsvinden op dinsdag, 21
november a.s.
De kans is echter groot dat
voor de in deze vergadering te
behandelen begrotingen voor
1979 en de overige agenda-
punten twee avonden benodigd
zullen zijn.
Besloten is daarom de vergade-
ring te houden op maandag, 20
november 1978 's avonds 8
uur, zonodig voort te zetten
op dinsdag, 21 november
1978, eveneens 's avonds 8
uur.

ber beginnen de Zandvoortse winke-
liers, herkenbaar aan de sticker, met
een zegel tjcsaktie. Bij iedere bestede
rijksdaalder ontvangt men een zegel-
tje die op een deelnemersformulier,
dat gratis huis aan huis is, of nog
wordt bezorgd, worden geplakt.
Ieder vol formulier staat gelijk aan
een lotnummer. Deze volgeplakte
formulieren kunen in de daarvoor
bestemde bussen worden gedepo-
neerd. Nieuwe deelname formulieren
pntvangt men bij de winkeliers.
Er zijn, speciaal voor kinderen,
prachtige prijzen te verdienen die
door Sint Nicolaas hoogst persoon-
lijk zullen worden uitgereikt. Het
wordt een familiefeest want de
prijswinnaars mogen broertjes, zusjes
en ouders meebrengen. Dit feest
vindt plaats op 2 december in „De
Modderkom" in Noord en op 3
december in „De Kousepael" in het
Centrum.
De Winkeliersaktie zal na Sint
Nicolaas overgaan in een Kerstaktie
die tot eind december zal duren.

Meisje gewond
ZANDVOORT - In de Lijsterstraat
vond donderdag een aanrijding
plaats tussen een zesjarig meisje en
een personenauto. Het kind rende
plotseling de rijweg op en kon door
de automobilist niet meer worden
ontweken.

BOUW- EN BETONBEORIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakado 64-65. Amstordom.
telefoon 020-719495.

H?f eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

ÜCW9M:

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat 11 -
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

PIANO
GEVRAAGD

Tel na 17.00 uur:
02507-7462

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer.

'• telefoon

0297728411
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Na een kortstondige ziekte is heden vrij on-
verwachts van ons heengegaan mijn zeer zorg-
zame man, onze vader, grootvader, broer,
zwager en oom

Hendrik Harms
op de leeftijd van 75 jaar.

A. HARMS-CITROEN
H. Ch. HARMS
W1NNIE
FRANK
EUGÈNE

ZANDVOORT, 3 november
Brcderodcstraat 67

en verdere familie

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Gaarne willen wij, namens onze hele familie,
dank zeggen voor de hartelijke blijken van
medeleven, die wij van zovelen mochten ont-
vangen, bij het heengaan van onze lieve zoon

Ewoud Michiel Valk

Zand voort, 9 november 1978.
Fam. R. Valk-Fortgcns.

allmilmo
die phantastische Küche

allmilmö
the fantastic kitchen

allmilmo
la cuisine fantastique

allmilmo
de fantastische keuken

interieurbouw „ci£Wt><tDuyH
de favaugeplein 31 snowroom: passage 14

zandvoort tel. 02507-4556
TOTALE BOUWKUNDIGE EN

TECHNISCHE VERZORGING

DANKBETUIGING
Voor de overweldigende belangstelling die wij
bij ons 50-jarig huwelijk en het 30-jarig bestaan
van Schilders- en Afwerkingsbedrij f Aug. van
der Mij e mochten ontvangen, zeggen wij u
mede namens onze kinderen hartelijk dank.
Het was een onvergetelijke dag.

Fam. Aug. van derMije
Schoolstraat 5 - Zandvoort

Schilder- en Afwerkingsbedrijf
Aug. van derMije

Mansstraat 13a - Zandvoort

AUTOBEDRIJF ™_.

ZANDVOORT f/jfj
j Dr. Schaepmanstraat 1,
l telefoon 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIVERSE OCCASIONS
IN- EN VERKOOP
MERKBENZIIME

SUPER
BENZINE et korting

NORMAAL U ct korting

4DIESEL et korting
Géén MHservfc«, dus per

ook Wj storm en ragen l

ZATERDAG EN ZONDAG
GEOPEND.

JAMIN
2 zakjes
BITTERKOEKJES

2,60
a 250 gram
van 3,60
voor

Dus 2e pakje voor
HALVE PRIJS

H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507-34 38

RESTAURANT PATISSERIE

Ia reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 • 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

Slagroomgebak

Mokkagebak
Appelgebak
Vruchtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarfctaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

H

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 -26 05 33
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46, Zandvoort, tel. 2538

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT "/

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UVV RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
a eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 • Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

KLEDING voor „MENSEN IN NOOD"

Vrijdag 10 november kunt u kleding, dekens, gordijnen brengen naar
alle Zandvoortse kerken en het gebouw van de N.P.B.
van 20.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 11 november van 10.00 tot 13.00 uur:
Stationsplein (personenwagen) R.K. kerk. Grote Krocht
Watertoren (vrachtwagen) R.K. noodkerk, Linnaeusstraat.
Laat „Mensen in nood" niet in de kou staan!!!

Modern, Gemoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.

-' v -
•*'IS. \

Openingstijden van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdags gesloten. Verder volgens afspraak.

15 jaar garantie)

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom ?i
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
u had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt u
wijzer van.!
Showroom-
keukens tegen
aantrekkelijke
prijzen.

DEUTEKOM
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11 A. Zandvoort

Voor
WITLOFPENNEN
BLOEIENDE en
GROENE
KAMERPLANTEN
VIOLEN
SIERKOOL
BLOEMBOLLEN

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1a - Zandvoort - Tel. 70 93

Speciale aanbieding

Leuke kinderlaarsjes
(echt leder) leer kleur:
bruin, zwart en rood.

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5a, zijstraat van

de Haltestraat, Zandvoort.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Tel. 25 67

ledere zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur:
DUO MITSEY SMEEKENS
Zondagmiddag vanef 14,00 uur:

REXIS- NED. GROOTSTE MUZIKALE
CLOWN en AD VEEN PIANIST/ORGANIST

. Ook voor uw bruiloften, partijen, vergaderingen
en recepties.

Géén zna'.huur.

VERWARMD TERRAS

De grootste speciaalzaak in
suède-NAPPA-
en vachtkleding

Ook voor grote maten.
Zijlstraat 29- Haarlem -

Tel. 023-310766
Tussen Zijlbrug en Nassaulaan „

Wie wordt club-kampioen
bowling in Zandvoort?
Dit is een regelrechte uitdaging aan alle verenigingen in
Zandvoort en omgeving die zich in het winterseizoen 1978-79 in
optima forma willen ontspannen.
U kunt in een onderlinge competitie uitmaken wie de beste bowlers
zijn van uw vereniging om uiteindelijk op de grote finale-avond
uit te maken welke vereniging zich bowling-clubkampioen 1978-79
mag noemen.
Speciaal voor verenigingen hebben wij een aantrekkelijk tarief
vastgesteld t.w. per baan inklusief schoenenhuur 1e uur / 20,-,
elk volgend uur 50% korting!
•Ook uw verenigingsavonden kunnen tegen zeer aantrekkelijke
arrangementen plaatsvinden in onze grote feestzaal {max. 300 pers.).
Tevens mogelijkheden tot gebruik van originele filmzaal.
Mogelijkheden te over dus voor alle soorten verenigingen.

Voor alle inlichtingen:

Bouwes Palace
Zandvoort

Hr. F. Veerman, tel. 02507-2144/5041

PICKUP
LETTERS

Keur en Zoon
Schilderwerken

Paradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel. 02507 • 56 02

V.H.T.
SPUITBUSSEN
14 standaardkleuren

Keur en Zoon
Schilderwerken

Paradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel. 02507 -56 02
Rexaverkwastbare

sierpleister
Keur en Zoon

Schilderwerken
Paradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel.02507-56 02

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Rcmwardtstraat 2», telefoon 02507-4365.

Ja. tocH prachtig hoor, hoe
kan de natuur al die verschillende
kleurtjes toch laten groeien?

Te zien en te koop bij.
BLOF.MENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)
Haltestraat 65, Zandvoorl,
tel. 02507-20 60 '
't Bloemetje dat fleur geef t !
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r Zandvoorts burgemeester Machielsen!
ZANDVOORT - Het lijkt er op
dat er tegenwoordig in de
politiek minder begrip is voor
een dialoog. Men is minder
bereid een aanvankelijk stand-
punt prijs te geven.
Je moet nu eenmaal, zeker in het
politieke leven incalculeren, dat
een aanvankelijk standpunt her-
zien kan worden. Politiek blijft,
afwegen en luisteren, vooral ook
luisteren naar de zienswijze van
de tegenpartij. Men moet bereid
zijn een ingenomen standpunt
aan te passen.
Deze bereidheid tot luisteren
naar de tegenpartij is wel eens
iets dat ik in het huidige
politieke leven mis".
Dit zegt burgemeester H.
Machielsen, die sinds l oktober
1977, ruim een jaar dus,
Zandvoorts eerste burger is.

Afkomstig uit Hilversum, waar hij
ruim 25 jaar aan het politieke leven
deelnam, eerst als raadslid en later als
wethouder, was zijn politieke opvoe-
ding anders dan die van tegenwoor-
dig?

\
„Was het vroeger zo, dat je de
aanzegging kreeg, wanneer je een
raadszetel ging bezetten, „Denk erom
het eerste jaar mag je alleen maar
luisteren. Als je iets te zeggen hebt dan
via de fractievoorzitter. Als hij vindt
dat het juist is, dan pas en dan alleen,
mag je je mond open doen".
Ik zeg niet dat die opvatting juist was,
maar wel, dat je er vee! van leert",
aldus de heer Machielsen.
De stijgende belangstelling voor de
jongeren voor politiek en de maat-
schappij is volgens hem een groot
pluspunt. Deze belangstelling is overal
waarneembaar, ook in Zandvoort.

Verandering
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
mei 1978, deed zich ook in Zandvoort
een verschuiving voor. De PSP
verdween, terwijl daarvoor in de plaats
D'66 een zetel bezet. De VVD ging een
zetel achteruit, terwijl de CDA met
een man meer terug kwam. Juist
gewend aan de samenstelling van de
raad, waren er dus na enkele maanden
nieuwe jezichten, nieuwe ideen ook,
en ook jongeren die de opengekomen
plaatsen innamen.

\
Watts uw mening over de verjonging in
de politiek?

„De jongeren van tegenwoordig in de
politiek zijn stormachtiger dan vroe-
ger. Men bestormt meer, en dat vraagt
aanpassing.
Wel is het zo dat het grote voordeel
'\iervan is dat op deze wijze wel eens
wat „los" gemaakt wordt. Dingen die

Door Margreet Ates

Typisch Frans eethuisje pal in't centrum. •
Maandelijks nieuwe "spécialités a la carte".

Geopend vanaf!7.00uur. Reservering gewenst.
(Op maandag en dinsdag gesloten)

Bloemcndaalseweg 28, Bloemendaal.
Telefoon 023-25 49 39.

al jaren op dezelfde wijze gebeuren,
kunnen, en moeten soms veranderen.
Dat is een vernieuwing, waaraan wij
allemaal moeten meewerken".

, Inspraak
Voor de veranderingen van de
Noordbuurt is een inspraakprocedure
op gang gebracht. Het werd een nogal
chaotische avond, heeft die avond aan
de verwachtingen voldaan?

„Juist in deze tijd, is men mening,
moeten de burgers inspraak hebben.
De vond het zalig. De mensen lieten
zich gaan. Op deze wijze krijg je een
beter idee wat er precies 'onderde
bewoners leeft, die in deze wijk
wonen. En juist- daar moeten de
plannenmakers van de gemeente
rekening mee houden", aldus de
burgemeester die zegt dat meer
openheid broodnodig is.
Wel is het zo, dat meer openheid, een
extra belasting voor het ambtenaren-
korps teweeg brengt. „Ook voor jezelf
brengt het meer werk, maar dat is het
democratische proces.
Voor mijzelf vind ik dat extra werk
niet erg, alleen moeten de ambtenaren
niet overbelast worden.

Toekomst
De Provincieale Planologische Dienst
van Noord-Holland gaat in haar
onderzoekingsrapport uit van een op
den duur onveranderènde woning-
voorraad in Zandvoort. Dit zou
eventueel een vergrijzing van Zand-
voort teweeg kunnen brengen. Wat
kan men hiertegen doen ?

"Een
ingenomen
standpunt

kan
herzien

worden"

Zandvoort viert de
"elfde van de elfde"
ZANDVOORT - Zaterdagavond 11 november - „de elfde van de
elfde" - gaan de remmen van de carnavalsleut weer volledig los. De
feestmutsen en de carnavals-schlagers liggen klaar, de bierpompen
zijn opgepoetst, de pret kan beginnen. Zandvoort doet dat meestal
op meerdere fronten en zo ook deze keer. Op drie plaatsen zal een
nieuwe Prins aan het Scharrenvolk worden getoond en wel in Nieuw
Unicum, in manege Rob v.d. Berg en in Duysterghast.

Carnavalsvereniging De. Schar- opvolger angstvallig geheim gehouden,
rekoppen zal haar Prins Victor e maar ook daar zal om 23.11 uur de
feestelijk uitluiden en de nieuwe nieuwe prins het sein geven voor nog
leut-leider onthullen. Dat gaat ge-
beuren op de Brink van Nieuw
Unicum, één en ander muzikaal
opgeluisterd door De K wall e trappers,
Burgemeester Machielsen zal er ook
zijn, onder meer om zich met de
installatie van de nieuwe Jeugd prins
van De Garnaelcnpiepers te belasten.
Het festijn duurt tot 23.00 uur,
waarna Prins, Raad van Elf en
Kwalletrappers nog een bezoek bren-
gen aan het Haarlemse Elisabeth
Gasthuis om daar de patiënten wat op
te vrolijken. Terug in het dorp stort
het gezelschap zich nog in een mini
kroegentocht.
Carnavalsclub De Noorderling blijft
dit jaar in Noord en laat de
carnavaleske klanken schallen in „de
grote bak" van manege Van den Berg
aan de Keesomstraat. Daar zal Prins
Harry worden ontmanteld en zijn
opvolger op de troon worden gezet.
Ook daar zal de burgemeester zich in
het feestgewoel storten en zich een
onderscheiding - „vanwege zijn mede-
werking aan het verenigingsleven" -
laten omhangen.
In de sociëteit aan het Gasthuisplein,
eens de bakermat van het carnavals-
gebeuren in Zandvoort, is het Prins
Duysterghast XI, die afscheid neemt.
Ook daar heeft rhen.de naam van de

vele uren carnavalsleut.

Opvallend vind ik dat de gemiddelde
woningbezetting in Zandvoort na
Amsterdam het laagste van de
provincie is.
Ons beleid zal erop gericht moeten
zijn om minimaal 350 wooneenheden
in de komende 10 jaar te produceren.
Dit om de thans zo breed geschakeer-
de en kleurrijke samenleving die
Zandvoort heeft te handhaven. An-
ders vinden er verschuivingen plaats.
„Je moet zorgen datje een gedifferen-
lieerd woningbestand hebt. Persoon-
lijk heb ik wel eens de indruk dat het
belang van de premiekoopwoningen
onderschat.
Jonge mensen die destijds begonnen
zijn in een woningwetwoning willen
best naar een premiekoopwoning,
heeft de ervaring mij in mijn vorige
gemeente geleerd. Op deze wijze
•woningen vrij makende voor weer de
jongeren. Een gedifferentieerd wo-
ningaanbod zou ideaal zijn.
Het gehele gebied van Zandvoort/-
Noord,. Stationsplein, kop van Len-
nepweg. Wil je een. aantal woningen
daar bouwen, dan moet je de

'omliggende terreinen erbij betrekken.
Er zijn terreinen waar je niet omheen
kunt. Dat zal nog vrij veel tijd vragen".

Door een van de gemeenteraadsle-
den is het binnenterrein van het
circuit genoemd voor sportvelden.
De huidige , voetbalvelden zouden
dan plaats kunnen bieden voor
woningbouw. Is dit een goed plan?
„Wanneer de Zandvoorters iets willen,
dan hoor ik steeds „het binnenterrein
van het circuit". Daar zou onderhand
alles op mogelijk zijn. Zo eenvoudig
liggen de zaken niet. De Provinciale
Plariatogische Dienst moet eerst dit
gebied nog nader inventariseren. Wat
is mogelijk en wat niet. Het landschap

zal toch aangepast moeten worden. Je
kunt moeilijk een paar voetbalvelden
midden in de duinen creëren. Er
moeten aan- en afvoerwegen komen.
Kleedaccommodaties. Bovendien zijn
er nog meer gegadigden. Eerst moet de
Provincie uitmaken wat mag en niet
mag, daarna pas kunnen wij bezien
welke vorm van sportieve recreatie
hier mogelijk is.
Bovendien passen dan eventueel de
vrijgekomen velden in het plan
Station/Zandvoort Noord. Ook daar-
voor moeten de plannen klaar zijn, zo
eenvoudig als ze lijken, liggen de zaken
niet. Hier zal toch ook overleg
gepleegd moeten worden".

Eigen woning
Er zijn bezwaren ingediend bij G.S.
tegen de bouw van uw woning in het
Kostuerloren. Was u bekend met deze
situatie toen u kwam en is er veel
verschil tussenJSandvoort en Hilver-
sum?
„Toen ik hier kwam werd mij verteld,
wij hebben een kavel voor u, daar kan
een woning op gebouwd worden".
Later bleek dat de procedure niet rond
was, dus nu wacht ik het maar af.
Voorlopig hebben mijn 'vrouw en ik de
meubels opgeslagen, omdat de huidige
woning te klein is. Wanneer de
kinderen over komen moeten wij in de
garage eten. Maar wij wachten het
maar af. .
Het verschil tussen Zandvoort en
Hilversum is in wezen niet groot. Men
zegt wel eens dat de Zandvoorters
afstandelijk zijn, maar daar hebben
mijn vrouw en ik tot nu toe niets van
gemerkt. Wij ontmoeten veel hartelijk-
en vriendelijkheid. Wat wij wel missen
is het grote wandelgebied van
Hilversum maar daar is de zee voor
teruggekomen".

Het interview vond plaats in de
werkkamer van de burgemeester op
het raadhuis.
Een werkkamer overigens die de
bezoeker niet het gevoel geeft hier de
mens Machielsen te leren kennen.
„Toon mij uw boekenkast en ik zeg u
wie u bent", was vroeger een gezegde
dat opgeld deed. Wanneer dit vooreen
werkkamer zou gelden, kan men
bedrogen uitkomen.
Het aanwezige meubilair typeert een
mens die hield van „afstand nemen".
Ouderwetse rechte stoelen, een onge-
makkelijk zitje voor bezoekers. Een
uiterlijk vertoon van een reeds lang
vergane burocratie. Zo van hier de
burgemeester, daar het volk. De
voorganger van de huidige burgemees-
ter was duidelijk uit een andere school
afkomstig.
Toch ook, typeert deze kamer de
huidige burgemeester. Hij past zich
aan en past zich in. Langzaam maar
zeker wordt het interieur veranderd.
Hier een burostoel, daar een stoel voor
de bezoekers die vernieuwd is.
Hij voert een gesprek niet aan zijn
bureau, maar met zijn gast aan de
lange tafel waar het genoeglijk zitten
is. Ondanks zijn overbezette agenda,
de voortdurende rinkelende telefoon,
gunt hij zijn bezoeker alle tijd.

Geen haast is merkbaar, maar
wel haast onmerkbaar wordt er
veranderd. Langzaam maar zeker
komt er meer openheid in het
gemeentebestuur (voor het eerst
was de begroting leesbaar).
Vriendelijk maar onwrikbaar zal
hij wellicht de Zandvoorters
leren dat een aanvankelijk
ingenomen standpunt herzien
kan worden.

Gezellige ontmoetingsdag in de van Pagée sporthal
ZANDVOORT - De Van Pagée
-sporthal was woensdag l np-
vember het feestelijke middel-
punt voor de jaarlijkse ontmoe-
tingsdag voor bejaarden, lang-
durig zieken en gehandicapten.
Onherkenbaar was de.sporthal
geworden door de fraaie bloem-
versieringen die , waren aange-
bracht, en de ruim driehonderd
aanwezigen hebben er een ware
feestdag meegemaakt.

Oorspronkelijk wordt aeze dag altijd
in de Hervormde Kerk gevierd, doch

^ waarschijnlijk wegens plaatsgebrek,
"werd nu een uitwijkmogelijkheid
gevonden in de Van Pagée Sporthal.
Een goede gedachte, want nu konden
er nog meer belangstellenden een
plaatsje vinden. In vorige jaren werd
deze ontmoetingsdag gehouden in de
adventstijd, nu was de datum
aanmerkelijk vervroegd.

Buitengewone aanbieding!!!
13-daagse cruise

Rotterdam-Gibraltar-Tanger-Madeira-Tenerife
Las Palmas-Rotterdam.

8 december 1978
per Black Prince (1e klas schip).

Nu of nooit!!! 5 sterren cruise!!!*•*~'
Prijs: f 1530,-p.p. geheel verzorgd voor alle /<»»WïWN

hutaccommodaties. \3ftVf J

Inlichtingen en boekingen bij'

Reisbureau FR ANS H ALS BV
Frans Halsplein 16 (naast bioscoop),

Haarlem, telefoon 023-250643 en 255313.

Het is goed dat er in de gemeente
Zandvoort zovelen te vinden zijn die
met blijmoedigheid elk jaar opnieuw
de veeleisende taak op zich nemen, om
de betrokkenen een onvergetelijke dag
te bezorgen.

Speciaal comité
Onder leiding van mevrouw Van Mans
was de voorbereiding dit jaar in
handen van de gezamenlijke Zand-
voortse kerken, het Humanistisch
Verbond, en „De Zonnebloem", de
afdeling van het Rode Kruis met tien
helpsters en twee ambulances, o.l.v.

.mevrouw Bosman, wijkverpleegsters,
artsen en vele particulieren die hun
auto ter beschikking hadden gesteld
voor het vervoer naar en van de
feesthal. Een enorme organisatie, die
respect afdwingt.
En diegenen waar het allemaal om
begonnen was, waren gekomen en
vormden een stralend publiek. In
rolstoelen, op rolbedden en de vele
anderen die nog in staal waren met
steun en hulp van derden, zelf de
sporthal te bereiken.
Van maatschappelijke en kerkelijke
zijde was er ook veel belangstelling
voor deze dag.

Programma
Het werd een geze.llig en ongedwongen
samenzijn, waarin men zich op
prettige wijze met elkaar onderhield
en waar nieuwe vriendschapsbanden
werden aangeknoopt.
Na de officiële opening, was het
Scheherezade, een bekende jour-
naliste, du- in een twee uur durende
causerie, afgewisseld door een koffie-
pauze de aandacht van het publiek
kreeg. Een goede gedachte van het
comité om deze vrouw uit te nodigen,
want door de veelheid van onder-
werpen wist zij haar publiek te boeien
tol dr luatstc minuut .

Na een zeer goed verzorgde lunch wa:,
het Mieke Telkamp die om 14.00 uur
het podium betrad. Twintig minuten
duurde slechts haar komst en
optreden, maar ze wist aller harten te
winnen door haar spontane optreden,
en haar populaire liederenprogramma.
Een laaiend enthousiast publiek
dwong haar tot een toegift. Er zal nog
lang over haar optreden worden
nagepraat.

Norman Smith
Het trio Norman Smith uit Haarlem
die de hele dag de muziek verzorgde,

verdient zeer zeker een compliment
waarop dit werd gedaan. Onvermoei-
baar zijn ze bezig geweest op deze dag.
Na de theepauze was het de beurt van
het 35 man sterke bejaardenkoor,
later nog versterkt met zo'n 70
schoolkinderen die onder leiding van
de heer Van Laar een bijzonder leuk
programma brachten. „Onder moe-
ders paraplu" was hartverwarmend.
Om 16.00 uur was dan het einde van

'deze dag. Om de woorden van
mevrouw Van Maris aan te halen „een
prachtige dag in een gezellige grote
huiskamer", was ten einde.

Met oog en oor
de badplaats door

Probleem
Iedere week krijgen wij via het
bevolkingsregister een opgave van
de burgerlijke stand, waarop het
aantal geboorten, ondertrouwden,
huwelijken en overledenen staan
vermeld. Tevens worden daarbij de
beroepen van de betrokkenen
opgegeven, althans voor zover he t .
de mannen betreft. Deze beroepen
worden echter nimmer in de
courant vermeld. Men vindt er
dikwijl zeer vreemde bij. Vorige
week was er een, die voor ons nog
steeds een probleem vormt. Bij de
ondertrouwden vonden wij nl. een
inwoner, van beroep „Kunste-
maker". We breken er ons nog
steeds het hoofd over, wat nu
eigenlijk een kunstemaker is. Een
clown, een goochelaar, een buik-
spreker, een slangemens, een
boeienkoning? Wie helpt ons uit de
droom? We hebben nooit geweten,
dat kunstemaker ook al een beroep
was. Maar zijn we het in de grond
van de zaak eigenlijk niet allemaal?

Haan op toren
Het uurwerk in de toren van onze
Hervormde Kerk is wcerpicobello!
Het loopt prachtig regelmatig en het
blijkt betrouwbare tijd te zijn. Ook
het slagwerk doet het weer goed, het
is een lust voor het oor, de hele en
halve uren regelmatig te horen slaan.
Een grote verbetering! Maar enkele
opmerkzame lieden hebben ons
erop attent gemaakt, dat de haan op
de toren nu blijkbaar zit vastgeroest.
Die geeft steeds dezelfde wind-
richting aan. Zou daar niet eens iets
aan gedaan kunnen worden? Het is
7.1 een hele tijd zo en wellicht zou
een beetje olie hier wonderen
kunnen doen.

Toneelstuk
De voorzitter van de folklore-
vereniging „De Wurf", de heer J.A.
Steen heeft voor de vereniging zijn
zevende toneelstuk geschreven. Het
is getiteld „Kinderen der zee" en is
een toneelspel in drie bedrijven. De
titel werd ontleend aan de ge-
dichtenbundel van Nicolaas Beets.
Het spel tracht enig licht te werpen
op de levenssfeer van een bekend
Haarlems kunstschilder in het oude
vissersdorp Zandvoort van de vorige
eeuw. Wij weten het niet zeker,
maar vermoeden, dat het hier om
Jozef Israels gaat. Die woonde en
werk'te immers enige tijd in
Zandvoort en maakte toen ook zijn '
beroemde werk: „Kinder der zee"
dat nu nl. naar wij menen, in een
museum in Laren hangt. De regie is
in handen van mevrouw Marie
Molenaar. De opvoeringen zijn
vastgesteld op de zaterdagen 3, 10
en 17 maart a.s. in gebouw „De
Krocht". De repetities vinden elke
vrijdagavond plaats in het Cultureel
Centrum. Vorige week had de
rollezing plaats en zijn de spelers
ingedeeld. Met groot enthousiasme
is dit nieuwe toneelspel door de
Wurfleden ontvangen. Wij wensen
het ensemble bij de voorbereiding
gaarne veel succes.

Afscheidcadeau
Om gezondheidsredenen heeft de
bekende Zandvoortse tandarts Th.
van der Meuten, wonende aan de
Hogeweg te Zandvoort
noodzakelijk zijn praktijk moeten
neerleggen. Er heeft zich thans in
Zandvoort een klein comité ge-
vormd, dat zich ten doel stelt om
een blijk van waardering bijeen te
brengen voor al hetgeen tandarts
Van der Meulen gedurende zijn ruim
25-jarige praktijk voor zijn
patiënten heeft gedaan. Daarom
doet dit comité, bestaande uit
mevrouw Funke-Küpper en de
heren K. Tilstra en N. Wertheim een
beroep op deze patiënten een
bijdrage te storten voor een
afscheidscadeau op girorekening no.
555713 van de heer K. Tilstra onder
vermelding „cadeau v.d. Meulen".
Er wordt op veler medewerking

Een aandachtig publiek op de jaarlijkse ontmoetingsdag.

gerekend. Wij ondersteuenen de
oproep van het comité gaarne.

De versierder
Ere wie ere toekomt en daarom
willen wij graag in deze kolommen
eens even de aandacht vestigen op
onze plaatsgenoot Jan Warmerdam,
die vooral de laatste tijd steeds meer
naam maakt als een ware artiest in
de bloemsierkunst. Dat is des
temeer opmerkelijk, omdat Jan
Warmerdam oorspronkelijk eigen-
lijk in het zuivelbedrijf werkzaam
was en op eerstgenoemd gebied
weinig of geen opleiding genoten
heeft. Hier is derhalve sprake van
een uitgesproken natuurtalent,
want hij voelde zich altijd al tot de
natuur aangetrokken en is thans
werkzaam bij de Amsterdamse
duinwaterleiding. Zelfs experts op
het gebied van de bloemsierkunst
staan verbaasd over hetgeen Jan
Warmerdam in deze kunst weet te
bereiken en het is ook werkelijk
verbazingwekkend. Hij maakte
(alles geheel uit liefhebberij) de
laatste weken de fraaie versiering in
de St. Agathakerk ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de
Parochie en vorige week de
prachtige bloemen-opmaak in de
van Pagée-sporthal voor de viering
van de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Ook bij de afdeling Zandvoort van
de Nederlandse Vereniging voor
tuinbouw en plantkunde verricht hij
belangrijk werk op het gebied van
tuinkeuringen en op prop-
aganda-avonden, o.a. bij het maken
van Kerststukjes. We meenden dit
eens even naar voren te moeten
brengen, want hij is een stille werker
achter de schermen, die wel eens
even in het zonnetje mag worden
gezet. Ere wie ere toekomt!

De Wurf
De Zandvoortse folklorevereniging
„De Wurf" gaat opnieuw naar
Haarlem voor het geven van een
uitvoering, ditmaal hedenavond 9
november, aanvangend om h al f ach t
in het verpleeghuis „Zuiderhout",
Beelslaan 9, recht tegenover
Spanjaardslaan. Het gebruikelijke
programma van sketches en volks-
dansen zal worden uitgevoerd en de
Wurf-voorzitter zal op speciaal
verzoek weer een aantal dia's van
oud Zandvoort vertonen. Er wordt
door de bewoners verlangend naar
de komst' van onze „Wurf" uitge-
zien. Veel succes mensen. Dat zit bij
voorbaat wel goed!

Pater Zegwaard
Het lag in de bedoeling in dit
nummer een artikel op te nemen
over het leven en werken van Pater
Frans Zegwaard als missie-pater
gedurende 40 jaren op de
Philippijnen. Momenteel vertoeft de
pater minstens tot de komende
Kerstdagen met verlof in zijn.
geboortedorp, Zandvoort. Dit ter
geruststelling van degenen, die het
reeds in deze editie hadden
verwacht.

Filmacteur
Het gaat goed met onze plaatsge-
noot Michiel Drommel. Na een
toneelstudie in Engeland en
Amerika werkte hij enige enige tijd
„Globe" maar kwam na de brand in
het van Nispenhuis, waarin „Globe"
gevestigd was, tijdelijk zonder werk.
Toen kreeg hij een aanbieding uit
Duitsland om een rol van recher-
cheur te vervullen in de nieuwe
seriefilm „Tatort", onder de titel
„Der King" die door de Hessische
Rundfunk op 11 februari a.s. zal
worden uitgezonden en waarvoor
een deel van de opnamen thans in
het Doelenhotel te Amsterdam
worden gemaakt. Het is een misdaad
film, die handelt over
wapenhandelaars. Of de film ook in
Nederland zal worden uitgezonden,
staat nog niet vast. Voor Michiel
Drommel betekent in elk geval het
bezetten van een rol in deze film
temidden van grote Duitse film-
acteurs een mooi resultaat en
wellicht een stap naar grotere
successen. Hij doet er thans de
nodige ervaring op. Reeds nu heeft
hij contacten bij de NOS en wie
weet wat daaruit nog zal voort-
vloeien. Wij wensen Michiel Drom-
mei van harte veel succes bij zijn
verdere carrière en hopen hem t.z.t.
als filmacteur ook op onze beeld-
buis te zien.

Carnaval
Zaterdag a.s. is het alweer de elfde
van de elfde, tijd voor de inzet van
het Carnaval 1979. Ook in onze
gemeente zal dit feit niet onopge-
merkt voorbijgaan. Onze Carnavals-
verenigingen zijn alweer druk
doende met de voorbereidingen
voor het kiezen van een nieuwe
prins, hetgeen met de nodige
festiviteiten gepaard zal gaan. Elders
in dit blad leest u er waarschijnlijk
wel méér over. De komende
maanden zal de Carnavalsleut weer
hoogtij gaan vieren en dat is maar
goed ook, want er is al narigheid
genoeg in de wereld.

K.Sr.
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Geprolongeerd t/m 18 november
Naar aanleiding van uw - door ons zéér
gewaardeerde - belangstelling hebben wij
besloten om onze sprankelende, exclusieve
jubileum meubelshow van

HOLLANDSE
STIJLKASTEN

D E M O O I S T E V A N D E A L L E R B E S T E

te verlengen t/m

18 NOVEMBER
Stuk voor stuk zuivere reprodukties van de originele 17e en 18e

i

eeuwse modellen in zowel eiken, noten als palissander hout

Uiterlijk tot bovengenoemde datum ontvangt
u bij aankoop of bestelling van een dezer
kasten een

HET A D R E S WAAR U MEUBELEN ZIET ALS NERGENS ELDERS

J. G. OUDENDIJK
E X C L U S I E V E I N T E R I E U R S M EU BE LSTO FFEE R D ER IJ

SANTPOORT BROEKBERGENLAAN 44
Telefoon 023-378398

Vrij entree
Donderdagavond

geopend van 19.00-21.00 uur
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VRIJ ENTREE

UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING

DAG en NACHT (incl. weekend)" TANKEN bij
RINKO, Oranjestraat 2-12, Zandvoort, met TIENTJES.
1, 2, 3 Of 4 TIENTJES in de KASSA en tanken
maar.

rinko V Renault
RENAULT beveelt
ELFaan

UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING
* op REKENING (credit-card)

* mét KORTING
dag en NACHT (inkl. weekend) tanken bij RINKO,

Oranjestraat 2-12, Zandvoort met
* CREDIT-CARD

rinko V Renault
RENAULT beveelt
ELF aan

Voor nadere informatie tol. 02507-2323-2424 b.g.g. 3360.



RANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 9 NOVEMBER 1B7B

Weer minimaal verlies
voor zaalhandballers
ZANDVOORT - De handbalsport in Zandvoort zit duidelijk in de
lift. Niet alleen het aantal zaalhandbalteams van Zandvoort-
meeuwen is dit seizoen aanmerkelijk gestegen, ook het aantal
toeschouwers bij de thuiswedstrijden is al groter geworden dan bij
de meeste voetbalduels. De bijna 200 kijkers bij de wedstrijden van
jl. zondag zijn zonder meer aan hun trekken gekomen: spanning en
sensatie volop en doelpunten aan de lopende band.

Het Ie herenteam kwam tegenover
Wouters/Tornado uit Heerhugowaard
te staan en dat treffen leek een
regelrechte zege voorde Zandvoorters
te worden. In de eerste minuut
scoorde Dick Berkhout al en direct
daarop bracht Joop Boukes 2-0 op het
scorebord. Na een tcgentreffer was het
door spetters van Willem Pijper en
Joop Boukes na 10 minuten al 4-1 en
toen good old Herman Koper zijn
rentree vierde met een onhoudbare
schuiver, leek er geen vuiltje meer aan
de lucht. Maar Tornado liep in van 5 l
naar 5-4 en wist tot de rust naast de
Meeuwen te blijven. Joop Boukes wist
twee doorbraken succesvol af te
sluiten, maar de gasten wisten, mede
doordat Dick Berkhout naar de
strafbank werd verwezen, nog drie-
maal een gat in de geelblauwe defensie
te vinden. Ruststand 7-7.

Pel werd er na de rust om de
overwinning gestreden. Er werden wal
gele kaarten getrokken en de straf-
bank was regelmatig bezet, maar het
duel bleef binnen sportieve grenzen.
Tornado liep uit tot '7-9, maar een
uitgekookte lob van Joost Berkhout
en een onhoudbare penalty van broer
Dick trokken de stand weer gelijk:
9-9.-Dt> gasten bleven fanatiek komen:
9-10,10-10 door Joop Boukes, 10-11.
Toen een penalty, veroorzaakt door
Djurre Boekes: 10-12, die zijn fout
direct weer goedmaakte met een fel
hoekschot: 11-12. Aan beide kanten
werd gretig geschoten en zowel
Z.M.-doelman Pieter Trommel als zijn
collega kregen alle gelegenheid hun
niet geringe' kwaliteiten te tonen. Het
werd 11-13, maar een tactische
boogbal van Willem Pijper maakte 5
minuten voor tijd alles weer mogelijk:

Machteloos TZB:
0-3 nederlaag
ZANDVOORT - Een onherken-
baar TZB heeft het in groten
getale opgekomen publiek waar-
onder burgemeester Machielsen
en echtgenote, zondag één partij
voetbal voorgeschoteld, die be-
slist niet voldeed aan de normen
van klantenbinding. De thuis-
wedstrijd tegen Heemstede liep
uit op een duidelijke 0*3
nederlaag, een resultaat waar-
door de Zandvoorters terugzak-
ken naar de staartgroep.

Het team van Heemstede, dat in de
beginfase onder de indruk leek van de
tot dan toe behaalde wapenfeiten van
TZB, kwam geleidelijk in haar spel en
zette de thuisclub onder druk. TZB
moest terug en hield dankzij goed
verdedigen de stand blank. Door het
opdringen van Heemstede kregen de
TZB-aanvallers meer vrijehid, maar ze
bewezen hun machteloosheid door te
lang wachten en eindeloos heen-en-

. weer-getik. Het gemis aan een
centrumspits was mogelijk In de 21e
minuut gebeurde wat nie't te ver-
mijden was. Bij een vrije trap ging het
„muurtje" uiteen en doelman Ben
Puls was kansloos: 0-1. TZB veerde
niet op zoals gewoonlijk, maar ging
door met ongecontroleerd voetbal,
dat voor rust niet door Heemstede kon
worden uitgebuit.
De verwachting, dat TZB na rust terug
zou komen, werd niet bewaardheid.
Heemstede stond dat niet toe en zette
de thuisclub weer onder pressie. Inde
10e minuut hing de gelijkmaker in de
lucht, maar de Heemstede-goalie
redde subliem bij een inzet van Cees
Sebregts.
In de 25e minuut voltrok Heemstede
het vonnis, toen drie aanvallers uit een

scrimmage zeven Zandvoorters ver-
twijfeld achterlieten: 0-2. TZB pro-
beerde nog iets terug te doen, maar het
hele team leek een off-day te hebben
en Heemstede kon de riante voor-
sprong gemakkelijk verdedigen.
Toen Ben Puls bij een van de schaarse
aanvallen van Heemstede op miracu-
leuze wijze een keiharde bal wist te
stoppen, leefden The Zandvoort Boys
even op. Maar toen 5 minuten voor
tijd een als voorzet bedoelde bal via
het lichaam van de beste man bij TZB,
Cees d'Hont, in het doel verdween,
kon men zich alleen maar bij de
verdiende nederlaag neerleggen: 0-3.
Zondag gaat TZB op bezoek bij EHS
met de volgende stand als uitgangs-
punt: SVLJ10-14; Terrasvogels 10-13;
CBS 10-13; Heemstede 10-12; Heems-
kerk 10-11; Renova 10-10; EHS
10-10; Schalkwijk 10-10; Alliance
10-9; TZB 10-8; DSC'74 10-5;
Molenwijk 10-5.

12-13. En toen gebeurde er van alles.
Joop Boukes werd stewg gepakt en zag
zijn fraaie bokshouding beloond met 2
minuten straf, de verdiende gelijk-
maker werd om onduidelijke redenen
afgekeurd en het duel klom qua
spanning naar grote hoogte. Tornado
hield het hoofd koel en speeldp de
laatste seconden dogu-lijk defensief uit.
Het bleef 12-12 na. zestig minuten
kostelijk handbal.

Dames -
De productie in de >dameswedstrijd
Zandvoortmeeuwen-VZV lag aanmer-
kelijk lager, maar de spanning was er
niet minder om. Voioral in de eerste<
helft was er bij de thuisclub teveel
balverlies, waarop VZV geleidelijk
kon uitlopen naar 3-5. Na de rust
kwamen de Meeuwinnen er steeds
beter in. Vooral- Siandra van Duijn
speelde een voortreffelijke wedstrijd
en ook Greet Vastenhouw in het doel
was op dreef. Er was echter te weinig
samenspel en teveel samenspraak
binnen de lijnen, waardoor veel
kansen om zeept' werden geholpen.
Ondanks het missen van twee
break-outs kwam; men nog wel op 7-7,
maar toen kon V2SV met haar gedegen
spelopbouw het karwei afmaken.
Eindstand 7-9.; Score Zandvoort-
meeuwen: Sandca van Duijn 5, Truus
Draaijer en Erna Duker ieder 1.

Hockey-dames
bovenaan
ZANDVOOEiT - Voor de dames
van de Zaindvoortse Hockey
dub was ; het zondag een
gunstige competitiedag. Zelf
won ZHC roet 3-0 van Forescate,
terwijl het leidende Kampong
verloor. Door deze ontwikkeling
gaan de Zandvoortse dames nu
samen met Kampong op kop.

De overwinning in Voorschoten werd
voor rust ingeleid door een strafbal
van Yvonne Ovaa en halverwege de
tweede heltót zeker gesteld door Ineke
Lach, die tinnen twee minuten twee
goals produceerde. Ook de heren
deden het goed. Zij wisten de
uitwedstrijd tegen Scheybeek met 0-1
af te sluiten.

Joop Boukes passeert

Krappe winst voor
Zandvoort meeuwen
ZANDVOORT - De uitwedstrijd
van Zandvoortmeeuwen bij hek-
kesluiter QSC was verre van een
geweldige ontmoeting, maar de
ene treffer, die de Zandvoorters
produceerden, leverde wel twee
kostbare punten op. Storm-
vogels maakte weer geen fout,
maar KFC liet een puntje liggen,
zodat Zandvoortmeeuwen weer
opklom naar de tweede plaats.
De gastheren gingen fel van start en de
Meeuwen, met John v.d.Zeijs weer op
de plaats van Engel Koper, zagen een
vrije trap net over en een kogel van
Manuputty hoog over. gaan. De
Zandvoorters ontworstelden zich aan
de druk en er kwamen kansen, zowel
uit een kopbal van v.d. Zeijs als uit
schoten van Bert Bouwman en Albert
Visser, vaak na goed opkomen van
rechtsback Gerard Koper.
Ook QSC werd nu en dan gevaarlijk en
doelman Ed Steffens moest al zijn
talenten aanwenden, vooral bij een
serie hoekschoppen van de thuisclub.
Het bleef spannend: QVC-aanvaller
Oly kwam alleen voor doel maar
richtte veel te hoog. Aan de andere
kant kwam de treffer, toen Ed
Vastenhouw de bal na een vrije trap
doorkopte naar Aal d er t Stobbelaar,
die met een harde en zuivere omhaal •
inschoot: 0-1 na 43 minuten.

Sporting-OSS mentaal sterk
ZANDVOORT - In de sporthal
Pellikaan ontmoetten zaterdag
de Sporting/OSS-dames het
Amstelveense Valkenberg/Mar-
tinus, dat in een sensationele
wedstrijd • in het kustvolk de
meerdere moest erkennen: 3-2.

De Zandvoortse formatie, bestaande
uit Ria Akkerman, Thea Terof,
Marja de Lugt, Jet Slop, Cpby
Schuit, Linda Zuurendonk en Riet
Vossen startten veelbelovend, maar
zagen redelijk aanvalsspel en goed

verdediget»i slechts matig beloond
met de wat tegenvallende 11-15
setnederlaog. Valkenberg/M. speelde
zeer geconcentreerd en de gelijk
opgaande strijd werd eigenlijk het
best weerspiegeld in de tweede set,
toen bekjle teams tot op de bodem
van hun kunnen gingen en elkaar
met goed volleybal langdurig de
setwinst bestreden. Lange rally's,
knappe passes, loepzuivere set-ups
en vlijmscherpe smashes, al dan niet
gekeerd door een hecht blok wis-
selden elkaar in hoog tempo af,
zodat F»et welhaast te betreuren valt
dat dtjze set beëindigd werd. Tot
vreugde van alles wat Sporting/OSS
was, dat wel, want do uiteindelijke
16-14 'setzege zal voor een belang-
rijk deel toegeschreven dienen te
worden aan bekwaam coach-werk
van Afl Akkerman, die het element
karakter op tijd bij zijn ploeg wist
aan te spreken. Dit tilde de
Sporting/OSS-dames ook in de vol-
gende set even boven het niveau van
hun tegenspeelsters uit zodat de
veronderstelling, dat de partij beslist
was na een weergaloze 15-7 setwinst
in dti derde set, gerechtvaardigd
leek.
Maar ook nu bleek, dat bij volleybal
weialig te zeggen valt over hel
verloop van de strijd, want de
tegenstanders uit Amstelveen sleep-
ten; o'ndanks knap verdedigen van
onder meer de zeer beweeglijke
Thaa Terol een beslissende vijfde set

uit tiet vuur, door de vierde set met
7-15 winnend af te sluiten. Overi-
geos betekende dit het laatste
wapenfeit van de Amstelveense da-

mes in de sporthal Pellikaan, want,
deze conditievretende wedstrijd brak
hen in die vijfde set volledig op en
de Sporting/OSS aanval scoorde met
de regelmaat van de klok en stelde
met een daverende 15-4 setwinst de
3-2 eindoverwinning veilig.

Heren
De wedstrijd in de eerste klasse-
heren tussen Sporting/OSS en het
debuterende Spaarne ' 7 5 e indigde
geheel onverwacht in een 0-3 over-
winning van de bezoekers, die blijk
gaven van een duidelijk overwicht,
door vooral aanvallend de Zand-
voorters voortdurende te vlug af te
zijn. Deze kwamen hierdoor niet in
hun spel en maakten vooral in de
pass veel fouten, waardoor talloze
communicatiestoornissen ont-
stonden. De setstanden 4-15, 9-15
en 11-15 weerspiegellen terecht het
krachtsverschil tussen beide ploegen.

QSC begon de tweede helft met een
overwicht, dat wel vierhoekschoppeu
opleverde, maar geen treffer. Beide
teams hielden elkaar in evenwicht met
overheersende defensies. Kees Bruin
kreeg nog eetkansje na een slimme
pass van Albert Visser, maar meer dan
een corner leverde het niet op. Een
kwartier voor tijd kwam verdediger
Engel Koper aanvaller Bert Bouwman
vervangen. In die slotfase probeerden
d« gastheren met een offensief de
score nog wel gelijk te trekken, maar
hun afwerking was beneden peil en zo
bleef het 0-1 • na een spannend
etsportiefduel.
Door de krappe 0-1 zege van
Stormvogels bij Nieuw Vennep en het
0-0 gelijkspel van KFC tegen Velsen
kreeg de competitiestand het volgende
beeld: '
Stormvogels 9-15
Zandvoortmeeuwen 9-13
KFC 9-13
WSV'30 9-11
TYBB 9-11
Nieuw Vennep 9- 9
Beverwijk -9- 9
HBC 9- 7
Velsen ' 9- 6
Zaandijk 9- 5
VVB 9- 5
QSC 9- 4

TZB-gym
. ZANDVQORT - De onderlinge wed-
strijden van TZB-gymnastiek worden
dit jaar gehouden op donderdag 16
november. De kleine meisjes van 6 tot
8 jaar beginnen om halfvijf, waarna de
andere groepen, ook de dames, volgen.
Iedereen is van harte welkom in de

.- Prinsessehal.

Instructie-schaak
ZANDVOORT - De 48-jarige Zand-
voortse Schaakclub krijgt de laatste
tijd veel nieuwe leden, waarvoor men
inmiddels een schaakinstructeur heeft
aangetrokken. Vanavond om 19.00
uur zal deze zijn eerste les geven. Ook

.niet-leden, jong en oud, zijn welkom
in het Gemeenschapshuis.

Auto-rally
ZANDVOORT - Op zaterdag 11
november is er een auto-rally \van
Autosportvereniging Sandevoerde.
Het is een routebeschrijvingsrit over
25 Icm in de gemeente. Start om 20.00
uur, inschrijven vanaf 19.00 uur in
Nieuw Unicum. Inlichtingen: Lo-
rentzstraat72,tel. 7832.

Voetbal
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 12 november:
Zandvoortm-V. V.B.
Zandv.m.2-D.E.M.3
Zandv.m.3-D.E.M. 5
Zandv.m. 4-E.D.O. 4
Halfweg 6-Zandv.m 6
Zandv.m.7-Terrasv. 7
Haarlem 9-Zandv.m. 9

A-junioren:
R.C.H. 1-Zandv.m. l
Concordia 4-Zandv. 2

Zaterdag 11 november
Zandv.m. 1-D.S.O.V. l
Zandv.m. 2-Halfweg 4

B.-Junioren:
Zandv.m.l-T.Y.B.B, l
Zandv.m.2-Halfweg 2
Zandv.m. 3-Hoofdd. G

C-Junioren:
Zandv.m. 1-G. Wit l
Zandv.m. 3-D.C.O. 4
Zandv.m. 4-Hoofdd. 5
Schalkwijk 5-Zandv. 5

D-Junioren
Halfweg-2-Zandv.m. 2
H.B.C. 3-Zandv.m. 3
Zandv.m. 4-R.C.H. 4
Zandv.m. 5-AlIiance 4
Hoofdd. 9-Zandv.m. 6

E-Junioren:
Zandv.m. 1-Halfweg l
D.S.C.'74 1-Zandv. 2
Zandv. 3-Schalkwijk 4
Zandv.m. 4-H.B.C. 4
N.A.S. 4-Zandv.m. 5

F-Junioren:
Geel Wit 2-Zandvoortm. l
Geel Wit 3-Zandvoortm. 2
Alliance l- Z-an dvoortm.
Aliiance 2-Zandvoortm. 4

ZANDVOORT'75

14.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
9.30 u.

12.00 u.
12.00 u.
9.30 u.

12.00 u.
12.00 u.

14.30 u.
12.00 u.

14.00 u.
14.00 u.
12.00 u.

12.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

11.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

9.30 u.
9.30 u.

39.15 u.
9.15 u.

Zaterdag 11 november:
Zandvoort'75 1-Halfweg l 14.30 u.
Zandvoort'75 2-SIZO 6 14.30 u.
Zandvoort'75 3-Kennemers 312.00 u.
Zandvoort'75 4-J. Hercules 412.00 u.
Sc Kinheim 4-Zandvoort'75 512.00 u.
S.M.S. A2-Zandvoort'75 Al 14.30 u.

TZB ,

Zaterdag 11 november
DSC'74 1-TZB B 14.00 u.
Halfw. 2-TZB C 14.00 u.
TZB D-TYBB 2 11.00 u.

Verlies
voorLions
ZANDVOORT - In de Apollohal
in Amsterdam heeft Lions geen
vuist kunnen maken tegen het
niet hoog geklasseerde Wils-
kracht. Het verlies met 65-53
betekende voor Lions, dat zij de
tweede plaats moet gaan delen
met de tegenstander, die zater-
dagavond in Zandvoort op
bezoek komt, de Sea Devils uit
Castricum.

DP eerste 10 minuten bepaalden al de
einduitslag. Verdedigend konden de
leeuwen do zaak nog wel klaren.
Coach René de Vries had tegen de wat
snellere ploeg voor een 3-2 zone
gekozen, maar aanvallend brachten de
Zandvoorters er weinig van terecht.
De 1-3-1 zone van Wilskracht gaf veel
balveriics voor Lions aan de kop van
de bucket, terwijl gerichte hoekscho-
ten achterwege bleven.
Het percentage trefferslag met de rust
dan ook bedenkelijk laag. Van de 32
schoten hadden er slechts 8 doel
getroffen. Stand 34-16.
In de tweede helft leek Lions zich Ie
herstellen. Het tempo ging wat
omhoog en hoewel de combinaties
niet vlekkeloos verliepen, werd er
meer gescoord. In de 7e minuut gaf de
stand reden tot hoop: Pim Schön
scoorde viermaal achtereen en bracht
de kloof terug tot 5 punten (40-35).
De moeizaam verworven • gunstige
uitgangspositie werd echter direct
weer verspeeld door verkeerde passes
en balverlies. Hoe René de Vries ook
wisselde, de rust was eer geheel uit het
Laons-team. Wilskracht kon weer iets
terugkomen en de voorsprong vast-
houden tothcteindsignaal: 65-53.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Schalk w. 3-TZB El 11.00 u.
Schalkw. 9-TZB E2 10.00 u.

Zondag 12 november:
EHS-TZB l 14.30 u.
Schalkw.-TZB 2 12.00 u.
TZB 3-Renova 4 12.00 u.
TZB 4-Heemst. 5 :r 9.45 u.
TZB 5-BSM 6 12.00 u.
TZB 6-RCH 8 9.45 u.
Stormv. 1-TZB A 12.00 u.

Zaalhandbal
Zaterdag 11 november:
M.W. IJmond 1-Zvm. l 17.30 u.
Zondag 12 november:
d.s. Foresters 1-Zvm. l 14.00 u.
h.s. G.V.O. 1-Zvm. l 13.55 u.
G. V.O. 2-Zvm. 2 16.45 u.
Wijk aan Zee 2-Zvm. 3 11.00 u.
m.a. Bunkert 3-Zvm. 2 10.10 u.
j.a. Bunkert 1-Zvm. l 10.50 u.
j.p. Bunkert 1-Zvm. l 11.30 u.

Sportraad
ZANDVOORT - De Sportraad komt
op vrijdag 17 november om 20.00 uur
bijeen in het Gemeenschapshuis. Er
zal afscheid worden genomen van de
aftredende leden en er zal een
vice-voorzitter en een penningmeester
worden benoemd. Verder staan op de
agenda de gehouden enquôte en de
structuur van de Sportraad.

Mevrouw Thie wint prijsvraag Sport '78

TZB gevaarlijk voor Heemstede-doel.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgeefster van acht nieuwsbladen en deel uitmakend van Week-
media vraagt een

ADVERTENTIE-
VERTEGENWOORDIGER

Tot zijn taak behoort het actief acquitreren van advertenties

Van de geschikte kandidaat vragen w|j een vooropleiding op
minimaal MAVO-niveau of gelijk waardij}.
Ervaring in de branche strekt tot aanbeveling. Het behoort
tot de mogelijkheden dat een bedrijfsopleiding wordt gevolgd
tot huis-aan-huis bladen acquisiteur in samenwerking met S.R.M.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publikaties,
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, telefoon 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: Mevr. L. Wftmer. personeelafdelivig, Wibautstraat 131,
Amsterdam, onder vermelding van LW/012. j

Welke sport men ook beoefent,
In de zaal of op het veld,
Al is het spel bedroevend,
't Gaat alleen om hoe men sport
s-p-e-1-t
Dit rijm van mevrouw Thie-Ruben,
Tilanusstraat 24, Amsterdam werd
door een jury onder voorzitterschap
van Cas Bollen, projectmanager van
Weekmedia, na rijp beraad gekozen als
de beste inzending op de prijsvraag in
onze sportkrant „Sport '78". Afgelo-
pen vrijdag kreeg mevrouw .Thie de
eerste prijs -een door Koelrad BV
beschikbaar gestelde kleurentelevisie
uitgereikt.
Al meteen na het verschijnen eind
augustus van onze sportkrant, een
uitgave van Amstellandpers, Amster-
dams Stadsblad, Gooipers en Rand-
stad Publicaties (samen Weekmedia
BV vormend) kwam de stroom
inzendingen op gang. Uiteindelijk
kwamen er in totaal 'ruim 21/2
duizend inzendingen binnen.
In onze prijsvraag moest eerst een'
Kruiswoordpuzzel worden opgelost
Daarna kreeg men door „vertaling"
van door ons vastgestelde cijfers in
letters drie dichtregels. Men moest
daarna zelf een vierde regel bedenken,
die het gedicht afmaakte. En dat
laatste viel niet altijd mee. Zo waren er
inzendingen zonder een vierde regel en
ook inzendingen waarbij de vierde
tegel het ritme van de eerste drie regels
op een forse wijze geweld werd
aangedaan. Het lag natuurlijk voor de
hand dat in erg veel gevallen het laatste
woord van de vierde regel „geldt",
„geld" of .„telt" was. Ook waren er,
die de klemtoon van het laatste woord

gingen verleggen, door kreten als
„geregeld'' en „ongetwijfeld" te
gebruiken.
Afgelopen vrijdagmiddag werden de
vijftien prijzen uitgereikt bij Koelrad
BV te Amstelveen.
De prijswinnaars zijn:
Ie prijs: een Color SC973256 cm.
kleurentelevisie van Nordmende
(waarde f1848,-) gewonnen door
mevr. Th. Thie-Ruben uit Amsterdam.

2e prijs: een Color 4200 kleurentelevi-
sie, 42 cm., van Nordmende, (waarde
f1500,-) gewonnen door mevr. R.
Metzler uit De Kwakel (gemeente
Uithoorn). 3e prijs tot en met de
vijftiende prijs: Transita draagbare
radio's, eveneens van Nordmende.
Deze radio's zijn gewonnen door
mevr. J. Jansen- Hoogstad uitBussum;
J. Frank uit Eemnes; Marius Frederik-
se uit Bussum; mevr. E.H. ter

Steege-Harkema uit Zandvoort; C.B.
v.d. Heuvel uit Heemstede; mej. M.
Roolvink uit Badhoevedorp; Arie
Oudshoorn uit Hoofddorp; mevr. C.
Ottervanger-Honig uit Amstelveen;
Frank Gazendam uit Amsterdam; F.C.
Koot uit Amsterdam; H. Bethlehem
uit Amsterdam; A. Hulst uit Amster-
dam.

Achterste rij: van links naar rechts: mw. C. Ottervanger-Hönig, B.A.C, van Born, Arie Oudshoorn, J.
Frank, mw. J.Jansen-Hoogsted, F.C. Koot, J.B. Heemskerk (adj. dir. Koelrad BV) A. Hulst; Marius
Frederikse, K. Prent (Amstellandpers). H. Bethlehem, C.B. v.d. Heuvel. Voor van links naar rechts: mej.
M. Roolvink, mw. R. Metzler, mw. Th. Thie-Ruben, Arie Gazendam, Frank Gazendam. N iet aanwezig:,
mw. E. H. ter Steege-Harkema. . . , ... , w„, . . , Vl, ...̂
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KLASSIEKE INTERIEURVERZORGING
MET DE MEEST EKSKLUSIEVE MEUBELEN VAN WEST-NEDERLAND

In verband met het 40-jarig bestaan van onze zaak
nodigen wij al onze vrienden, kennissen, klanten en
zakenrelaties uit om met ons het glas te heffen op
16 november van 17.00-19.00 uur in restaurant
De Wintertuin, Stationsplein 100 te Haarlem. 40

Wij bieden u een grote kollektie stijl-
meubelen 'uniek in Nederland', waaronder
een uitgebreide sortering bankstellen zowel
in leder als mohair.
Alle tentoongestelde meubelen zijn direkt uit
voorraad leverbaar.

De gehele
maand
november 10%
korting op al uw
aankopen, dit In
verband met het
40-jarig bestaan
van onze zaak.Èlaôötefe interieur 't ftolianböe ftutó

LOOP VRIJ IN EN UIT IN DE LANGE VEERSTRAA T25 tm. 33-HAARLEM-TEL (023) - 320606

in Zandvoort
Ook op onze vrijdagse

KOOPAVONDÜ!
Eveneens mogen onze zaken geopend zijn op

ZONDAG van 13.00 tot 18.00 uur.
Advertenties geplaatst door FEDERATIE HANDELSVERENIGING - HANZE.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bareaas
Antiek Boetiek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65
tel. 02977-24429

Aalsmeer

Drogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

Visspecialiteiten restaurant

Voor genoeglijk vis-eten, een
aangename omgeving en een attente

bediening.

Tijdens het winterseizoen zijn wij donder-
dags t/m zondags geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt .u reserveren

Tevens verzorgen wij uw vis hors d'oeuvres.

Kerkstraat 21,
Zandvoort.
Reserveringen:
02507-2121

x Eig. L. Balledux

Van oudsbekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Bel voor
inlichtingen
over deze
rubriek

02507-7166

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEÏTENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÊSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gleafêfc Het Witte Huis,11

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057.

Rustig dineren in een gezellige sfeer bij kaars-
licht en achtergrond muziek.
Ook bijzonder geschikt voor uw zakendiners
en recepties.

Ruime parkeergelegenheid.
Maandags gesloten.
Reserveren gewenst.

Eig. J. G. de Jong

Nieuw in Heemstede

Restaurant

DEWI"
Authentiek Indonesisch
Specialiteitenrestaurant

OPENT VRIJDAG
10 NOVEMBER

12.00 uur

Elke dag geopend van 12.00 tot 23.00 uur.
Keuken ook open van 12.00 tot 23.00 uur.

VALKENBURGERLAAN 48
Heemstede, Tel. 284536

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HOIMG - KONG

Haltestraat 69. hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

Poutan
Kettingzagen

Toppers
indeV.S.

en Canada.
Nu óók
op de '•

Nederlandse
markt!

Vraagt '
vrijblijvend
demonstratie.

electrisch,
reeds
vanaf
299,-

Uw dealer:

Fa. J J. van der Zwaard
Tuin- ft parkmachines
Zijdstraat 71-73. Aalsmeer,
tel. 02977-24329.

Bosch klopb oormachines: de toekomst In de greep

Jumbo Extra Set

Een geweldige totaaia anDieOing van BOSCH g06dS ID h3Dden
De nieuwe CSB 620 2E j'umdo Electronic 620 Watt
klopboormacriine met kabeltrommel 4 HSSspiraalboren.
StiardmetaalsteenDoi en ruüDer steunschiif lamsvel scrtuurblaaen.
3 bitsen staalborstei e n O'epteaanslag alles samen in de Extra Set

Ijzerhandel

HocA flweg 726 - Hoofddorp.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout -
Tel. 023 - 24 49 83 (fo.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en vrjor export, en zoek door-

' lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollectie};, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,

series ongros en partijen.
Geen object is te gi oot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiddingen kom ik gaarne bij u thuis.

i
Aannemings- en transportbedrijf

T. van der-Stoel en Zn. BV
!

vraagt wegens uitbreiding van wagenpark een

CHAUFFEUR
voor M.A.N. 6x6 kipper.

Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen,
' telefoon 023-343038 na 18.00 uur.

Gevraagd:

CHAUFFEUR
met groot rijbewijs.

Groothandel in aardappelen, groente
en fruit.

J. M. LEVARHT ft ZN., BV
Dorpsstraat 102, Aalsmeer,

telefoon 02977-25207-21884.

3SSSSSS8SSS8SSS8S{

TOT STRAKS

in de

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.,a. 15.00 uur.
Kosterstraat 9, tel.' 02507-5381.

Bloembollen planttijd
Plan! r?Ö uw ^X**tfui^

tulpen-hyacinten- ,<f^^*c
narcissen

Groot assortiment
AANTREKKELIJKE
prijzen

K*s s* koopje

CYCLAMEN,

Tevens:
* vaste planten
* heesters, coniferen
» l&anbomen, graszoden enz.
* gereedschappen
* biels
k * schuttingen

M hobby-broeikassen

10,00
W/j geven u gaarne
advies bij het^
reorganiseren van
uw tuin.
Fa. L. J. ;

Warmerdamïf ai
T»I.02S02-6194

Prima artikelen tegen
aantrekkelijke prijzen
JUMPERS met V-hals, col,

ronde hals of Pierrot kraagje, reeds v.a. . /5f-

ROKKEN vanaf 55,"

Prachtige sortering vesten
voor dames en heren

Snoezige baby Meertjes
Grote verscheidenheid._in panties
0.0. Massage, Supp Hose
en de nieuwe ijzersterke

, Ten Cate
PANTY ypor 7,95
ROELANDS TEXTIEL
Glipperdreef 121. Heemstede

Telefoon
voor u

282472
o a k h a n d e l Bronsteeweg 4-4A

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444
Centrale verwarming
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073
DA Drogisterij-parfumerie
N. B. v. BAARS
Binnenweg 4. 9P.E7nR
Oepositaire Sans Soucis tOJIUU

Elektrisch ontstoppen
A. J. BECK BV

'Mr. Cornelisstraat28a, Haarlem. 257454
Elektrotechniek M. Loogman

l Wilsonplein21, Haarlem

324478
Groente en fruit
D. VAN ECK. Raadhuisstraat 8a 281254

Jan v. GoyensVaat nn « «<• a
Heemstede 284114

Heemsteedse Boekhandel

C. Hovingh en zoon
In- en verkoop boeken, prenten
KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714
Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. & J. Beek bv ODOn/i O
Binnenweg 37, b.g.g. 282281 £0«)U(I«J

Politie Heemstede
BUREAU 286150
Politie Heemstede
ALARMNUMMER 283000
Raadhuis Heemstede 284140

Ruitersportartikelen

P.W.vanSCHIE
Bennebroekerdijk 80,
Zwaanshoek. telefoon 02502- 6611;

Verfhandel
H. Ree BV,
Binnenweg 89 286479
Wasserij 't Haadhuis
Raadhuisstraat 11 284087
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WEEKENDDIENSTEN | KERKDIENSTEN Muzikaal bezoek in Nieuw Unicum

11-12 november 1978
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bonman, Mol,
Ridderbos. Arts: B.F.J. Bonman,
tel. 5600. Verdere inlichtingen om-
Irent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnurimers
van de huisartsen.. Andetson, te-
Icfoon 2058; Drenth, telcf oom
3355; Flieringa, telefoon 2181;
Zwerver, telefoon 2499.

TANDARTS:
Telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat
Zandvoort, tel. 2382.

435,

APOTHEEK
Zeestraat apotheek, N. v. Berkel,
Zeestraat 71, tel. 3073.

VERLOSKUNDIGE:
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeus-
straat 3, flat 2, Zandvoort, telefoon
02507-4437 b.g.g. 023-313233.

HULPDIENST:
Telefoon 023-243340. Weekeinde
van vrijdag 19.00 uur tot maandag
7.00 uur.

DIERENARTS:
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17,
tel. 5847, bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uit-
'sluitend telefonisch de Vee-
artsendienst te Haarlem, telefoon
023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
Telefoon 7641.

POLITIE:
Telefoon 3043.

BRANDWEER:
Telefoon 2000.

TAXI:
Telefoon 2600.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 3459
(b.g.g. 023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00
tot 10.00 uur; maandagavond van
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereik-
bafr dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.

\ /
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Ook
schriftelijk via postbus 100, Zand-
voort.

WETSWINKEL *
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag
van de maand van 17.30-18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schoterangel 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direct hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute
problemen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

•voor de komende week luiden als
volgt:
Donderdag 9 november 10.14-22.57
uur.
Vrijdag 10 november 11.39 uur.
Zaterdag 11 november 0.11-12.50
uur.
Zondag 12 november 1.07-13.30
uur.
Maandag 13 november 1.55-14.14
uur.
Dinsdag 14 november 2.39-14.56
uur.
Woensdag 15 november 3.21-15.37
uur.
Donderdag 16 november 4.02-16.15
uur.
Doodtij 9 november.

zondag 12 november
ZANDVOORT - Hervormde Kerk,
Kerkplein: 10.30 uur: Gemeen-
schappelijke gereformeerde/her-
vormde dienst. Voorganger: ds. C.
Mataheni. Medewerking van Wim
Lekkerkerker, trompet. Viering
Heilig Avondmaal. Crèche aanwezig.
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30
uur: Jeugdkapel onder leiding van
mevrouw G. Koper-Molenaar.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: geen dienst, (zie dienst
in Hervormde kerk om 10.30 uur);
19.00 uur: ds. A.S. Heuzeveldt van
Haarlem-Oost. Voortzetting viering
Heilig Avondmaal.
Nederlandse Protestantenbond,
Brugstraat 15, 10.30 uur: mevrouw
ds. W.H. Buijs van Zandvoort. (Ned.
Herv.).
Rooms Katholieke Kerk, parochie-
kerk St Agatha, Grote Krocht:
zaterdag 11 novmber, 19.30 uur:
eucharistieviering met medewerking
van het Jongerenkoor „De Toorts",
thema: „Jong en oud". Zondag 12
november, 8.45 uur: Stille eucharis*
tieviering; 10.35 uur: eucharistie-
vierine met medewerking van het St.

Caecilia-kerkkoor (Hoogmis).
Nieuw Apostolische Kerk: Tot
nadere aankondiging zondag 9.30 en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur,
diensten in gebouw Madocrastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Nog geen samen-
komsten in huize „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Volte Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur: dienst in
gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.
Huize Pniêl: De wekelijkse samen-
komst in Huize Pniêl worden op
maandag 13 november hervat. Aan-
vang 15.00 uur.

Burgerlijke Stand
GEBOREN
Tamara Johanna Nathalie, d.v. L.N.C,
van Leeuwen en S.J. Bonnet; Nina,
d.v. J. Tump en A.M.G. Jongenelen.

ONDERTROUWD
W. van Koningsbruggen en E. Poots.

OVERLEDEN
Maria van Buuren, 61 jr. geh. m. G. van
den Bos.

ZANDVOORT - Op woensdag 15
november a.s. zullen leerlingen van het
muziekcentrum Zuid-Kennemerland
een muziekprogramma ten gehore
brengen in Nieuw-Unicum te Zand-
voort, aanvang 19.30 uur. Bespeeld
worden blokfluiten, dwarsfluiten,
hobo's, violen en piano in werken van
Brahms, Crimlisk, Haydn, Kern,
Mozart, Purcell en Quantz.
Dit muziekprogramma vindt plaats in
het kader van een reeks activiteiten
waarbij het muziekcentrum Zuid-Ken-
nemcrland zoveel mogelijk mensen in
kennis wil stellen van de mogelijkhe-
den tot amateuristische muziekbe-

Jubileum
ZANDVOORT - Op donderdag 16
november wordt het veertigjarig
bestaan van „'t Hollandse Huis b.v." in
de Lange Veerstraat 25/35 gevierd. De
heer en mevrouw A.W. van Graas zijn
die dag bovendien veertig jaar
getrouwd. Reden waarom men er een
extra feestelijke dag van wil maken en
er gelegenheid is om de receptie, die
wordt gehouden van 17.00 tot 19.00
uur in restaurant „De Wintertuin",
Stationsplein 100 te Haarlem te
bezoeken.

ZANDVOORT - In de openbare
bibliotheek wordt dit weekeinde de
film „Smile" van Michael Ritschie
vertoond.
Op vrijdag- en zaterdagavond begint
de voorstelling om 21.00 uur.

7 (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3.
Zandvoort,

telefoon 02S07-6580
Open van 11.30-18.00uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondempeciallst

sinds 1956.
v.Ostada*traat2S

(Mide Koninginneweg),
tel 66 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

HOGESTIJNErCO.
Makelaars in Assurantiën

NZ Voorburgwal 326-328. Amsterdam
heeft plaats voor:

administratieve
medewerksters

met belangstelling voor gevarieerde
werkzaamheden op modern kantoor in

centrum van Amsterdam.
Leeftijd ca, 17-20 jaar.

Mavo-opleiding als mede typevaardigheid en
enig gevoel voor cijfers is vereist.

Wij bieden:
-13 maanden salaris
- tantième-regeling (

- reiskostenvergoeding voor forensen
Belangstelling?

Bel dan voor een afspraak
020-237035-245339.

VERLOREN:
TROUWRING

Tegen beloning
terug te bezorgen.

Weber,
Dr. Gerkestraat 50

J.v.d.Werff
vraagt: _

nette
verkoopster
Tel. 02507 -21 29

TE KOOP:
HOUTEN 3-ZITS-

BANK met
kussens en een -.
EENPERSOONS
OPKLAPBEO.

Telefoon 02507-2631.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

TE KOOP-GEVRAAGD:
- ~ kleine maat

babybox,
kinderstoel,

kinder-autozitje.
Tel. na 6 uur 2960.

Waf waar is bij lamplicht
is niet altijd waar in de zonneschijn.

Joseph Joubert (1745-1824)
» » *

Maar zowel bij lamplicht als bij zonneschijn is het waar dat

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Telefoon 23 07

slechts horloges, klokken en wekkers levert, waar u
dag en nacht van op aan kunt!

Hetzijnprecisie-uurwerkenen . . .
de prijzen vallen mee.

Denkt u daar eens aan voor de komende St.-Nicolaastijd.
Komt u eens^kijken in fijn, sfiowroom.

't Is een'belevenis !
Eigen reparatie-afdeling niet elektronische

apparatuur.

TE KOOP AANGEBODEN
Tractor +

houten boot +
trailer + motor

Telefoon 02507-3870

Dak-
dekker

Telefoon
025077353 '

TE KOOP.'
AUTOBIANCHI

PRIMULA
B j. 70, ook losse

onderdelen.
Burg, v. Alphenstr. 30.

telefoon 6636

G. KOL
Schuitengat f lat 7.

telefoon 32 12.
Auto - Brand • Leven
Alta unrvBLarinfUMmm? vbiceildliljjlïll

emm
WONINGBOUWVERENIGING

^EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor leden komen beschikbaar: -
1. de flatwoning

, SOPHIAWEG 33
bestaande uit: woonkamer - 4 slaapkamers
-douche- blokverwarming.
Huurprijs / 276,50 per maand.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT283

bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers
- douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs / 427,70 per maand.

3. de flatwoning ' '
\ KEESOMSTRAAT289

bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers
- douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs f 427,70 per maand.

4. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 64

bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers
- douche - blokverwarming.
Huurprijs f 441,00 per maand.

5. de garage
KEESOMSTRAAT 73A

Huurprijs r"-42,80 per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners van
de woningen Keesomstraat 273 t/m 395
voorrang bij inschrijving.

6. de garage
VOLTASTRAAT J

Huurprijs f 60,00 per maand.
Oe toewijzing van woningen en garages geschiedt op
het lidmaatschapnummer van de vereniging.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort. Oe inschrijving
dient schriftelijk voor dinsdag 14 november 1978 om 19.00
uur te geschieden aan het kantoor van de vereniging,
Thomsonstraat t, onder vermelding van lidmeotschap-
nummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op don-
derdagmiddag 16 november 1978 om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

i Interieurverzorging
0 FA. L BALLEDUX & ZONEN

Complete woning-inrichting sinds 1923.
Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT27 - 29, tel. 2596, Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6. telefoon 3759.

Turmix
luchtbevochtiger
voor kamerinhoud tot 100 m3. Geruisloos,
regelbare capaciteit, schakelt auromatische uit
bij te weinig OOQ flfl
water £.£•** fW V

Type Hygromatic, met
ingebouwde hygrostaat 449,00

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

oefening. In het bijzonder zal het
muziekcentrum daarbij aandacht
geven aan die situaties waarin mensen
door persoonlijke omstandigheden
niet of moeilijk zelf initiatieven
kunnen ontwikkelen tot het verken-
nen van de mogelijkheden tot eigen
creativiteit.

Bridge nieuws
ZANDVOORT - Een vertcgenwoor-
diging van de Zandvoortse Bridge
Club heeft op donderdag 2 novetn-
ber een wedstrijd gespeeld tegen de
Beverwijksp Bridge Club.
Hoewel de Zandvoorters vol goede
moed aan deze wedstrijd begonnen,
zakte deze wel een beetje in de
schoenen, toen na de eerste helft
bleek dat Zandvoort met 161
punten achterstond. De tweede helft
was beter, het verschil in het
voordeel van Beverwijk was
„slechts" 93 punten. Uiteindelijk
was de eindstand Beverwijk 600
pnt., Zandvoort 366 punt.
De revanche wordt in maart in
Zandvoort gespeeld. Men heeft nog
voldoende tijd om zich in de
wintermaanden voor te bereiden.
Wellicht dat de Beverwijkers dan
ondervinden dat men beter in
Beverwijk aardbeien kan eten, dan
in Zandvoort uit vissen gaan.

Toer ja Toer nee
ZANDVOORT - Op 13 november
aanstaande komt de TROS-radio m
gebouw „De Krocht", Grote Krocht
41 in Zandvoort. opnamen makc>n
van het streekprogramma Toerja-
Toerinee.
Medewerkenden zijn kinderoperette-
vereniginj» ' g Zandvoort", Wim
Koopman, Üe Z.O.V.; Robert Kreis.
de toercombo onder leiding van
Peter Bochem, mevrouw Jongsma-
Schuiten en vele anderen. Toegang
is gratis, en kaarten t unnen hier-
voor afgehaald worden bij de VVV,
Schoolptein l te Zandvoort.

Vorige week hebben wij abu-
sievelijk vermeldt dat dit een
iife-uitzending zou zijn. Ten
onrechte, dit programma zal
op een woensdagmorgen wor-
den uitgezonden.

Valpartij
ZANDVOORT - Op het Gasthuisplein
viel donderdag een 51-jarige vrouw ui t
Haarlem. Zij kwam zo ongelukkig
terecht dat zij met een heupfractuur
naar het Elisabeth's Ziekenhuis moest
worden vervoerd.

BIJLESSEN
ENGELS
door dame met

Cambridge Proficiency
certificate of Engljsh.

Tel. na 18.00 uur:
2960.

SCHILDERSBEDRIJF
C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24,
Zandvoort,

telefoon 02507-2206
voor al uw schilder- m
behangwerk. Verkoop
van verf, glas. behang

Hofdijkstraat 24

Woningruil
Aangeb. Prachtige 2-

KAMERFUT in H'rtede
1e etage, erg mooie

- onigevRig.
Gevr. Soortgelijke

woning in Zandvoort.
Telefoon 02507-4872.

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produlcten."

Wij werken uitsluitend cp afspraak en zijn geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 tol 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

TAPINETTE
DIEPTEREIN1GER
voor uw tapijt!

Te huur bij:
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort

telefoon 02507-2327

Chnstten

Flemingstraat 104,
telefoon 5185

Medisch gediplomeerd
pedicure van het

EEsabeth Gasthuis.

Dame 65+, woonachtig in
Oosterbeek zoekt

vriendschap met
beschaafde dame

voor strand- of bos-
wandelingen.

Telefoon 085-334676

AUTOVERZ. kan goed-
koper. Bijv. f10.000
W.A. f 231.80, A. R.
f 539,18. Netto premies.

Ass. kantoor Kar)
Grannetia, Wilhelmina-
weg 3, Zandvoort. tel.
02507-2150.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en
opslag van inboedels

an goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.
Tel. 21 64 - 37 13,
na 18 uur 66 58.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Bezorger gevraagd

voor een middagwijk te
Zandvoort.

50 bladen. Verdiensten / 47,50.
Voor een gesprek kunt u bellen

na 17.00 uur tel. 02507 - 75 03

KOOIJMAIM'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Cotpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Dame, middelbare leeftijd,
vraagt per 1 januari a.s.

VRIJE WOONRUIMTE
(ongemeubileerd),

- 2 kamers, keuken, douche.
Zeer rustige bewoning. ^

Tel. 02507-27 51.

Verwen u zelf met een bloemetje A
,, ERICA'' heeft ze te kust en l

te keur ! |

£3||̂ |̂ ^2| GROTE KROCHT24, l
%dPl Î MHI ZANDVOORT. ff

^^>^>^^^>WA^S»>agggS!S«gg>^^

BABY
WEEGSCHALEN

te huur b*
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7.

Zandvoort,
telefoon 02507-2327

Maak nu een proefrit
in de Volvo 343 AV114

Automobielbedrijf
H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel 02507-3242

HET KASTENHUIS
HANG- EN LEGKASTEN

98,-ééndeurs en tweedeurs, vanaf
Leverbaar in diverse kleuren. Extra service, de zelfde dag nog in huis.
NIEUW!!!

SCHUIFDEURKASTEN
In eiken en grenen, hoog 180, diep 55 en
breed 98
Verkoop van alle soorten ladenkastjes, buro's, vouwbedden, disco meubels,
zonnegordijnenopmaat, keukenkastjes, boekenvakken, t.v.-meubels

Alles in voorraad, dat houdt in

198,-

HET KASTENHUIS IN ZANDVOORT
K

Extra aanbieding

MATRAS
voor verwende slapers, 15 cm hoog, 2 zijden doorgestikt. Zomer- en
winterkant, schapenwollen afdekking. Gratis thuisbezorgd.

80x190 125,-
90x190 139,-

90x200 155,-
120x190 195,-
130x190 215,-
140x190 235,-

kopen, de zelfde dag in huis.

140x200 255,-

Grote Krocht 23, Zandvoort, Teicfoon 02507-7751
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Wij bieden u nu een unieke service!!!
U brengt uw auto. wij bouwen er een gasinstallatie in en laten hem desgewenst voor u keuren bij de Rijksdienst
voor het wegverkeer. Een betere garantie voor veiling en probleemloos op gas rijden is niet denkbaar. U haalt uw
auto weer op en rijdt veilig en probleemloos weg. .

Dit alles natuurlijk in 1 dag
Kunt u uw auto niet missen? Geen probleem, u krijgt van ons voor die ene dag

kosteloos
een leenauto mee.

Appie Happie:
doller dan ooit

D Bezorg mij Hel Parool 3 weken
voor 3 gulden.

D Noteer mij meieen als abonnee.
De eerste 2 weken krijg ik de
krant dan zelfs helemaal gratis.

Graag in bloklelters:

Kick Wilstra was een wondervoetballer.
Maar Appie Happie zou het veld met hem
aanvegen. Dat kan elke zoon u vertellen.
En elke vader. Want de balvaardige held van
Dik (Bruynesteyn) heeft nog nooit gehoord
van een generatiekloof.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool. Met de
nieuwste avonturen van Appie Happie.
Voor - let wel - slechts drie gulden. De reden
voor die vrijgevigheid is gauw verteld:
opvallend veel mensen vinden Het Parool de
laatste tijd beter dan ooit. En wij zijn
benieuwd of u dat ook vindt. Vandaar.

HET PARGDL léétdie

3 weken voor 3 golden.
D per maand (automatisch) f 13,25
G per kwartaal f 39.75
P per jaar f 156,50
SI Aankruisen walde bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

naam.

adres _

plaats.

bank/giro.

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Het Parool.
Antwoordnr 2470.1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook; 020-9144 00.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben-

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
naerd als uni.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

.̂

n Gahraniseiir in de vliegtuigindustrie n
is een veelzijdige

en interessante baan*
Fokker leidt er mensen voorop.

PRAAT MEE OVER
H ET WOON WAGENPLAN

Werken aan vliegtuigen als de F27
Friendship en.F28 Fellowship
betekent werken aan een geweldig
Nederlands produkt. Meer dan 60
lenden hebben deze Fokker-
toestellen met sukses in gebruik. De
vakmensen van Fokker staan borg
voor de hoge kwaliteit. Voor het
merendeel zijn die vakmensen
intern bij Fokker opgeleid, om ze
vertrouwd te maken met het typische
vakmanschap waar deze
vliegtuigindustrie om vraagt. Dat
noodzakelijke vakmanschap geldt
ook voor de galvamsche afdeling.
Wij zullen er enkele mensen voor
aantrekken.

het werk
Galvaniseurs geven het materiaal
een beschermende oppervlakte-
behandeling. Dat houdt méér in dan
het met behulp van apparatuur
onderdompelen van onderdelen in
baden.
Volgens voorschrift gaat men ook de
verschillende baden samenstellen.
Verder bestaan er instrukties voor
wat betreft de hoeveelheid materiaal
per bad en de tijdsduur, die een.
bepaald materiaal in een bad moet
blijven om het beste resultaat te
krngen. Die instrukties dient men

met inzicht en nauwkeurigheid op te
volgen. In de loop der tijd leert men
tevens om het eindresultaat te
beoordelen door de behandelde
onderdelen in ultraviolet licht op
haarscheuren te kontroleren.

Er wordt in 2-ploegendienst
gewerkt: de dag- en avondploeg.
Dus niet 's nachts. De aantrekkelijke
15% ploegentoeslag is van
toepassing.

opleidings-
mogelijkheden
Allereerts krijgt men een korte
"inwerkopleiding". Daarna gaat men
op de galvanische afdeling aan het
werk. Bij gebleken geschiktheid en
interesse zal een kursus
galvanotechniek gevolgd worden.
Dan kan zich een derde opleidings-
mogelijkheid voordoen en wel die
van de vakopleidingen VOM l en 2;
voor deze opleiding dient men
echter wel naast de praktijk ook de
theoretische vakken goed te kunnen
bevatten.
Natuurlijk wordt men ook tijdens de
opleidingen volledig uitbetaald.

aanmelding
Wij zoeken enkele kandidaten van
LTS- of MAVO-niveau, die een
serieuze belangstelling voor
opleiding en werk hebben. U kunt
zich schriftelijk aanmelden door
onderstaande bon in te vullen en.
zonder postzegel te sturen aan
Fokker-VFW, Personeelszaken,
Antwoordnummer 1496, 1117ZJ
Schiphol-Oost.
Ook kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen:
020-5443800. '

Ik heb interesse in galvaniseur bij
Fokker en ik verzoek u mij een
sollicitatieformulier toe te zenden:

Naam:
Straat en nr.:

Woonplaats:

Gedeputeerde Staten - het dagelijks
bestuur van de provincie - hebben een
ontwerp-woonwagenplan gemaakt,
l n 1985 zijn er 804 standplaatsen in
Noord-Holland nodig.
Nu zijn er 541 standplaatsen.
Elke gemeente moet daaraan een bijdrage
leveren. In dit woonwagenplan staat hoe
die Standplaatsen over de provi ncie
verdeeld kunnen worden.ln het plan staan
daarvoor 3 mogelijkheden. De provincie wil
nu graag weten hoe u erover denkt.

Informatieavonden
De gedeputeerde voor welzijnszaken, de heer
C. Korver, zal op een aantal informatieavonden het
voorontwerp toelichten.
Iedereen kan dan vragen stellen en opmerkingen
maken. De avonden zullen gehouden worden in:

10november-19.00uur *
Heerhugowaard
woonwagencentrum Vroneroord

13 november - 20.00 uur
Hoorn
Bovenzaal van 't Hoornse Veerhuis, Dubbele buurt 22

14 november -19.00 uur
Beverwijk '
Ontmoetingscentrum De Nieuwe Slof, Kerkstraat 46
15 november - 20.00 uur
Schagen v

Regionaal Centrum, A. Mauvestraat 77

16 november - 20.00 uur
Hoofddorp
woonwagencentrum a/d Vijfhuizerweg
20 november - 20.00 uur
Amsterdam'
woonwagencentrum De Rolleman, Voorlingplantsoen
22 november -18.30 uur
Hilversum '
woonwagencentrum; Egelshoek 8

23 november - 20.00 uur
Haarlem
woonwagencentrum a/d Waarderveldweg
29 november - 20.00 uur
Purmerend
kantine van het stadskantoor, Wagenweg 12

Wanneer reageren?
Tot en met 15 december kunt u een reactie op de
plannen van de provincie sturen naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3,
2012 HR Haarlem. -

.Met die reacties houden gedeputeerde staten
rekening bij het maken van een
ontwerp-woonwagenplan. '- .

Dat plan moet tenslotte in definitieve vorm door :
provinciale staten worden vastgesteld. Dat is in
september 1979.

Voor het zover is, krijgt iedereen de gelegenheid
bezwaarschriften in te dienen bij: Provinciale Staten
van Noord-Holland, Dreef 3,2012 HR Haarlem.

Inspraakbegeleiding
Het best kunt u zelf het initiatief nemen voor het
opstellen van een reactie. Als u dat wenst kan het •
Opbouworgaan Noord-Holland, Kleine Houtweg 32,
Haarlem, tel. 023-319130, u behulpzaam zijn. Op
de informatieavonden zal een en ander worden

, verteld over de inspraakbegeleiding.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Bureau
Voorlichting van de provincie, Dreef 3,
2012 HR Haarlem, tel. 023-169933.

"
BON

| Stuur mij: D het voorontwerp-woonwagenplan l

l
(a ƒ 3,-excl. portokosten)

D gratis samenvatting van het
voorontwerp-woonwagenplan

Naam:.

Adres:.l
l Woonplaats: .

l Bon insturen naar:
• Provinciehuis, Dreef 3,2012 HR Haarlem.

provinciaal bestuur
vannoord-holland
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NIEUW IN ZANDVOORTÜ

HBP
HOUTHANDEL gevestigd in de
PARADIJSWEG l (t.o. Keur en Zoon)
TELEFOON 02507-2266 ZANDVOORT

Wij brengen een groot assortiment hout o.a.

VURENHOUT in alle maten
VLOERDELEM
RABATDELEN (grenen & vuren) /
PLAATMATERIALEN
GEPLAST. & GEFINEERDE PANELEN
RONDHOUT
DEUREN
LOUVRE DEUREN
KANT & KLAAR KOZIJNEN
SCHROTEN (red-ceder,grenen,vuren en merantie)
DIV. SIERHEKKEN (voor de tuin)

U krijgt bij ons deskundig advies.
Afzagen en thuisbezorgen geheel GRATIS

TURELUURS"^
VAN H ET

TUREN?
Hoeveel mensen (uren niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uil honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

X!̂ ^k f/een bril^t
\ ff nodig. Wij \\

Tureluurs
van het turen ?
WIJ ZIJN ER VOOR!

„Crat* Krocht»__Ztnd«K>rt __T«I. W3«7.«SS7_

HOUT-en BOUWMATERIALEN HANDEL PARADIJSWEG 1
2042 GC ZANDVOORT
TE L. 02507-22 66

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS-en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON - TREDFORD «te.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDUNEN
WANDBESPANNINGEN

FROMAGERIE
Kaas* BH wipBpotiflliitiflH

EXTRA BELEGEN
KAAS
per kilo

Nergens zo voordelig.
Nergens zo lekker.
KERKSTRAAT 6A, ZANDVOORT.
TELEFOON 02507-6141.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

; WASTAFELS enz.
Etna, Faber. Benraad Gashaarden.

Toontaal:
Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage)-Zandvoort
Tel. 02607-68 66.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

GOEDE VERLICHTING
IS BELANGRIJK!

Van maandag 13 npv. t/m 17 nov.
STELLEN WIJ GRATIS

UW AUTOLAMPEN
van 9.00 tot 16.00 uur.

Weer een service van

TIMMER's
SHELL ZELFTANKSTATIONS

Duinzicht en Boulevard Barnaart
Dr. C. A. Geskestraat 80 • Tel. 32 87

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

, heesters
naar:

Kwekerij
De Notedop
Geopend van 9.00

tot 18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselasn 183.

naast ingang
Boeckaniersnest.

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(METOPBERGMAP), SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 -t-1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME ......'.'.. '.'. MIN. PER MND., MIN. PER" JAAR
/ 5.000,- f 47,50 f 475,-
f 7.000.- f 66,50 f 665,-
f 9.000,- f 85,50 f 855,-
/ 11.000,- f 104.50 f1045,-
f 14.000,- f 133,00 f 1330,-
f 24.000 f228,00 f 2280.-

Hypotheken tot 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 8,1%

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3, Zandvoort, tel. 02507-2150.

Drogisterij - Reform •
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Dit tsTn dorv de nieuwe Audi 80!
Nieuw is de in de windtunnel ontworpen aerodynamische wigvorm, waardoor

de luchtweerstandtot een minimum wordt beperkt. Over economie gesproken!
Nieuw is de verbruikmeter op het dashboard, die aangeeft

hoeveel brandstof bij een bepaalde snelheid wordt verbruikt.
Nieuw is de perfecte isolatie, waardoor de Audi 80 een

opvallend stille automobiel is.
Nieuw zijn de extra royale binnenmaten waarmee de

Audi 80 vijf volwassenen alle bewegingsvrijheid geeft.
Nieuw is de vergrote wielbasis die in combinatie met

voorwielaandrijving onberispelijk weggedrag garandeert.
\ Nieuw is de van binnenuit verstelbare buitenspiegel,

-waarvan alleen de spiegel beweegt en het spiegelhuis
bluft staan.

Nieuw is het vecrsysteem dat het rijcomfort verhoogt.
Nieuw zijn de nog stijver uitgevoerde deuren die als

een kluisdeur dichtslaan en de langere kreukelzones voor nog
meer veiligheid.

Nieuw is de veilige plaats van de benzinetank, tussen de
achterwielen, achter de achterbank.

Nieuw zijn de vier verschillende motorversies waarin de
Audi 80 geleverd wordt: 44 kW (60 DIN-pk), 55 kW (70 DIN-pk);'
63 kW (85 DIN-pk) en 81 kW(HO DIN-pk)r

P£Alsuhemw9tzien,
\ kom don gewoon even bij ons langs.

f lhuWAtt4la>ilM>MMrt*kll>«<«u<^MjM AiaK*UwttAXï dvalèr voor Volkswagen en Audi:
Audi

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, tel. 02507-4565

KNOOP JE VOOR EEN
HOOPJE'N IAPIJT.
Tapis Pingouin. Tapijtgarens van wereldklasse. In liefst 68
schitterende kleuren. Onbeperkt te kombineren voor
alle typen wand- en vloerkleden.

Zoiets kan alleen bij Pingouin
Deze aanbieding geldt van Ü3 oktober
l/m 18 november.

'tLuifeltje
Grote Krocht 26 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 74 23

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING -
ONZEZORG!

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Alle artikelen uit
de Ouelle-foto-
katalogus zijn
uit voorraad
leverbaar bij:

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7106

ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.

Bent u al eens in onze gezellige boetiek
geweest?

Wij hebben leuke pakjes - japonnen -
blouses - en rokken

T/m maat 44.

LIDA BROMETSTOFFEN EN MODE
Passage 18, Zandvoort.

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Maandags gesloten.

Paviljoen „De Vïjverhut"
Vondellaan 46 - ZANDVOORT - Tel. 25 38

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner!

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's.
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De sfeerrijke wereld van
ons geloogd massief eiken

Met de meubelen van de Meubelfabriek Oisterwijk schept u
moeiteloos sfeer. Dat komt door de warme tekening van ons
geloogd Europese eiken. Door de rust die onze meubelen uitstralen.
Want zij worden nog altijd gebouwd volgens de oude tradities van
het meubelmakersvak.
Onderscheidend in vormgeving en oerdegelijk van konstruktie.
Vandaar die ongelooflijk lange garantie van 12 jaar op
het hout en de konstruktie.
En om u de zekerheid te geven, dat u met het originele
massieve eiken van de Meubelfabriek Oisterwijk
te doen hebt, voorzien wij elk meubel nu van ons
eigen brandmerk.
Kom maar eens kijken. Wij hebben 10 eigen toonzalen
verspreid over het hele land.

Meubelfabriek Oisterwijk
Onze meubelen zijn uitsluitend te koop in onze eigen toonzalen: Amsterdam, Leidsekade 98-99, tel. 020-233917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891-4670

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380-16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130-25540
Hengelo (O), Deldenerstraat 3-5, tel. 05400-14370 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242-9012 Roosendaal, Dokter Brabersstraat 24, Utrecht, Hollandaan 26, tel. 030-883762

Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406-13925 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905-3607 Geopend ma t/m vr van 9.30 tot 17.45 uur,
za van 9.30 tot 17.00 uur en alle koopavonden tot 21.00 uur.

MCRCKint WCRCK

bvautompbielbedrijven
samvanlingen

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delftslraat 50. tel. 023-31 91 38

JÜMCC

Elks worköag van
halt negen iol halt 66rt
en van halt twee tol
hall ze$ geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
\900-2i 00 uur
en zalerdag's van
to 00-12 00 uur.
O bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's • herenhuizen
midtlenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & ecri JDis b.v
Makeleora en taxateurs onroerende goederen,
Adriaan Pauwlaan 27-29 Ie Heemstede. Tel.: 023-236550*

MUZIEKCENTRUM
Voor garantie en zekerheid
Kruisweg 679. Hoofddorp.

: tel 02503 16068/16501

Alvast even noteren.
dat er op

30 november, 1 en 2 december
bij ons een Yamaha-show is.

hortemtoro
DE GROOTSTE *

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons morgen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
_hoek Kloosterstraat.

Reed International Trading is de
internationale handelsdivisie van
Reed Group Limited deel uitmakend
van Reed International Limited.
De organisatie telt ruim 1.000
medewerkers, heeft 34 overzee
vestigingen en vele agenten.
De handelsactiviteiten over de
gehele wereld worden geleid vanuit
het hoofdkantoor in Badhoevedorp
met ca. 90 medewerkers.

>

Medewerk(st)er
algemeen boekhoud-
kundige zaken
Voor ons Hoofdkantoor in Badhoevedorp zoeken
wij met spoed een administratief medewerk(st)er
Hij/zij zal zich gaan bezig houden met algemeen
boekhoudkundige zaken. Voor deze functie zien
wij een MAVO-, of gelijkwaardige-opleiding als '
vereiste. Goede spreekvaardigheid in de Engelse
taal is noodzakelijk, evenals type-ervaring.

• "De leeftijd is van minder belang.
Wij bieden u afwisselend werk met een inter-
nationaal tintje in een dynamisch bedrijf.

Uiteraard honoreren wij deze baan goed en
kennen wij prima sociale voorzieningen, waaronder
een 13e maand en 8% vakantie-toeslag.
Ook kunt u gebruik maken van onze kantine en
voor vervoer van en naar Amsterdam beschikken
wij over een'eigen vervoersdienst.

Heeft u jnteresse?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
afdeling Personeelszaken, Reed International
Trading b.v., Postbus 121,
1170 AC Badhoevedorp.
Inlichtingen kunt u telefonisch verkrijgen bij de
heer T.G. Muts, tel. 02968-5951, tst. 218.

REED INTERNATIONAL TRADING

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.8,2%

Tarieven
A 20.000 is 180 x r" 223.-
f 40.000 is 180 x M46.-
f 60.000 is 240 'x f600.-
f 80.000 is 240 x f800.-
/100.000 is 360 x f878.-

1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige?
Sluit dan een geheel nieuwe
lehypotheek. U bent goedkoper uit!
Een offerte kost niets en verplicht u
tot niets.
2e hypotheek
Gebruik de ruimte tussen de
bestaande hypotheek en de waarde
van uw huis. Onze Hypo-leninoen
zijn scherp en met looptijden tot 30 jaar.
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Op deze Plus-Hypotheek hoeft u niet
af te lossen. U betaalt enkel een rente
van 0.85% per maand. Voorbeeld:
opgenomen f '50.000,-, maahdlast'
rente/425.-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
j Geld van de ,

Ch GELDERSE
J DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

020-763011 Willemsparkweg69,1071 GS AMSTERDAM
010-328155Bree23,3074BA ROTTERDAM

033- 30364 Joh. v. Oldenbarneveltlaan 40,3818 HB AMERSFOORT

1 Voor direct gevraagd:

onderaannemer
voor metselwerken voor ons bouwwerk te Hoofddorp.

Aanmelden: BV Bouw- en Exploitatie Mij.

GE Verwelius
Industrieweg 6 (postbus 85) Huizen N.-H.,

telefoon 02151-53151.

HANDGEMAAKTE
MEUBELEN

welke u nog nooit
gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hodandse toonkamers.
ANTIEK BOUTIQUF

HOOGENDOORN
Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Postzegel & MunthandH
M. j. w KOPPEN

S medestraat 25-
2011 RE Haarlem
Inkoop ~ Verkoop •
Expertise - Taxatie.

Dagelijks geopend van
10.00 tot 18.00 uur.

Oonderdags van
10.00 tot 21.00 uur.
Dinsdags gestoten.

EEN BOLENS FREES
VOOR IEDERE TUIN!

• Maakt zwaar werk licht!
• Diverse modellen.
• 3 pk voor lichte grond.
• S pk voor klei.
• Kan omgebouwd wor-

dan mat aan aanaarder.
• Oerstark mat zeer lange

levanaduur.
• Wij hebban reeds een

f raas vanaf f 650,-.

VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE OF KOf
EENS KIJKEN IN ONZE SHOWROOM!

Fa. J. J. van der Zwaait
AM. TUIN- & PARKMACHINES
Zi]4«rut 71-73. Atl«m«er, tel.

Products

-24329.

Ook Sint Nicolaas
heeft LECO ontdekt!
En is enthousiast over onze
collectie:

Sfeervertichting - Keramiek - Kleinmeubelen -
Semi-antiek en vele andere cadeau-artikelen.
Onze collectie OOSTERSE TAPIJTEN is gegarandeerd
handgeknoopt tegen betaalbare prijzen.

Ook op de vrijdag koopavond en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur, kunt
u bij ons een kijkje nemen.

LECO BAZAR
Passage 25
(bij Bouwes Palace)
Telefoon 3574.
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Alleen geluidshinderwet kan
circuit nog doen opheffen
HAARLEM - De nieuwe wet op de geluidshinder is de enige die het
eire ( nog kan stoppen. Dat werd vorige week vrijdag duidelijk toen
de provinciale subkommissie geluidshinder sprak over mogelijk-
heden het lawaai van het circuit te reduceren. De gemeente
Zandvoort zit echter nog tot 1988 aan de renbaan vast. Dat komt
omdat zij in 1973 een contact heeft gesloten met de CENA, de
exploitant van het circuit. Dat was drie jaar nadat de raad het
principebesluit had genomen de Zandvoortse trekpleister op te
heffen. De raad vergat daarbij echter een termijn te noemen.

Maar de klachten over de hinder
bleven aanhouden, vandaar dat er
onderzoekingen zijn gedaan om het
lawaai te reduceren. Dat resulteerde in
een' groot aantal mogelijkheden die
uiteindelijk werden ingeperkt tot vijf
varianten, die varieerden van een
totale verdwijning van het circuit tot
helemaal niets doen. Deze varianten
werden bekeken met alle gevolgen van
dien, dus ook de financieel-
economische.
De heer H. de Jong, het Zandvoortse
PvdA-Statenlid, betoogde ' dat de
hinder ook andere aspecten had dan
zuiver het lawaai. Hij doelde daarbij
op het gigantisch overhoop gooien van
het dorp als er bijvoorbeeld een brand
Prix wordt verreden. Dan is Zandvoort
kompleet onbereikbaar en moet er
zelfs 'een helicopter - zoals de
afgelopen keer is gebeurd - achter de
hand worden gehouden om eventuele
zieken naar het ziekenhuis te brengen.

Andere lasten
De conclusie van'de heer de Jong was
dan ook; „we moeten van dat ding af.
Alle varianten, behalve variant A (het
opheffen van het circuit) houdt de
andere lasten recht overeind". Hij was
dan ook blij dat de wet op de
geluidshinder komt. „Dan kunnen we
eraf." Hoe vroeg zelfs hoelang dat nog
zou duren.

Gedeputeerde J. Uff zei dat de wet
moest worden toegepast. Die wet is
echtei nog niet in werking en tot
zolang kan men op grond daarvan
nauwelijks nog eisen stellen. Hij stelde
echter wel dat als het circuit met een
vergunningaanvraag bij de provincie
zou komen, de baan aan de door de
wet gestelde voorwaarden zou moeten
voldoen. <
Daarbij is het echter zo dat die eisen
een stuk minder zijn dan die welke
gesteld zouden worden bij de
oprichting van een nieuwe racebaan.

Als de exploitant echter vindt, aldus
de heer Uff, zelfs die voorwaarden te
zwaar zijn dan sluit hij de tent. Als hij
echter zegt ik wel wel aan die
voorwaarden voldoen maar ik kan het
niet, dan moet worden bekeken welke
andere mogelijkheden er zijn om aan
de eisen te voldoen.
Daarbij is het echter zo dat die eisen
een stuk minder zijn dan wie welke
gesteld zouden worden bij de
oprichting vari een nieuwe racebaan.
Als de exploitant echter vint, aldus de
heer Uff, dat zelfs die voorwaarden te
zwaar zijn dan sluit hij de tent. Als hij
echter zegt ik- wel wel aan die
voorwaarden voldoen maar ik kan het'
niet, dan moet worden bekeken welke
andere mogelijkheden er zijn om aan
de eisen te voldoen.
Mr. F.J. Meijer Drees zie dat moest
worden afgewacht of de provincie
inderdaad de vergunning verlenende
instantie zal worden. Bovendien was
het volgens hem nog zeer de vraag of
over vier jaar - de termijn die de heer '
de Jong genoemd had • men zover zou
zijn dat de voorwaarden inderdaad
klaar waren. Bovendien speelt het
racewereldje natuurlijk in op de eisen
die aan auto's en circuit gesteld gaan
worden. Juist vorige week verichtte
TNO metingen aan wagens die waren
voorzien van een geluidsdemper. Het
is dus mogelijk dat men over vier jaar
zover gevorderd is dat er voorzienin-
gen aan de bron zelf zijn getroffen.
Met daarbij de verdere voorschriften is
het denkbaar dat het circuit aan de
eisen kan voldoen.

Schadevergoeding
Bovendien als aantoonbaar is dat er
zwaardere eisen gesteld worden dan
men redelijkerwijs kan verwachten
kan de expoitant een schadevergoe-
ding vragen. Als er zo'n regeling kan
komen dan is dat ool> een zaak van
lange duur. Het geld zit namelijk niet
in de provinciale kas. Het moet uit
heffingen komen en die zijn er ook

nog niet omdat de wet nog niet in
werken is.
Het racen verbieden op grond van de
Hinderwet, blijkt ook een onmogelijk-
heid Dit circuit valt daar namelijk niet
onder, omdat er geen installaties zijn.
Indien er bijvoorbeeld een pomp zou
staan waaruit benzine verkocht zou
worden dan zou voor het hele circuit
een Hinderwetvergunning nodig zijn
en dan zouden ook eisen gesteld
kunnen worden.
In de nieuwe wet op de geluidshinder
wordt bepaald dat bepaalde zones
moeten worden vastgesteld. Daar-
buiten mag het geluid een bepaalde
grenswaarde niet overschrijden. En
daarin zit hem de macht van de
gemeente Zandvoort, want dat is de
instantie die de zones vaststelt. Het
zou kunnen betekenen dat er rond het
circuit huizen moeten worden afge-
broken,' omdat men terecKt komt in
een onleefbare situatie, met name
tijdens de Grand Prix. Het lijkt
namelijk een onmogelijkheid om de
formule I-wagens te voorzien van
geluidsdempers, de contructeurs zul-
len er eenvoudig niet in op ingaan en
de Nederlandse Grand Prix 'zou
gewoon van het lijstje worden
geschrapt omdat men vanuit het
buitenland genoeg heeft aan circuits
die minder zware eisen stellen.

De exploitant heeft echter de -Grote
Prijs nodig om hetcircuit draaiende te
houden. De mogelijkheid dat er
lichtere eisen worden gesteld aan dit
grootste race-evenement zit er wel in,
volgens de heer Bussemaker van de
Inspectie Milieuhygiëne. Volgens hem
moet een wagen die boven de 50
decibel aan lawaai produceert een

.geluidsdemper hebben die de herrie
reduceert tot 45 decibel. Omdat hier
echter sprake is van een oude toestand
wordt de eis op 55 dB gesteld. En de
bolides mógen dan nog eens 10 dB
meer produceren. Maar gedeputeerde
IJ ff stelde vast dat de omwon den
in een onleefbare situatie verkeerden
en als je dergelijke ontheffingen zou
verlenen je met open ogen de
bedoeling van de wet zou ontjiuiken.
Een van de varianten spreekt van het
treffen van geluidwerende voorzie-
ningen aan de bron; alle van het circuit
gebruik makende voertuigen moeten
van goede geluiddempers zijn voor-
zien. Tussen het begin van de bocht
„Bos Uit" en tunnel West moeten

LANGS DE VLOEDLIJN

Vanneer men het zogenaamde
algemene belang als voorwendsel
neemt, kan men gaan waarheen men
wil.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g. ,
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat 11-

1 Zandvoort - Tel. 55 3 J
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.
De reuze-schelp opent zich en daar
staat hij: Prins Bobo I.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,

telefoon

02977:28411

bovendien een drie meter hoog scherm
worden geplaatst. De Grand Prix blij ft
achterwege.

Openbare weg
Dit is de variant waardoor het circuit'
niet gestoord door de wet op de
geluidshinder kan 'doorgaan. Want
wanneer aan de voertuigen die
deelnemen aan wedstrijden en trainin-
gen op het circuit dezelfde geluids-
eisen worden gesteld als aan de
motorvoertuigen die van de openbare
weg gebruik maken dan behoort het
geluidhinderprobleem vrijwel tot het
verleden. Alleen, bij woningen die
dicht bij het circuit liggen (tot
ongeveer 240 meter) en van waaruit
men een direct zicht op een groot
gedeelte daarvan heeft (de fiatge-
bouwen op de hoek van de Burge-
meester van Alphenstraat en de Van
Galenstraat) is in akoestisch opzicht
de situatie nog niet goed. Dat wordt
beter nadat het scherm geplaatst is.
De situatie verergert als men 5 dB
meer toestaat, maar is dan nog steeds

jredelijk tot goed, met 10 dB erbij
wordt hij matig tot slecht, plus 15 dB
is de toestand slecht (dat is wanneer
een Grand Prix zou worden gehouden
met bolides zonder geluidsdemper,
maar de andere auto's hebben de
geluidsdemper wel). Het is echter de "
variant die door de CENAV onaan-
vaardbaar is-omdal'Ket circuit zonder
Grand Prix niet exploitabel is. ijjog een
variant is dat alles van geluidsdempers
wordt voorzien, dat een Grand Prix
wordt gehouden maar dan wel
compleet met de brullende motoren.
Daardoor wordt de akoestische situa-
tie gedurende drie dagen per jaar zeer
slecht.

Vergunning
Verdere varianten bevatten geen
voorzieningen aan de bron, maar aan
het circuit en de huizen en scholen.
Het geeft wel geluidsvermindering,
maar is ook enorm duur. De CENAV
weet echter dat binnenkort eisen
gesteld gaan worden aan de geluids-
situatie op en rond het circuit. Zij zal

Geluiddempers op de auto's kunnen
de hinder van het circuit reduceren tot
„gewone" verkeersoverlast. Op dit

een zo beloofde gedputeerde IJFF
mevr. T. Janssens-Quant die daarom
gevraagd had. zo beloofde gcdepu-
teerde Uff mevr. T. Janssens-Quant
die daarom gevraagd had.

type wagens lijkt dat mogelijk,
moeilijker wordt het met de Formule
I-wagens die rijden in de Grans Prix.

En toen is die laatste race de grootste
boosdoener als het gaat om lawaai-
produktie. t l

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET"
't Sirkwie weghaele en de gemiente
betael e?
Kom nou!

ZANDVOORT - In de vroege
morgenuren van donderdag 2
november heeft in Zandvoort
opnieuw een fikse brand ge-
woed. Ditmaal was het een loods
achter een woning in de
Kostverlorenstraat die een prooi
der vlammen werd. De in de
loods opgeslagen vier houten
zomerhuisjes deden de vlammen
hoog oplaaien. De schade be-
draagt ongeveer f 100.000,--.
Door de nieuwslezer van het
ANP werd donderdagmorgen om
11 uur gemeld: „De politie van
de badplaats vermoedt dat hier
een pyromaan aan het werk is,
want de laatste maanden zijn er
verschillende branden in Zand-
voort geweest.'.

Een bericht dat door verschillende
kranten gretig is overgenomen. Een

Veel leut - weinig volk op de 'elfde van
ZANDVOORT - Wat de lol en de leut betreft, kan Zandvoort
voorlopig weinig gebeuren. De „elfde van de elfde" is weer achter de
rug en het op die zaterdagavond mistige dorp heeft even bol gestaan
van de carnavalshits. E r werden niet minder dan vier Prinsen
tevoorschijn getoverd, een centrale-, een Noordelijke-, een
Duysterghast- en een Jeugdprins, een aantal, dat zou kunnen
aantonen, dat de carnavalsgedachte duidelijk leeft in Zandvoort.
Het aantal feestgangers, in totaal nog geen 250 geeft echter te
denken en het idee van enkele van de vier carnavalsverenigingen om
bij het komende carnaval bepaalde evenementen gecombineerd te
vieren, lijkt dan ook toe te juichen.

Geanimeerd was het zaterdagavond
wel, om te beginnen in Nieuw
Unicum, waar DP Scharrekoppen en
De Garnaelenpiepers nu al een
feestelijke combine hadden gesmeed.
Vier stoere, in oliepakken gestoken
mannen van de Reddingsbrigade
droegen een fors uitgevallen Pieter-
man aan, die de nieuwe Jeugdprins in
zich bleek te verbergen: Hans
(Heierman) VHIe. Burgemeester
Machielsen versierde hem met cape,
steek, staf en ring en sprak de jonge
pretprins stimulerend toe. Na een
polonaise en het ludiek afvc ren van
Prins Victor kwam de burgervader
nogmaals in actie, toen een enorme
schelp zich opende en de nieuwe Prins
Carnaval zich aan het Scharren vol k
vertoonde: Bobo Ie, alias Boudewijn
Duivenvoorden, ervaren in vele car-
navaleske situaties. Vele onderschei-
dingen werden omgehangen, vele
„alaafs" -muzikaal ondersteund door
I> Kwalletrappers, schalden over De
Brink. De Scharrekoppen stortten
zich in een kroegetocht, de burge-
meester en zijn ega spoedden zich naar
Zandvoort-Noord.
Daar wachten De Noordelingen in een
kille en mager bezette manege waar
dankzij licht- en geluidseffecten toch
een carnavals-sfeertje opbloeide. Te-
gen middernacht kwam er zelfs een
complete drumband uit Amsterdam
opdraven. Op dat moment hau de
Prinsen-wisseling al plaatsgevonden:
Prins Harry was „afgegaan als een

gieter en zijn opvolger was gearri-
veerd in de rijdende poppenkast van 't
Stekkie. Dat bleek niet toevallig, want
in de nieuwe leutleider, die als (Mur I
door het carnavalsleven zal gaan, kon
met Wietze Prins, beheerder van het
wijkcentrum herkennen. Ook hier lag,
evenals in Nieuw Unicum, een
onderscheiding voor de burgemeester
klaar. De „vader van alle burgers,
zotten en narren" werd ere-lid vaivDe
Noordeling enook hier waren er
bloemen voorde eerste burgeres. „Het

is goed om zo nu en dan eens gek te
doen", aldus de heer Machielsen.
„Maar doe het plezierig. Veel succes".
In een versierde en goed bezette
sociëteit startte de carnavalsclub van
Duystcrghast haar activiteiten. Prins
Duysterghast XI ging af door een
zijdeur en Prins Sjaak XII deed zijn
glorieuze entree. Ook de beproefde
feestvierders van de sociëteit maakte
er een stijlvol ft-stijn van met veel
onderscheidingen, veel muziek en veel
witschuimend vocht. De elfde ,an de
elfde duurde ook bij de Duysterghast
tot diep in de twaalfde.
Het feest is voorbij. De feestmutsen
gaan tijdelijk in de kast, de carnavals-
schlagers in de hoezen. Besturen,
Prinsen en Raden Van El f storten zich
nu op de voorbereiding van het
Carnaval 1979, dat rond de 2-le
februari zal losbranden. Hot voor-
proefjc van dit weekend en de
geruchten over de op handen zijnde
evenementen doen verwachten, dat
het een groots carnaval gaat worden.

bericht dat door de politie van
Zandvoort, bij monde van adjudant
F.M. Brockhus, hoofd afdeling
recherche, wordt ontkend.

Geen oorzaak
„Kijk, wanneer je geen aanwijsbare
oorzaak van een brand kunt vinden,
dan kun je stellen datje brandstichting
niet uitsluit," zegt hij. De politie heeft
nimmer het woord „pyromaan" laten
vallen, wel zijn er drie branden
geweest waarvan de oorzaak on
bekend gebleven is.
1. Op zaterdagmorgen 17 juni van dit
jaar brak omstreeks 2.30 uur brand uit
in de „doe-het-zelf" winkel, annex
houtloods van de firma Bakker aan de
Vondellaan.
2. Op donderdag 5 oktober brandde
de krantenkiosk, ook aan de Vondel-
laan, volkomen uit. Schade f 25.000,--
oorzaak niet bekend.
3. De brand van afgelopen donderdag,
waarbij, behalve de houten loods en
opgeslagen vier strandhuisjes ook
daarbij behorende goederen zoals
matrassen en dergelijke verloren
gingen. Een aangrenzend zomerhuis
verbrandde aan de achterzijde ge-
deeltelijk. Deze brand moet begonnen
zijn aan de zijde van de spoorbaan.
Oorzaak niet bekend.
De mogelijkheid dat er verband
bestaat tussen deze drie branden
wordt door de woordvoerder van de
politie niet uitgesloten geacht. Het
kan echter ook sprake zijn van een
onvoorzichtigheid, een toevalligheid
of bewuste kwaadwilligheid, de zaken
zijn nog in onderzoek," aldus de
politiewoordvoerder, die voorlopig
niets wil weten van het word
pyromaan.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAV1SCH
RESTAURANT

Hobbemakado 64-65. Amsterdam,
telefoon 020-719495.

Hat eerste en enige echte autentieke
Joegostavtsch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van c/e houtskool-grill.

GEVRAAGD
Tel na 17.00 uur:

02507-7462



RANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 16 NOVEMBER 1978 P G

I--Ónze ouders en grootouders
Wim v. d. Moolen

en
r, Cobi v. d. Moolen
zij n op l december 40 jaar getrouwd.
Wij feliciteren ze hierbij van harte en hopen

-dat u ze ook komt feliciteren op 2 december
_yan 15.00 tot 17.00 uur in het Gemeenschaps-
huis.

KINDEREN en KLEINKINDEREN

. De donkere wolken zijn omgeslagen in zonne-
schijn.

Door jullie belangstelling werd ons huwelijk een
festijn, allemaal bedankt hiervoor.

Wij gaan zo door.
RcnècnRita

Met droefheid geven wij u kennis dat heden na
een langdurige ziekte van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder

Geessien Vos
echtgenote van Wie Ie Harms

op de leeftijd van 70 jaar.
W. HARMS
W. KERKHOVEN-HARMS
J. J. A. KERKHOVEN
JESSICA
SANDRA
HARRY
A. HARMS
J. HARMS-KRASTER
Fam. HARMS
Fam. VOS

ZANDVOORT. 12 november 1978.
Schoolstraat 13.

De crematie heeft inmiddels woensdag
plaats gevonden.

Tot mijn droefheid is op 7 november heen-
gegaan mijn lieve moeder

Jannetje Kulk
weduwe van Pieter Evert Keur

op de leeftijd van 82 jaar.

Mary Keur

Haarlem, 11 november 1978
Zuiderhout
Correspondentie-adres:
A. J. v. d..Vioolenstraat 32, Zandvoon.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Exploitatiemaatschappij van periodieken en
nieuwsbladen vraagt

Aankomend Boekhoud(st)er
Het grote aantal advertenties dat wij ver-
zorgen vereist een verscheidenheid van boek-
houdkundige werkzaamheden, waarbij o.a.
afrekeningen om uiterste accuratesse vragen.
Door toekomstige mechanisering zal een
ijverige kracht kunnen meegroeien in verant-
woordelijkheid en dienovereenkomstige hono-
rering.
Graag ontvangen wij schriftelijke sollicitaties
aan de directie. Desgewenst kunt u vooraf
telefonisch inlichtingen vragen.

BUREAU VAN VLIET,,,
KXM.OITATIK-MAA1V IMIl'll VAN n KKMNKKKN KM MUIWSRI^DFN

Zandvoort - Postbus 20 - Tel. 02507 - 47 45*

HET KASTENHUIS
IN ZANDVOORT

EXTRA AANBIEDING

MATRASSEN
voor verwende slapers,

15 cm hoog, 2 zijden doorgestikt,
zomer- en wlnterkant,

schapewollen afdekking.

GRATIS THUISBEZORGD

80 x 190 cm, van 159,- nu.

90x190 cm, van 179,-nu .
90 x 200 cm, van 189,- nu.

125,-
139,-
155,-

120 x 190 cm, van 235,- nu 195,-

130 x 190 cm, van 255,- nu 215,*

140 x 190 cm, van 275,- nu 235,*
140 x 200 cm, van 295,- nu 255,*

Grote Krocht 23
Tel. 02507-77 51

ONZE RECLAME IS
GEEN ZELFSERVICE.

dus persoonlijke
bediening, ook bij

storm en regen
DIVERSE OCCASIONS

MERKBENZINE
SUPER O
BENZINE O et korting

NORMAAL D et korting

DIESEL 4 et korting
ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND.
AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1,
telefoon 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

DIEPE BEWONDERING
voor de snelle en vakkundige wijze, waarop de

ZANDVOORTSE BRANDWEER
ons houten huisje heeft weten te behouden bij
de brand op donderdag, 9 november jl.
Binnenshuis zelfs geen enkele schade!
Woorden schieten eigenlijk te kort. maar toch:
..Ontzettend bedankt, mensen!"
Fam. E. de Bruin,
Kostverlorenstraat 37A.

Te koop Aalsmeer
RIANTE HOEKWONING

met 4 slaapkamers en garage aan rustige
straat.

Vraagprijs f 198.000,- k.k.

Inlichtingen makelaarskantoor o/g
M. Weel, Oude Haven 69, Medemblik,

tel. 02274-1583 kantoor, 1506 privé.

Sinterklaas
fietsgek

Inderdaad, Sinterklaas Is dit jaar een beetje fietsgek
geworden. Vorig jaar zat het er al in, maar dit jaar is hij
helemaal doorgeslagen. Mede natuurlijk door dat grote

assortiment en die aantrekkelijke prijzen van de
Kopra-fietsenzaken. Sinterklaas kan uitzoeken:

Fietsverlichting
bestaande uit koplamp
en goede dynamo,
met bevestigings1

materialen
Tijdens dezfc
Sintweken slechts

Pomp
op plank

Hollands fabrikaat
Jumbo
Compleet met slang
Van
«17,50
voor

Snelheids
meter
en kilometerteller
tegelijk Door speciale
bandaandrijving lichl-
lopcnd on passend
voor iedere (iets
Grool ol Klem model

Extra veilig
op de fiets
Maar ook een
leuk geschenk
voor wandelaars,
paardrijders, enz
Let op de prijs Sint Leren

handschoenenCompleet met
snoer en achterlicht:

Gemaakt van het mooiste
rundieder, met verster-
kmqen op dé plaalspn
waar geschakeld wôrdl
In elfen zwart of in
zwart met gekleurde
slrepen Alle matenHelmmuts

Geen oevroren
oren meer met
een helmmuts
Lekker warm en
ademend onder
uw helm Acryl

Een flesje chroom-
polish. een flesje
polishJ cleaneren
een blikje vaselme
Dit totaal onderhoud

Boekje
Fietsverzorging

Van „Stichting Fiefs
Boordevol nuttige
tips voor nog mee'
Itetsplezier Leert
u *elf onderhoud
en eenvoudige
reparatie:* te
verrichten Met vee
loto's en duidelijke
tekeningen

Zaklantaarns
Chroom huizen van
de eerste kwaliteit
In verschillende
modellen Tijdens
deSmlweken met
gratis batterijen.

15H

UOPRfl Vereteege
22 samenwerkende
fietsenmakers in n.h.

Haltestraat 18.
Zandvoort,

telefoon 02507-4499.

RESTAURANT PATISSERIE

Ia reine
«

Kerkstraat 15 - Tel. 02507 • 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vruchtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

IFROMAGERIE
[Kaas- en wijnspecialisten

EXTRA BELEGEN
per» 8,95|

\fergenszo voorcfef/g,
Nergens zo lekker.
)ok op zondag geopend van 13.00 tot]

18.00 uur. l
KERKSTRAAT 6A, ZANDVOORT!
TELEFOON 02507-6141.

ELLEN CATS
gediplomeerd hondentrimster
liefdevolle verzorging van uw hond
Tegen kleine vergoeding
kan uw hond gehaald worden.

Ir. Friedhoffplein 10 Zandvoort Tel. 27 73

Paviljoen „De Vijverhut
Vondellaan 46 - ZANDVOORT - Tel. 25 38

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner!

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's.

TOTSTRAKS

Elke dag geopend.
Zondagmiddag wa. 15.00 uur.
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381,

CORODEX B.V.
Zandvoort

vraagt voor spoedige indiensttreding
een jeugdige

medewerker
voor de afdeling magazijn/expeditie.

Sollicitaties Corodex BV,
Noorderduinweg 48, Zandvoort.

telefoon 2541.

AUG.u.d.MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-én
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGO.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

SCHILDERSBEDRIJF
C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24. '
Zanóvoort,

telefoon 02507-2208

voor al uw schitter-en
D6n3nrjw6rk. Verkoop
w) verf. BBS» DGnBnQt
Hofdijkstraat 24.

Voor
WITLOFPENNEN
BLOEIENDE en
GROENE
KAMERPLANTEN
VIOLEN
SIERKOOL
BLOEMBOLLEN

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg la - Zandvoort - Tel. 70 93

ELLA PANTY'S
in 7 kleuren

per paar 2,95
4 paar voor 10,00
in maten M-L-EL

KROON
H ALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

Op 19 en 26 november
8 dagen naar Mallorca
(Santa Ponsa) in de geweldige appartementen
(Acapulco), echt iets voor het najaar

Denkt u er aan om in 1979 een cruise te maken
Chandris Cruises biedt een film- en dia-avond aan waardoor u reeds
nu een voorproefje krijgt.
Inlichtingen en informatie bji

330,-

REISBUREAU
KERKMAN

Coupons
150 cm breed

Coupons
zolang de voorraad strekt

Coupons
175 cm lang

LID A BROMET

Coupons
halve prijzen

STOFFEN EN MODE
Passage 18, Zandvoon.

Geopend van 11.00 tol 17.00 uur. Maandags gesloten.

Speciale aanbieding

Leuke kinderlaarsjes
(echt leder) in de kleuren
bruin, zwart en rood

Tevens leuke dames- en kinder-
pantoffels.

(echt leder) leer kleur:
bruin, zwart en rood.

Harms Schoenen
(Diaconiehuisstraat Ea, zijstraat van

de Haltestraat, Zandvoort.

JAMIN
Kleine chocolade letter 0,95
Grote chocolade letter 1,75
Luxe chocolade letter 3.45

Ook uw adres voor chocolade Sint^Nicolaas
figuren en alle soorten marsepein

*• H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507-34 98

Alle • artikelen uit
de Ouelle-foto-
katalogus zijn
uit voorraad
leverbaar bij:

FA. VAN TOLEOO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7106

ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.

•••••ggî ^HHBHHHHHHH^^HHMHHBBî BIIHpllHBHHHHBBî VIMBHMpBHBVBMMilHMHHBHMVMyi

Maak nu een proefrit
indeVolvo244

VOJLVO
AV125

Automobielbedrijf v

H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.
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Vergadering strandschap besluit voor seizoen 79

Auto's weg en strenger optreden tegen spelevaren
ZANDVOORT - Na een vrij
langdurige discussie werd don-
derdagmorgen 9 november door
het Strandschap besloten, dat
met ingang van het volgend jaar
het strand van Zandvbort geheel
verboden zal worden voor
gemotoriseerd verkeer. Een uit-
zondering zal worden gemaakt
voor diegenen, die door de
politie een ontheffing zal wor-
den verleerïd.

De meningen bleken nog wel wat
verdeeld. Dr. Copier, inspecteur voor
de milieuhygiëne bleek een voor-
stander; terwijl de heer Knopper als
vertegenwoordiger van de Provincie
Noord-Holland milder was in zijn
oordeel en erop wees dat over deze
affaire nog geen klachten bij de politie
waren binnengekomen. Korpschef van
Maris echter juichte de voorgestelde
maatregel toe. Het gevolg van de
emotionele bespreking werd tenslotte,
dat brommers, motoren_cn auto's het
volgend jaar niet meer op het
Zandvoortse strand zullen mogen
worden aangetroffen.

Honden
Probleem nummer twee bleek nog
steeds de aanwezigheid van honden op
het strand. Men stelde een algeheel
„hondenverbod" op het strand voor.
Nu geldt van half maart tot half
september, doch zonder weinig wer-
kclijk resultaat, omdat de controle
erop door personeelsgebrek zeer
moeilijk is. Het algehele hondenv-
erbod ging het raadslid R. van As om
praktische redenen, toch wel wat ver.
Hij pleitte ervoor, de huidige be-
palingen eerst maar eens goed uit te
voeren. Voorzitter, burgemeester H.
Machielsen was het daarmee ten volle
eens. Een meer nauwgezette controle
en strenger optreden tegen overtreden
van het huidige verbod, achtte hij in de
eerste plaats noodzakelijk. Daarmee
ging tenslotte • het Strandschap
accoord. Strandpachtersvoorzitter
Jaap Paap merkte tenslotte nog op,
dat honden wel op de terrassen van de
paviljoens mogen komen, maar niet
beneden op het strand zelf.

Spelevaren
Probleem nummer drie bleek daarna
de toenemende hang naar water-
recreatie. Luchtbed en zwembad
worden meer en meer verleden tijd,
maar zeilboten, zeilplanken en soms
ook speedboten .worden een steeds
groter gevaar voor baders en
zwemmers. Met 'eigen bootjes en
surfplanken komt men in steeds groter
aantallen naar de kust. De wa-

tersportvcrcniging en de plank-
zeilschool geven in dit opzicht geen
problemen, omdat men over een
goede organisatie beschikt, maar het
zijn juist deze „wilde vaarders" diede
>nveilighcid bevorderen.

In september 1907, beëindigde de
dichter-zanger J.H. Spcenhof zijn
rijm „onze badgasten "aldus:
Badplaatsen zijn oorden waar
alles rijmt op miljoen.
Gebouwd om er een vrijer en een
bruine kleur op te doen
Badhotels zijn huizen waarin bij
alles wordt gebogen.
en waarbij uit de ramen hand-
doelten en zwembroekjes hangen
te drogen.

'Deze woorden schoten de mede-
werker van het Zandvooiis
Nieuwsblad te binnen, na afloop
van de vergadering van het
Strandschap Zandvoort. Er is in
zijn ogen niet zoveel veranderd
sinds die tijd, ruim zeventig jaar
geleden, toen Speenhof dit be-
kende „vers" maakte. Een
profetische blik moet Spcenhof

i gehad hebben toen ' hij de
badplaatsen schetste.
De beginregels luiden namelijk:
De meeste badgasten zijn mensen.
die niets meer hebben te wensen
Het enige dat hen nog zou Itürncn
schelen
is: zich zo verfijnd moog'lijk te
vervelen.
Die jferveling ernstig gaande te
hou'en
en als hun levensbezigheid te
beschouwen.

Natuurlijk is>er dinds 1907 wel
het één en ander geperfectioneerd
aan het strand. Ieder jaar,
naarmate het bezoek toenam,
kwamen er nieuwe bepalingen.
Dit is zo jaar op jaar doorgegaan.
Ook en vooral toen het Strand-
schap Zandvoort werd opgericht
en Haarlem en Amsterdam een
dikke vinger in de pap kregen bij
het ordenen en regelen van de
toestanden aan het strand.

Het strand in de zomer van 1979.

tentenkamp. Wat de windsurfplank
betreft, daarover lijkt het laatste
woord nog niet te zijn gesproken, in
afwachting van de uitspraak van een
proefproces, dat voor de rechtbank in
Middelburg over deze kwestie lopende
is.

Onstuimig bloed
Bij het raadslid de heer J. Attema
bleek het Friese bloed weer onstuimig

door de aderen te stromen. Hij had
nog al wat kritiek op diverse punten.
Onder andere het steeds maar
parkeren op de strandafgangen, dat hij
wilde afstraffen met het gooien van
een steen door de voorruit, „want aan
een parkeerbonnetje hebben de
mensen toch maling", voorts stelde hij
vast dat het stranddetachemcnt van
vijf man véél te kort is en pleitte voor
een verkeersgeleidingsplan op het

strand.
De strafmaat op alle overtredingen
achtte hij absoluut onvoldoende. We
kunnen het als gemeente niet meer
aan, meende hij en do chaos op het
strand wordt steeds groter. Een
oplossing voor dit alles wist hij ook
niet en al is het Strandschap vol
goeden wil, zolang er nog zoveel
mensen zijn, die helemaal geen goede
wil tonen, komen we nooit uit de
moeilijkheden.

Kostverlorenpark

Het strandschap was algemeen van
oordeel, dat tegen deze toenemende
gevaren maatregelen dienen te worden
genomen. Daarom besloot men na een
vrij langdurig debat, drie afvaar- en
landingspunten in te stellen, nl. bij de
watersportvereniging „Zandvoort",
op het stuk vrije strand tussen
paviljoen 24 en de afgang ter hoogte
van de Jan van Galenstraat en ten
noorden van de politiepost in het

ZANDVOORT - 8 November jl. heeft
de oprichtingsvergadering van de
Stichting Behoud Kostverlorenpark
plaatsgevonden. Deze stichting komt
voort uit de Werkgroep Kostver-
lorenpark, die o.a. 'd.m.v. het
„Groenboek Kostverlorenpark" de
aandacht op dit bedreigt stuk natuur
vestigde. De Stichting stelt zich ten
doel het in stand houden van het
Kostverlorenpark als natuurgebied,
met daarin opgenomen de huidige
vorm en omvang van verblijfsrecreatie.
De Stichting zal begin volgend jaar een
beheersnota uitbrengen, waarin uit-
gewerkt is hoe het Kostverlorenpark
in de huidige vorm behouden kan
worden. Als bestuursleden van de
Stichting zijn benoemd: Dik Bol
(voorzitter), Paul Al (secrctaris/pen-

ningmeester), Jan Bakker. Frans Piet,
Pieter Joustra, Jack van Eijk en Han
Wollring. Donateurs kunnen een
bijdrage (minium f 10,-) storten op de
voorlopige postgirorekening van de
stichting nr. 3516373 t.n.v. P. Al,
Vinkenstraat 11, Zandvoort. Voor
nadere inlichtingen over de Stichting
Behoud Kostverlorenpark kunt u
terecht bij Dik Bol,- J.P. Heye-
plantsoen 8, Zandvoort, tel.
02507-6029, Paul Al, Vinkenstraat
11, Zandvoort, tel. 02507-2420.

Teeltverbod

Inbraak
ZANDVOORT - Tot twee maal toe
werden zadels, stijgbeugels, zweepjes
en paardedekens gestolen uit de
stallen gelegen'op "het bfnnehcircuit.
Men kreeg toegang na forcering van de
hangsloten op de toegangsdeuren.

Zandvoort wacht op
oliebestrijdingsplan
DEN HAAG/ZAND VOORT -In
een resolutie van de kt it-
gemeenten svan Noord- en
Zuid-Holland, waaronder Zand-
voort en Bloemendaal, die op de
vergadering in het Congresge-
bouw in Den Haag op woensdag
8 november van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten,
werd aangenomen staat onder»
meer, dat de gemeenten willen
betrokken worden bij de samen-
stelling van het plan tot oliebe-
strijding van de Nederlandse
kust. Hiervoor zal waarschijnlijk
het Noodplan ter bestrijding van
strandverontreiniging door olie,
zoals dit door Provinciale Water-
staat van Noord Holland dit
voorjaar werd vastgesteld, als
leidraad dienen.

Dit nationaal bestrijdingplan zou
binnen één jaar operationeel moeten
zijn. Tevens wenst men dat in dit
systeem wordt opgenomen een snelle
melding van dreigende olievervuiling
door Rijkswaterstaat aan gemeenten
en provincies. In de zomer van 1978 is
het voorgekomen dat vissers een
olievlek rapporteerden, deze waar-
schuwing werd niet op tijd doorge-
geven en het resultaat was olieoverlast
op de Noordhollandse stranden.
Men gaat er echter van uit dat het rijk
zeker in de financiële kosten van een
olie- of chemicaliën bestrijding van
grote omvang zal bijdragen. De
uitlating van minister Tuijnman dat
„de rijksoverheid', bij een olieramp
stellig niet werkloos zal toezien",
werd als teleurstellend ervaren.

ZANDVOORT
Wethouder Termes van Publieke
Werken te Zandvoort, zegt hierover:
Voor de eerste maal staat op tle
begroting van Zandvoort een bedrag
van f 25000,--, voor calamiteiten
vermeld. Hieronder zal zeker de
oliebestrijding vallen. Voor 2e en 3e
graads vervuiling zal echter veel meer
geld nodig zijn dan wij kunnen
uitgeven. Hiervoor moet een regeling
getroffen worden". Hoewel de wét-
houder niet op hel congres aanwezig

kon zijn, (de aanvragen moesten al in
juni worden ingediend en toen Was het
nog niet zeker wie de Zandvoortse
wethouder voor P.W. zou zijn), werd
het congres wenl bezocht door
burgemeester Machielsen en, de direc-
teur van P.W., ir. Wertheim.
Deze zomer heeft Zandvoort het, ook
dank zij het oliebestrijdingsplan van
de Provinciale Waterstaat, kunnen
redden. Veel olieoverlast is er niet
geweest, maar bij een grote ramp,
zoals bijvoorbeeld in Bretagne, ziet
men ook in Zandvoort de toekomst
donker in.
„Het draaiboek ligt gereed wat Noord
Holland betreft. Wij kunnen een
beroep doen op de Aannemingsmaat-
schappij Nelis, die in Zandvoort goed
bekend is. De van het strand gehaalde
olie wordt vervoerd naarde Zaandam-
sc vuilverbrandinginstallatie. Dit staat
ook nu vast. Eerst was er nog de vraag
„Waar laat je die troep", maar dat is nu
gelukkig ook geregeld", aldus Termes.
O vergens ondersteunt Zandvoort van
ganser harte de stellingen die geuit zijn
op het congres van Nederlandse
Gemeenten, namelijk:

Er is een overwegende rol
' weggelegd voor de rijksoverheid
bij de bestrijding van 2e- en 3e
graads vervuiling van het strand;
Men pleit voor een gezamenlijke
aanpak. Er moet coördinatie van
activiteiten van gemeenten,
provincies en Rijk zijn bij het
bestrijden van ernstige oliever-
ontreiniging.

Omdat 2e en 3e-graads vervuiling
het karakter hebben van een
calamiteit, kan men zich hier-
voor niet permanent equiperon.
Overwogen moet worden deze
vorm van strandvervuiling te zien
als een ramp, hiervoor moet dan
ook een „rampenwet" komen.
Het is wenselijk dat Nederland
zo snel mogelijk partij wordt in
alle internationale overeen-
komsten die betrekking hebben
op de vervuiling van de Noordzee
en de gevolgen.

Badvrouw Marianne Drayer stond op een van de dia's die Wurf-voorzitter Steen
vorige week vertoonde. Deze foto werd gemaakt in 1912.

De Wurf in Zuiderhout
ZANDVOORT - Folklorevcreniging „De Wurf" bracht vorige week een speciaal
programma in het verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem. Het avondvullende
programma werd in een vlot tempo gebracht en het enthousiasme was in de
grote recreatiezaal duidelijk te merken. De avond werd geopend met een
dia-serie, gepresenteerd door de voorzitter die er met zijn toelichting goed in
slaagde om vooral ook de ouderen weer even terug te brengen naarde sfeer van
de opkomende badplaats rond de eeuwwisseling. Er waren beelden te zien van
de vroegere boulevards, de bad- en strandmode, badkoetsen, bomschuiten, de
vroegere tram en de karakteristieke buurtjes van het dorp. Toen de heer Steen
een foto projecteerde van het badpersoneel van „Driehuizen", kwam ook de
legendarische „Marianne de badvrou w" op het scherm. Met grote on toering kon
de 89-jarige mevrouw Keur-Drayer haar moeder daarin herkennen. Tot slot van
het programma werd de echt-Zandvoortse dans „Gort met stroop" met vaart en
verve ten tonele gebracht door alle medewerkenden.

Contactavond Ruitervereniging
ZANDVOORT - De Ruitervereniging
Bentveld organiseert een contact-
avond op zaterdag 18 november a.s. in
de foyer van manege Rob van den
Berg, Keesomstraat 15 te Zandvoort,
aan vang 20.30 uur.
Deze avond zal in het teken staan van
de deze zomer gehouden „Week van
het paard" en wel door het exposeren
van foto's en het vertonen van dia's en
films, opgenomen tijdens de gehouden
evenementen.
Een ieder die foto's, dia's en/of films
heeft gemaakt van één of meer
evenementen in de Week van het paard
wordt verzocht de/e af te staan voor

deze avond. Er worden geen prijzen
uitgeloofd. Het is slechts de bedoeling
de deelnemers en andere belangstel-
lenden kennis te laten maken met alle
geschoten plaatjes en films. Het hoeft
dus ook beslist geen „vakwerk" te
zijn. Gaarne opgave voor deelname
aan deze avond bij B. ten Haave,
Sophiaweg 69 te Zandvoorl, tel.
02507-5588, uiterlijk zondag 12
november a.s.

De avond zal worden besloten met een
bingo met leuke prijzen.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.

ZANDVOORT • Wellicht is het bij de
volkstuinders bekend, toch vraagt het
Landbouwschap ons er nog eens de
nadruk op te vestigen dat in het
kustgebied van Noord- en Zuid
Holland, ongeveer tussen Den Haag en
Bergen, de teelt van aardappelen
verboden is. Dit geldt ook voor
tomaten, die wel onder glas, maar niet
in de volle grond mogen worden
ge teel t.
De aardappel teel t is indertijd uit de
Bollenstreek verbannen omdat ziek-
ten en plagen, die bij de aardappels
kunnen optreden, sterk belemmerend
werken op de export van bloembollen.
Binnen het verbodsgebied is op
beperkte schaal ontheffing mogelijk
van het aardappelteeltverbod, echter
alleen op die plaatsen • waar geen
bloembollenteelt in de directe omge-
ving plaats vindt. Formulieren voor
het aanvragen van een ontheffing
kunnen worden verkregen bij het
Landbouwschap, Kenaupark 28 te
Haarlem (tel. 023-310001). De inge-
vulde formulieren moeten daar vóór
15 januari 1979 zijn ingeleverd.
Het teeltverbod het grondgebied van
Zandvoort, Bloemendaal, Benne-
broek, en Heemstede.

Kunstemaker beken(d)t
ZANDVOORT - Onze medewerker,
de heer C. Kuyper Sr., vroeg "zich
vorige week in zijn rubriek „oog en
oor" af, wie of wat een kunstemaker
zou zijn. Hierop ontvingen wij
ondersta andereactie:
De onbekendheid iri deze fatsoenlijke
gemeenschap met het beroep kunste-
maker of de klank ervan is begrijpelijk
rekening houdende met de eeuwen-
lange isolatie en hier alleen al clowns,
goochelaars, buiksprekers en slangen-
mensen en enkele hoeienkoningen
voor plaatselijke overheid doorgaan:
Dit vond ik als kleine jongen al
beklemmend gewoon en al vroeg
ontfloot ik dit dorp van vraatzucht en
slaapdronkcnheid.
In een roes van eeuwig zoeken en
zuchten begon ik; gaf te Udel „Het
Hemelnieuws" uit over mogelijke
ontmoetingen en gesprekken die zich
ontsponnen tussen tal van beroemd-
heden,' na 3 nummers uit Uddel
verbannen, werkte als stimulator van
de Bond van Klapsigaren tovenaars, na
te grote stunts in cel beland en
schilderde daar het Afscheid van
Nawijn, werd in de Zaadhandel te
werk gesteld, kwam daar onder de
indruk van Bio Art, heb toen vol
enthousiasme yoghurt en erwtensoep
ingelijst welke serie nu de verzameling
Hendriks- Logorhocacompleteerd.
Na een tijdje illegale stelten verkoop
(met Hindeloops motief) te Berlijn,
kwam in Nederland terug als groot-
handelaar in sneeuwklokjes en van
mijn verdiensten startte ik te Ulmeen
blindenbioscoop waar het donker mij
ondersteunde als praktiserend braille-
kubist, spande staalgaren in het grote
hunebed te Kul, door middel van mijn
net uitgekomen kinderdetective
„Fluit maar door het kogelgat" op te
eten opende ik mijn workshop/expo-
sitie in het Stedelijk voorstellende een
neergesloten B52 vol met geunifor-
meerde varkens met zonnebrillen op,
na een korte retraite in de Zwitserde
Kaas Commune steek ik te Bentveld
neer als Krontebollen Etser.
Afgezakt te Zandvoort en op de zelfde
zwoegende wijze bezig zonder preten-
tics, samen met mijn toekomstige
wederhelft (waarover een volgende
keer meer), uitspansels tonend in de
etalage van Swaluc'straat 3 ga ik door
als Kunstemaker Jan Roland van
Tetterode.

Wiet oog en oor
de badplaats door
Jubileum
Het is nooit de bedoeling geweest,
en dat zal het ook nooit worden,
om de viering van een veertigjarige
echtvereniging in onze kolommen
te vermelden. Dan zou het hek
van de dam zijn. Een uitzondering
willen wij echter maken, want
uitzonderingen bevestigen de
regel, voor het echtpaar W. van
der Moolen, de beheerders van
ons Gomeenschapshuis, voor wie
de bruidsdagen deze week zijn
ingegaan, en die hun 40-jarig
huwelijk o.a. met een receptie
willen gaan gedenken op zaterdag-
middag 2 december. We mogen
wel zeggen dat dit sympathieke
echtpaar dat als 't, ware door hun
functie en optreden een begrip is
geworden in onze bad plaats, deze
bijzondere vermelding ten volle
verdient. Alt i jd vriendelijk, voor-
komcnd en behulpzaam zijn ze in
zeer brede kring bekend. Namens
zeer velen wensen wij hun zeer
prettige bruidsdagen en een
gezellige viering van de dag op 2
december a.s. Aan belangstelling
zal het dan stellig niet ontbreken.
Mogen zij nog vele jaren in hun
huidige functie werkzaam blijven.

Eerste autorace

In deze rubiek vermeldden wij op
21 september jl. dat de eerste
autorace in Zandvoort werd
gehouden op het straten-circuit
aan de Van Lcnnepweg op 3 juni
jl. en dat de Duitsers Hans Stuck
en Von Brauchitsch toen de
winnaars waren. Een opmerk-
zaam lezer maakteronsechterop
attent, dat deze beide Duitsers
geen deelnemers waren aan deze
wedstrijden, maar uitsluitend
naar Zandvoort waren gekomen
om hun auto's respectievelijk een
auto Union en een Mercedes te
demonstreren. „Dat ging
inderdaad loeihard, zoals ik toen
mocht aanschouwen bij de bocht
naar rechts aan de kop van de Van
Lennepweg" schrijft mij deze
lezer. Ik wil dat gaarne even
vermelden en kom op de zaak nog
npder terug. Het ging er mij
slechts om erop te attenderen, dat
wanneer volgend jaar op 3 juni de
eerste autorace in Zandvoort
wordt gehouden, het dan 25 jaar
geleden zal zijn. Wellicht "voor
KNAC en CENAV aanleiding om
op die datum een herinnerings-
wedstrijd uit te schrijven. Dat
geldt ook voor onze K.N.M.V.,
want op 25 augustus d.o.v.
vonden op hetzelfde straten-
circuit de eerste motorwed-
strijden plaats. Maar zoals reeds
eerder gezegd, we komen hierop
t.z.t. nog uitvoerig terug, want het
lijkt ons wel de moeite waard er
extra aandacht aan te gaan
besteden. Hoe, dat moeten de
organisatoren maar uitmaken.
Dat is b.v. de heren Johan
Beerepoot en Piet Limbach wel
toevertrouwd, 't Is maar,datmen
het weet. Aan de opmerkzame
lezer intussen onze hartelijke
dank.

Duinwandelingon
In het verslag van de laatst
gehouden vergadering van de
afdeling Zandvoort van de
Nederlandse Vereniging voor
Tuinbouw en Plantkunde werd
door ons - naar aanleiding van de
komende samenstelling van het
programma voor 1979 het idee
geopperd, om zo mogelijk in
samenwerking met onze V.V.V.
ook het regelmatig organiseren
van duinwandolingen onder des-
kundige leiding op te nemen. In
Bergen en Schoorl b.v. gebeurt
dat ook en met zeer veel succes
want er is grote belangstelling
voor. Wij vernamen van de
voorzitter van bovengenoemde
vereniging, de heer B. Rudenko,
dat hij het een lumineus idee vond
en dat hij er zeker contact over
zou opnemen met onze V.V.V.
directeur, de heer Th. Hilbers.We
hopen van harte, dat dit contact
resultaten zal afwerpen. Het is
niet alleen leerzaam en interes-
sant, maar het brengt weerwat
meer leven in de brouwerij. Dat er
belangstelling voor zal zijn, staat
reeds bij voorbaat vast.

Middenstand
Maandag 20 november 's avonds
om kwart over acht, komt de

Federatie Handelsvereniging
Hanze in Hotel Keur aan de
Zeestraat weer bijeen. Aan de
agenda te zien belooft het een
zeer belangrijke ledenvergadering
te worden, waar ingrijpende
besluiten zullen moeten worden
genomen, die beslissend zijn voor
de toekomst van onze georgani-
seerde middenstand. Dit geldt
vooral voor de te houden
bestuursverkiezing. De heer
Prinse is reeds uit het bestuur
getreden en de heren Balledux,
Duivenvoorde en Drommel heb-
ben de wens t^kennen gegeven,
eveneens te willen aftreden. In
deze vacatures stelt het bestuur
voor te benoemen de heren M.F.
Vuysting van de Algemene Bank
Nederland, A. Franken (Hema), J.
Seeden (Bata) en V. v. Bergen van
„Stella Maris". „Ik kan mij
persoonlijk aan de indruk niet
onttrekken dat er iets rommelt in
de gelederen van onze Federatie.

Zulk een massale uittocht van
aktieve bestuursleden is toch niet
normaal meer. Het waren stuk
voor stuk mensen, die zich ten
volle hebben ingezet voor de
belangen van onze middenstand
en zonder iets aan de kwaliteiten
en bekwaamheden van de voor-
gestelde nieuwe bestuursleden te
willen afdoen, wil het er bij mij
niet in, dat zulk een grote
verandering de vereniging ten
goede zal komen. Ik spreek nu
heel persoonlijk en geloof dat de
oorzaak van dit alles is dat deze
bestuursleden ten zeerste te-
leurgesteld zijn door de matte en
ongeïnteresseerde houding van de
leden van de Federatie. De
vergaderingen worden steeds zeer
matig bezocht. Slechts een vaste
kern is aanwezig en van enige
aktieve medewerking is geen
sprake. Wanneer het b.v. een
energieke werker als Leo Duiven-
voorde niet lukt, zijn mensen mee
te krijgen en voor zijn dikwijls
zeer aantrekkelijke plannen te
winnen, wie moet het dan wel
doen? U moet het mij niet
kwalijk nemen, maar ik zie
persoonlijk de toestand somber
in. Hopelijk heb ik ongelijk en zal
het nieuwe bloed in het bestuur
ook nieuwe opleving brengen,
maar vooralsnog zie ik dat nog
niet zitten. De fut lijkt eruit te
zijn bij de leden, die Gods water
maar over Gods akker laten lopen.

' Het gaat toch wel goed" denken
ze. Maar zo is het niet. Wanneer er
geen interesse bestaat, kan er ook
niets worden bereikt en men wil
maar niet inzien, wat voor
mogelijkheden Zandvoort biedt
als een krachtige middenstand
eendrachtig optreedt. Waar is de
tijd gebleven dat we een
vereniging hadden met meer dan
200 leden .waarvan minstens de
helft altijd ter vergadering
kwam? De tijd van Maarten
Weberen Kees Schaap, van Burger
Dikker en van Zeggelen, om er
maar enkelen te noemen. Wat zijn
we sindsdien hard achteruit
geboerd. Het is te hopen, dat de
ledenvergadering van a.s. maan-
dag de niet aktieve leden
wakkerschudt en dat men in
groten getale ter vergadering zal
komen omdat dit brood en
broodnodig is. Er staan nog méér
belangrijke dingen op het pro-
gramma, b.v. het invoeren van een
permanente sfeen'erlichtingen de
reorganisatie van het verkeer in de
Noordbuurt. Allemaal dingen die
het welzijn van onze
neringdoenden direct raken en
van het allergrootste belang zijn.

En wat het publiek betreft, ook
dat moet meewerken. Er wordt
nu een aantrekkelijke Sint
Nicolaas en Kerstactie voorbe-
reid. Maar zonder de mede
werking van dit publiek kunnen
deze acties niet succesvol draaien.

Laat men daarvan ten volle
doordrongen zijn. Kopen in de
plaats van inwoning, is daarvoor
een eerste vereiste en gelet op de
prachtige zaken, die Zandvoort
tegenwoordig bezit, behoeft men
daarvoor heus niet naar de stad te
gaan. Met grote spanning, maar
ook met angst en beven zien we de
belangrijke vergadering van a.s.
maandag tegemoet. Moge alles
nog ten yoede keren!

K.sr.

Uitbreiding directieteam Stichting Casinospelen
ZANDVOORT - Drs. J.C 'Kroes uit
Badhoevedorp zal op 16 januari 1979
toetreden tot de directie van de
Nationale Stichting Casinospelen.
Binnen het directieteam, waaraan
leiding wordt gegeven door de
algemeen directeur, zal de heer Kroes
de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de sociale en economische
sector van het bedrijf. Hij zal teven?

optreden als plaatsvervanger van de
algemeen directeur. De heer Kroes
studeerde economie aan de Gemeente
Universiteit te Amsterdam en be-
kleedde achtereenvolgens diverse
functies onder andere bij de ac-
countsmaatschap Preycr en De Haan,
Bakkenist & Co, organisatie adviseurs
en Verbond van Nederlandse Onder-
nemingen.
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40% van de
weggebruikers ziet
slecht. Zijn uw ogen wel

zo goed als U denkt?

Gratis computertest bij

LCHDA9AN
OPTIEK

OPTICIEN
KONTAKTLENS SPECIALIST
HALTESTRAAT 5,
ZANDVOORT,
TELEFOON: 02507-2174

Wij houden open huis
Henk 8- Annemarie van der F eer
nodigen hun klanten uit om t. g. v. het
5-jarig bestaan én de vernieuwing
van de kapsalon op maandag
21 november van J7.00-20.00 uur een
glas met ons te komen drinken.
Bij deze gelegenheid wilfen wij tevens bedanken voor alle hulp:
Bouwbedrijf Visser, Leeuwarden, de heren Botterhuis en De Jager
(uitvoerders), medewerkers Bouwbedrijf Visser: Henk, Willem,
Piet, Dries, Aat en Ab; Rob 8- Brian, Ron Klaver, Hans Lindekamp,
Wil van der Feer en verder de families Steggerda, Sonneveld,
Schuiten, Molenaar, Ter Wolbeek, Van Duivenvoorde, Loes en
mevrouw De Graaf.

Kapsalon
Henk van der Feer
Diaconiehuisstraat 24 - 2042 VM Zandvoort - Tel. 02507 - 38 74

Breng sfeer in huis
met bloemen en
planten van:

'erica' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

\ ^^BB B^ *i> <<^^^^^^.t-^^^-w^.^j^

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

heesters
naar:

Kwekerij
De Notedop
Geopend van 9.00

tot 18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183.

naast ingang
Boeckaniersnest.

G. KOL
Schuitengat flat 7.

telefoon 32 12.
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Orogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8 Zandvoort,
telefoon 02507-6J 23.

Sauna Bouwes

Spierpijn?
MASSAGE

Bruin worden?
ZONNEBANKKUUR

Moe of mat?
SAUNABAD

Sauna Bouwes
Fenemaplein 2.

Zandvoort.
tel. 02507 3871

Maandag t/m vrijdag
14.00-22 00 uur;

zaterdag 11.00 17.00
uur.

Orogisterij-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8, Zandvoort,

telefoon 02507-6123.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Ook voor uw ZONNEBANK-kuren.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

De miljoenste
Volkswagen is in

Nederland
geïmporteerd

Dat betekent feest
voorons.

En voordeel
voord:

In j-en 5-deurs
uitvoering.

Kom langs en profiteer van
onze speciale jubileumaanbiedingen

De Volkswagen Golf MX
Het succesvolle cpmpuct-modcl van Volkswagen, de Volkswagen Golf,

valt in de prijzen. En hoe! Het basistype in 37 kW (50 DIN-pk) uitvoering
is „verwend" met een groot aantal, fraaie extra's - tegen een % M M
genereuze Iccstprijs! Bovendien-lage onderhoudskosten dankzij het nieuwe \f *M\
V.A.G Service System.

Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

GARAGE STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 45 65
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renovatie brengt problemen voor Eerste ontwerpschetsen
door Provincie afgekeurd

'Huis in de Duinen'
ZANDVOORT - De bouw van de
oorspronkelijk geplande vleugel
aan het bejaardencentrum „Het
Huis in de Duinen" is door de
Provincie afgekeurd. Hiermede
heeft men de Stichting „Het
Huis in de Duinen", de bewoners
én het personeel voor grote
problemen geplaatst.
Het bejaardencentrum was, toen
het in 1955 werd opgeleverd,
voor die jaren een riant be-
jaardencentrum. Oorspronkelijk
was het bedoelde als huis voor
ouderen op pensionbasis. De
Stichting Huisvesting en Ver-
zorging Bejaarden van Zand-
voort, waaruit de Stichting „Het
Huis iri de Duinen" voortkwam
kon met recht trots zijn op deze
huisvesting. Het bood en Biedt
nog plaats aan zo'n 220 ouderen
die de beschikking hebben over
één kamer. De maaltijden wor-
den centraal in het huis verzorgd

, en op de 'kamers geserveerd,
terwijl men ook over een ruime
recreatiezaal beschikt, waar men
desgewenst kan vertoeven.

VERANDERING
In de loop der jaren is men echter, de
bejaardenzorg anders gaan zien. Was
het in de jaren 1950/60 een ;vrij
bekend gegeven dat men een kamer
zocht met verzorging wanneer men zo
de zeventig jaar bereikte; tegcn-
woordig gaat men er van uit dat de
ouderen in onze samenleving zo lang
mogelijk op zichzelf dienen te blijven
wonen. Desnoods met behulp van
derden of maatschappelijk/sociale
verzorgsters, omdat de zelfstandige
bejaaïde npg goed in deze maat-
schappij kan functioneren, en er zelfs
een functie in vervuld.
De. leefgewoonten zijn veranderd,- zo
ook de leefsituatie. Was men vroeger
tevreden met één kamer en verzorging,
tegenwoordig wil en kan men in de
centra vooi oudeien, ook zelfstandig
wonen. Eén kamer is niet meer
genoeg. Hier kwam dus het probleem
van het Huis in de Duinen. De kamers
werden afgekeurd, men moest de
beschikking hebben over een eigen
toilet en douchegelegenheid.

waar eerder UüU bewoners aanwezig
waren, er in de toekomst nog slechts
ruimte geboden kan worden voor 120
personen. De bouw van een nieuwe
vleugel er is nog grond genoeg, zou
betekenen dat men het aantal vnn
gehuisveste bewoners zou kunnen
handhaven en onrust onder cie
bewoners vermijden.

Probleem
De directeur de heer J.H. Brabander,
die sinds l juli 1978 in functie is werd
met dit probleem geconfronteerd. De
nieuwe vleugel was het ei van
'columbus helaas het ging riiet door.
Men gaat van het standpunt uit dat wij
hier al teveel bewoners hebben, dus
was de afkeuring door de Provincie
wel een streep door de rekening", zegt
hij. Alhoewel Zandvoorters voorrang
hebben om een plaatsje 'te vinden in
dit centrum, is de opzet in de loop der
jaren wel veranderd. Men kan ook nu
niet meer spreken van een centrum op
pensionbasis, want het huis vervult
momenteel de functie van ver-
zorgingshuis voor de gehele regio
Zuid-Kennemerland. Veel ouderen
afkomstig uit Amsterdam en Haarlem,
Heemstede, kortom Kennemerland,
hebben hier een plaatsje gevonden.

en wegen M
Na lang wikken en wegen kwam men
met het volgende plan: bouw er een
vleugel aan, breng daarin een aantal
bewoners over tijdens de renovatie,
dan kan er van twee kamers, één
kamer met toilet en douchege-
legenheid volgens de huidige. voor-
schriften-gebouwd worden en wordt
onrust onder de bewoners vermeden".
Een eenvoudige rekensommetje leert
immers, van twee kamers één maken,
dan houd je de helft over. Voor „Het
Huis in de Duinen" betekent dit, dat

Directeur J.H. Brabander.

Officiële weg
De officiële weg naar het verzorgings-
tehuis is als volgt: De bejaarde meldt
zich via~een formulier, hetzij recht-

" streeks 'of via" de huisarts of de
• gemeentelijke Sociale Dienst.

Hierna volgt meestal bezoek van een
maatschappelijk werker van de
indicatiecommissie, omdat opname in
het tehuis valt onder de commissie
„Opneming Bejaarden". Deze is
ondergebracht bij het Centrale Op-
name Bureau Prinsen Bolwerk l in
Haarlem, dat het hoofdkantoor is van
het district Zuid Kennemerland.
Slechts wanneer de indicatiecom-
missie meent dat men voor opname in
een verzorgingstehuis in aanmerking
komt, d.w.z. zij bepaalt hoeveel zorg
een aanvrager nodig heeft, kan men

voor opname in het „Huis in de
Duinen" in aanmerking komen,
waarbij de Zandvoorters wel voorrang
genieten, -boven een inwoner van b.v.
Amsterdam,'mits de urgentie gelijk is.
Deze urgentie kan zijn: een sociale
indicatie, dan wel een lichamelijke
handicap. .Iemand die niet meer op
zichzelf kan of mag wonen, komt voor

- opname in aanmerking..
/

AANPASSING
Doordat de oorspronkelijk bewoners
zichzulf e.en, plaatsje verzekerden via
de „pension-basis", en nieuwe bewo-
ners die de laatste jaren zijn
gekomen, uitsluitend via g enocmde
indicatiecommissie van het Centrale
Opname Bureau, heeft, zowel de ene
groep, als de andere, te kampen met
aanpassingsproblemen. Soms worden
nieuwe bewoners door de anderen
gezien als „kneusjes", hetgeen da_n"
wel een boute aanduiding is, maar
duidelijk wijst op problemen in die
richting.

De aanpassing van de bewoners
onderling, geeft dan ook wel eens
enkele problemen. „Vooral omdat d«
eerste bewoners kwamen op pension-
basis, als gasten dus, heeft ditsoms tol
gevolg gehad, dat zij nimmer hun
kamer verlieten. Een V o r m - ' v a n
vereenzaming dus, omdat zij -geen
contact wensten met nieuwe bewó-
ners",a!dus'de.heerBrabander\ •
Momenteel is men bezig dit systeem.(.e
veranderen. Men wordt geanimeerd
om meerdere dingen, kleine -hande
lingen, zelf te doen. „Het systeem van
verzorging wordt dus veranderd, hier
zal wellicht ook contact met nieuwe
bewoners uit voortvloeien", aldus de
directeur, die onderling contact tussen
de bewoners als zeer wenselijk ziet. •
Het eerste gezamen l i jke
e v e n ement voor de bewoners is al
geweest in de vorm van een
gezamenlijke reis, • waaraan • ook
lichamelijke gehandicapten hebben
deelgenomen. Het blijkt een. groot
succes geweest te zijn. 'Van een
gezamenlijk " kerstdiner is" dit jaar
nog geen sprake, teveel tegeïistem-
mers, we! heeft men plannnen een
gezamenlijke paasmaaltijd te hou-
den. •

Bewonersraad
Mevrouw Meijlis • Hartman 84) k
momenteel" vice-voorzitster' van de
bewonersraad. Zij is van mening dat de
bewonersraad wellicht in de toekomst
meer inspraak zal krijgen dan.tot nu
toe het gevat is geweest. „Men heeft
ons nu eindelijk, na al die jaren
inspraak beloofd. Zo wordt ons
waarschijnlijk een blik op de Degroting
gegund. Echte inspraak bij G.S. of zo
zullen wij natuurlijk minder hebben.
Wel is belangrijk dat er een vorm van
samenspraak komt. In het verleden
werd vaak langs'elkaar gepraat. Ik heb
wel vertrouwen in de nieuwe direc-

leur, alleen ben ik bang dat bepaalde
dingen, gezien de gemiddelde leeftijd
van dé bewoners (83 jaar) 34
bewoners zijn reeds boven de 90, toch
té hoog ligt, om bijvoorbeeld een
toneelgroepje of een zangkoor van de
grond te' krijgen", aldus mevrouw
Meijlis, die zegt het ook als
teleurstelling te ervaren dat ze 16 jaar
geleden in een bejaardenhuis kwam,
maar nu het idee heeft in een
verpleeghuis te zitten.
Ook zou volgens mevrouwMeijlis vneei
belangstelling en daadwerkelijke hulp,
dus medewerking van de bewoners aan
de bewonersraad geen overbodige luxe
zijn. „De mensen geloven het wel",'is
haar mening.

Mevrouw Meylis-Hartman.

Bewustwording
Aan het proces van bewustwording,
ook het doorbreken van een soort
„gemakzucht" wordt door de direc-
teur ' en zijn staf hard gewerkt.
Voorlopig wordt er door andere

werkschema's andere activiteiten ook,
een proces van bewust wording van de

"bewoners van hetgeen hij/zij nog kan
op gang gebracht. Of dit zal lukken?
De meningen zijn hierover verdeeld.

•

Druk gewerkt ook wordt er door
het architektenbureau van Tijn-
boom-Postro en van Randen aan
nieuwe schetsen, voor de reno-
vatie. Schetsen' waaruit een
verbouwing zou kunnen voort-
komen. Voorlopig ook wordt
ieder leeg plaatsje in het centrum
ingenomen door weer nieuwe
bewoners. „Men kan! nu wel
stellen dat wij'te groot zijn, zo
lang wij geen officiële hand-
tekening hebben onder de
renovatieplannen, blijft het huis
open voor ieder die daarvoor-in-
aanmerking komt. Zolang wij
240 plaatsen hebben, zullen deze
plaatsten bezet blijven. Het
probleem voor juiste huisvesting
voor de ouderen die hulp
behoeven is te groot. Daar
kunnnen wij niet aanvoor-
bijgaan", . aldus directeur
Brabander.

Huis in de Duinen in Zandyoort in 195.5- een riant bejaardenoord.

Ook voor Zandvoort

Provincie wil 15.000
woningen in Hanteer
HAARLEM • Tot 1990 zullen in Haarlemmermeer 15.000 woningen extra
worden gebouwd. Deze woningen zijn bestemd voor de opvang van
woningzoekenden in Zuid-Kennemerland en de Meerlanden. Ook Zandvoort--
waar de bouwmogelijkhedcn gering zijn -- zal kunnen meeprofiteren van deze
gigantische bou-.vlokai.ie in wat eens het groene hart werd genoemd. Het kollege
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maakte haar plannen voor
Haarlemmermeer dinsdag bekend met de presentatie van een dcelnota die een
onderdeel vormt van het Streekplan voor het Afnsterdarn-Noordzee-
kanaalgebied dat in juni volgend jaar door provinciale staten zal worden
behandeld. • •
Het N duidelijk het beleid van Gedeputeerde Siatch om Ml|pf-n inwoners-van
genoemde gebieden in de zogenaamde NORON-lokatie huisvesting té doen
vinden. Daarom is eer. zone van 25 kilometer rond dclökutie ingèsteld.'Dëgenen
die binnen1'deze strasl wonen (met' uitzondering van De Meerlanden en
Zuid-Kennemrland) kunnen, ook al zijn ze economisch--gebonden aan
Haarlemmermeer, gueu huis krijgen in de nieuwe stad. Deze;maatregel is
natuurlijk bedoeld om Amsterdammers te weren uit de NORON-lokatie. Voor
hen wordt gebouwd in Almere.
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bezielde zang in
Hervormde Kerk

Adres onbekend...
wordt blij weerzien

programma van Anna van Egm'ond
het adres op te sporen, vertelt ze
maar al te graag. '

Zeeland

ZANDVOORT - „Mevrouw
Keur uit Zandvoort, zoekt dus
Annie Henriks-Kraan,' die in
1938 in Tjimahi als „hand-
schoentje" aankwam, en
trouwde vanuit het huis van
mevr. Keur.' U kunt bellen ",
Anna van Egmond op vrijdag-
middag 3 november in haar
programma „Adres onbekend".

Mevrouw D. Keur-Cohen (71) zat
op dat' moment bijzonder nerveus
op het puntje van haar stoel in de
studio, met kloppend hart te wach-
ten op reacties van de vele luiste-
raars .die dit programma kennen".

Zou het lukken? " zo vroeg ze zich
af.
Te zamen met haar dochter Tilly
Boom-Keur was zij die morgen door
de mist naar Hilversum gereden, om
te proberen een vriendin terug te
vinden, die ze zoveel jaren uit.het
oog verloor. „Ik was helemaal niet
zenuwachtig, maar. toen het pro-
gramma begon, ja toen kreeg ik.het
te kwaad", vertelt ze enige dagen
later m haar huis aan de A.J. v.d.
Moolenstraat in Zandvoort.
Bijzonder gelukkig, want wat eerst
onwaarschijnlijk leek, namelijk con-
tact met Annie Henriks, lukte nog
diezelfde middag.
Hoe ze er toe kwam om via het

Ik was in-september in Zeeland met
vakantie en daar hoorde ik voor de
eerste keer dit programma. Ik kwam
meteen op de gedachte om te
schrijvèriT want dat ik niet wist wat
er met Annie Henriks gebeurd was,
dat zat mij toch wel dwars.
Ik kreeg meteen bericht, en zo
gingen wij dus naar Hilversum. Nou,
weet- ik dus waar ze woont, in
Bedum helemaal, dat ligt boven
Groningen, hebben ze mij, verteld.
Geweldig hé" geniet ze.

Indonesië
Het blijkt dat mevrouw Keur in
1938 in Tjimahi, in een klein
plaatsje vlak .bij Bandoeng woonde.
Op een dag kwam haar man,
sergeant-majoor bij de K.N.I.L. naar
huis met' de vraag of zijn vrouw als
„bruidsmoeder" wilde fungeren voor
een jong „handschoentje" dat naar
het voormalig Nedcrlands-Indië
kwam. Mevrouw Keur vond dat een
leuke 'gedachte, en zo verzorgde ze
een bruidsboeket, en bood aan haar
huis als vertrekpunt voor het bruidjc
te gebruiken. Later bleek dat niet
direct woonruimte beschikbaar was
voor het pasgehuwde paar, zodat zij
zo'n kleine t.wue maanden bij het
echtpaar Keur hebben gewoond.
Toen vertrokken ze naar een eigen
huis in 'Bandoeng. „Ik herinner mij
nog dat ik samen met Annie spullen
voor haar uitzet heb gekocht. Wij
hielden ook veel contact. Maar ja,
als militair bij de K.N.I.L. moest je
vrij vaak verhuizen", aldus mevrouw
Keur.
Contact tussen' beide vriendinnen
ging verloren gedurende oorlogsja-
ren. Direct al werd mevrouw Keur
met haar kleine dochtertje naar een
kamp gebracht. Ook de kampen
varieerden. Zo was zij achleroonvol-
gcns in Tjidcng, Krakau, Kadek en
vele andere vrouwonkampen, door
de Japanse bezetter ingericht.

Nog éénmaal zag mevrouw Keur
haar vriendin in een kamp. Hot
werd een korte' ontmoeting waarin
weinig gezegd kon worden.

Terugkomst
In 1947 repatrieerde het gezin naar
Holland, waar mevrouw Keur (haar
man overleed in 1975) nu al zo'n
dertig jaar \voont. Het .was voor
mevrouw Keur een wat trieste
thuiskomst in het vaderland. Was
zijn in 1937-vertrokken voor drie
jaar. Nederlands:Indië, 'toen zij na

f tien jaar 'terugkwam, waren er
weinig van haar familieleden die de
oorlog hadden overleefd-. Gelukkig
was haar man behouden terugge-
keerd, zodat-het-ge/.in gezamenlijk,
(na de oorlog werden er nog twee
kinderen geboren,) in Zandvoort een
nieuwe toekomst kon opbouwen.

Terugzien
„Het was zo geweldig Annie na al
die jaren weer te horen. Ze wist
,weer dingen te vertellen, die ik was
vergeten", zegt mevrouw Keur. Plan-
nen zijn er al gemaakt voor een
ontmoeting in januari. Jammer ai-
leen dat de gezondheidstoestand van
mevrouw Henriks niet zo goed
schijnt te zijn. Het terugzien na
zoveel jaren, zal toch wel een blijde
gebeurtenis worden.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT- De vereniging „Vrou-
wen van Nu" heeft voor de maand
november de volgende activiteiten op
haar programma:
Donderdag 9 november: Contactmid-
dag. Aanvang 14.00 uur in Zomerlust.
Mw. Charlotte Medina komt een
prachtige collectie sieraden tonen en
hierover vertellen. Opgave Cultureel
Centrum, 24 nov. Show 2 jarig
bestaan, Kerstdiner.
Uinsdag 14 novemoer: Wandelen in de
waterleidingduinen.- Eventueel koffie-
dinken in de Oase en weer terug. Om
10.00 uur verzamelen bij de ingang
aan de Zandvoortsélaan tegenover de
bushalte.
Donderdag 16 november: Kienen!
Deze keer zonder kado's mee te
brengen! Er zijn pr-achtige prijzen te
winnen ter waarde van f 10,- tot
f 175,-. Aanvang 14.00 uut in het
Gemeenschapshuis.
Donderdag 23 november: Excursie
Düsseldorf. Vertrek om 7.00 ur. Bij
het Gemeenschapshuis. Zvt. Thuis-
komst ca. 21.30 uur. Kosten f 27,50,
incl. koffie en diner!
Vrijdag 24 november: Cultureel
Centrum. Deze avond geeft Nel Kars
een voorstelling van haar solo-pro-
gramma: „Ik, jij, zij". Aanvang 20.00
uur. Entree f 5,-. Cultureel Centrum.

ZANDVOORT - In de HErvormde
kurk aan het Kerkplein had zondag-
middag 12 november de jaarlijkse
uitvoering plaats van het Zandvoortse
bejaardenkoor van de Algemene
Nederlandse Bond voor ouderen.
De belangstelling voor dit concert was
zeer groot. De kerk bleek geheel bezet.
Het werd'een muzikaal gebeuren, dat
door de bezielde zang sterk aansprak
en alle aanwezigen beoeide. Nu dient
er direct gezegd te worden, dat het
koor voor deze uitvoering was
versterkt met een aantal dames van het
„dames Vocaal Ensemble", terwijl
ook het herenkoor enige versterking
had ondergaan. Dit was mede oorzaak,
dat de koorleden werden geïnspireerd
door de enthousiaste zang van deze
laatst genoemden. Desondanks bleek,
dat ook het koor zelf, ondanks het
klimmen van de jaren van velen, over
goed stemmenmateriaal bleek te
beschikken, dat onder de knappe en
energieke leiding van A. van Laar, (de
vroegere dirigent van Zandvoort
Christelijk Kinderkoor) tot opmer-
kclijke prestaties wist te komen.
Hoogtepunt uit deze uitvoering werd
het devoot gezongen „Agnus Dei" uit
de Messe de Menuit van Charpenlier.
Een zeker niet eenvoudige opgave, die
mede door de voorterffelijke orkest-
begeleiding vol glans en overgave tot
verklanking kwam.

Ongelukken

Mevrouw ' D. Kcur-Cohen
wordt een blij weerzien".

„Hei

ZANDVOORT - Zaterdagavond reed
een 17-jarige bromfietser uit Zand-
voort met zijn bromfiets tegen een
stilstaande auto. Dit gebeurde op de
Prinsessenweg. De bromfietser werd
gewond, d/auto en bromfiets hadden
geen schade.' a
Op zondagavond omstreeks 23.-15 uur
vond op de Zandvoórtselaan een
aanrijding plaats. Een, personenauto
raakte in de bqcht van de Dr. C.A.
Gorkestraat/Zandvoortselaan in een
slip en raakte daarbij twee andere
personenauto's. De bestuurder van de
slippende xvagen, een 19-jarige Am-
stelvonor diens passagier, alsmede-de
bestuurder en .twee inzittenden van
óên der geraakte auto?s moesten met
verwondingen -naar' een ziekenhuis
worden overgebracht..

Buitengewone aanbieding!!!
13-daagse cruise

Rotterdam-Gibraltar-Tanger-Madeira-Tenerife-
Las Palmas-Rotterdam.

8 december 1978
per Black Prince (Ie klas schip).

Nu of nooit!!! 5 sterren cruise!!!
Prijs: f 1530,- p.p. geheel verzorgd voor alle

hutaccómmodaties.
Inlichtingen en boekingen bij:

Reisbureau FR ANS H ALS B V
Frans Halsplein 16 (naast bioscoop),

Haarlem, telefoon 023-250643 en 255313.

Het 'koor reageerde vlot en so'epel op
de aanwijzingen van de dirigent,
maatvast en meteen groot gevoel voor
nuances. Dirigent van. Laar. heoft.met
zijn koor-al heel wat b'ereikt, en zal
met dit ensemble in -de toekomst
stellig nog veel van zich doen spreken.
De ook reeds bejaarde maar nog steeds
zeer vitale mejuffrouw M. Hufferman
bood door haar serieuze pianospel het
koor een welkome ondersteuning.

Sopraan
Vocale medewerking werd verleend
door de sopraan Rie'k de Jong, die met
groot enthousiasme en 'fraaie orkest-
begeleiding het.beropmde-Solvejgslied
uit de Peer Gy.nt Su-iti? van.Grièg ten
gehore bracht. Vol overgave bracht zij
deze meeslepende, melodie ten gehore
en bleek'over oen warme en krachtige
sopraan te bosclii'kken. Eén tekort aan
podium-techniek viel af en toe door
een lichte aarzeling te constateren,
doch dit zal na meeidere optredens
stellig kunnen worden overwonnen. In
elk geval een sopraan-solist van allure,
die ongetwijfeld steeds moer aandacht
van koor-besturen zal gaan trekken.
Medewerking -
MuziKali! medewerking werd tenslotte
verleend-door het Haarlems Amateur
Symphonie Orkest onder leiding Van
dirigent Josef Stanuk. De Amerikaan
Wallace Stevens, die leefde van 1879
tot 1955 heeft eens gezegd: „Er is
enige oorspronkelijkheid voor nodig
om de moed te hebben een amateur U>
zijn. „Welnu, die oorspronkelijkheid
bezit dit ensemble in hoge mate, en de
moed ertoe ontbreekt evenmin, want
met een verbluffend gemak en grote
muzikaliteit werkte men het pro-
gramma af.
Een prachtig voorbeeld daarvan was
het met volle overtuiging gespeelde
Largo uit de Vijfde Symfonie „Aus
der neuen Welt" van'A. Dvorak. Een
werk, dal hoge eisen stelt en ook voor
beroepsmusici • 'de nodige ervaring
vereist. Amateur t'n beroep was in de
weergave van deze middag aa'n elkaar
verwant. Het word een prachtige
uitvoering, die uitmuntte door
subliem samenspel. De samenstelling
van hot orkest luat niets te wensen
over. Het blijkt meer en moer een
ideaal ensemble Ie zijn voor. het
begeleiden van grótere "koorwerken.
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-en-
eiken

l 11 •>r
Onze meubelen worden
gemaakt van het allerbeste
Europese eiken. Dat maakt onze
meubelen zo robuust en degelijk,
goed voor 12 jaar garantie op
hout en konstruktie.

• 12 jaar garantie
• geloogd volgens oud recept
• ongekende service, ook

najaren
• voorzien van brandmerk

voor uw zekerheid.

Meubelfabriek
Oisterwijk
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923.

sam van üngen
Bosch M°Pt'oo|'macH'"es:f e toekomst m de greep

Panter Extra Set

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van tingen

Haarlem. Del f ts t raat 50. tel. 023-31 91 38

ONZE NAJAARSKOLLEKTIE IS KOMPLEET
Modieuze turbans
Grote en kleine cloche modellen

Soepele angora baretten, bonthoeden, alpino's,
petten.
Mutsen, sjaals, corsages.
Laimböck tassen en handschoenen.

F. «li DAMAVE Speciaalzaak-Dameshoeden
Zijlstraat 66 Haarlem. Tel. 310560

« BOSCH
dan heef t u wei iets

Een geweldige totaalaanüieding van Bosch QOedS in handen
De E23 SBo Panter Electronic, aso watt klopöoormachme
met kabeltrommel, a HSS spiraalboren. 3 hardmetaal steenboren.
rubber steunschijf, lamsvel. schuurbladen. 3 bitsen.
staalborstel en diepteaanslag, alles samen in de Extra set

Ijzerhandel

De L.V.V.A.
(Kon. goedgekeurd) organiseert
a.s. zaterdag 18 november

voor alleenstaanden
een gezellige contactavond met
dans in Gebouw ,,Oe Krocht"
(naast de R.K. kerk)
Gr. Krocht 41. Zandvoort, aanvang 20.00 uur m.m.v.
Trio De Troubadours, tel.inl.: 023-251141; 02507-6672
of het secretariaat 023-338442.
Tevens voor reizen en kerstdiner op 25 december in
Verenigingsverband (reservering noodzakelijk).
ATTENTIE: a.s. zondag 19 november disco-dancing
aanvang 's avonds 20.00 uur in Hotel Die Raeckse
Raaks 1-3 -Haarlem.

CENTRALE
VERWARMING
Nu zelf centrale verwarming

aanleggen scheelt duizenden
guldens en u ontvangt gratis
deskundige voorlichting en
controle Wibona is de grootste
specialist in zelfbouwc v en
levert complete installaties al
va (2850.-. t Systeem is pro-
fessioneelen heet-eenvoudra in
50 uur via originele klemkoppe-
lingen (dus zonder lassen of
solderen') door iedereen aan te
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concurre-
rende olferte en berekening
zonder enige verplichting Stuur
schetsje en maten en we reke-
nen het snel voor Alleonder-
delen uit voorraad leverbaar
Financiering. Advies. Service en
Garantie-certificaat.
WIBONA ZELFBOUW CV
BV Wibona.Schipholweg9S7.
Vnfhuizen (gem Haarlemmerm )

Tel (02505)445

Hoofdweg 726 - Hoofddorp.

^ .̂ Tel (O

A. WIBONA

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

MASSIEF
EIKEN KASTEN

Sri ïH
Alléén

Schagelstraat 27
Haarlem,

tel. 023-32701 9

Muller luchtvaart BV
(lid Internatio - Muller groep)
zoekt in verband met uitbreiding van haar
activiteiten op het gebied van luchtvaart-
vracht zaken, vliegtuigafhandeling en inter-
nationale distributie voor haar vestiging op
Schiphol centrum een

ervaren
deklarant
mavo opleiding, kennis van de Engelse taal.
Leeftijd: 21 tot 28 jaar.

Gegadigden voor deze functie kunnen zich
schriftelijk of persoonlijk in verbinding
stellen met de heer A. A. van Gils, Muller
Luchtvaart bv. Pob. 7560. Schiphol-oost,
telefoon 020-472046.

Randstad Publicaties, onderdeel van Weekmedia BV, gevestigd
in Aalsmeer zoekt op korte termijn een

advertentieverkoper
voor de buitendienst
Deze zal na een inwerkperiode, zelfstandig de kontakten met onze
adverteerders onderhouden. De juiste kandidaat beschikt over een af-
geronde middelbare schoolopleiding en een rijbewijs B-E. Enige ervaring
strekt tot aanbeveling.
De mogelijkheid tot het volgen van een interne kursus in samenwerking
met de Stichting Reklame- en Marketing-onderwijs is aanwezig.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publicaties, Dorpsstraat8. Aals-
meer, tel. 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: mevr. L. Witmer personeelafdeling, Wibaut-
straat 131, Amsterdam, onder vermelding van LW/012.

Te koop in Zwanenburg

Friedalaan 92 - Goed onderhouden
eengezinswoning, zonnige achtertuin op het
Zuiden metstenen berging.
lnd.:.doorzonkamer ca. 22 m2, houten keuken
hal, toilet.
1e etage: 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad.
2e etage: zolder met mogelijkheid voor extra
slaapkamer. Geheel afgewerkt met veel hout

-en gekleurd sanitair-tegelwerk. Voorzien van
cv, boiler (gas).
Vraagprijs (incl. extra's, zoals luxaflex, vitrage
gordijnen, afzuigkap en koelkast e.d.)
f 188.500,-k.k.
Geen vrije vestiging.

Inlichtingen tijdens kantooruren
telefoon 020-241345, de heer Braam;
na 18.00 uur tel. 02907-3554.

TS* l

Intl. luchtvrachtexpediteur op de luchthaven Schiphol
heeft m.i.v. 1 januari 1979 wegens uitbreiding plaats voor:

export- en importmedewerker
Leeftijd: 18-20 jaar. In bezit rijbewijs B-E.
Goede kennis van de Engelse taal.
Iets voor u, deze afwisselende en zelfstandige f unktie in ons
klein internationaal georiënteerd bedrijf!
Goede salariëring en geen ploegendienst.
Even een telefoontje aan de heer Me kei (020-159374)
of een briefje aan postbus 75580,1118 ZP Luchthaven
Schiphol voor het maken van een afspraak. DOEN!

ffiadfawe^ U£^<iflyd^

VERHUIZEN???
Doe het gemakkelijk en goedkoop!!!

Weel u reeds wat een zelfverhuizer is?
De zelfverhuizer is een uiterst goed geoutilleerde verhuis-
eenheid, welke op een door u gewenst tijdstip voor het
door u te verlaten huis wordt geplaatst.
Ruimte...?Meer dan voldoende; de lengte is bijna
10 meter, de breedte ca. 254 meter, terwijl de
inwendige hoogte ca. 2 '/a meter bedraagt.
Dat betekent dat u over 50 m3 inhoud kunt beschikken.
Denk nu niet, dat is niets voor mij, want onze
zelfverhuizer is zeer speciaal ingericht en voorzien van
vele hulpmiddelen.
Door zijn lage vloer (40 cm) is tillen bijna overbodig;
de zijwanden zijn bekleed om beschadiging van uw
kostbare meubelen te voorkomen. Voldoende ,
pakdekens (25) alsmede katoenen bindsingels staan te
uwer beschikking, evenals los gereedschap en een
trappenwagentje.

\

Uw kleding hangt u in een speciaal ingerichte kleding-
kast, serviesgoed in serviesladen, schilderijen en spiegels
in'de spiegelvakken. Uw planten vinden een plaats op
deplantentafel. Vooruwhangplanten, -lampenen
-klokken zijn haken.
Een aparte ruimte voor uw tv, radio/stereo-apparatuur
is aanwezig. ~
Voortaan dus geen pakkiste.i meer in uw kamers,
tuin of op uw balkon, waar u enige dagen tegenaan
zat te kijken. Wanneer u Ü3 zelfverhuizer eenmaal voor
uw deur heeft, kunt u dus direkt beginnen met uw
inboedel te beladen. Hierna zorgen wij dat de
zelfverhuizer op tijd voor uw nieuwe woning aanwezig
zal zijn.
Ook 's avonds kunt u rustig verder verhuizen, want
de zelfverhuizer is ingericht met een complete
220 volt verlichting.
Kortom ... aan alles is gedacht, onze zelfverhuizer
maakt het verhuizen zeer eenvoudig en ... goedkoop)

* Deze unieke vorm van verhulzen wordt in grote delen van ons land reeds mat succes toegepast.

Al vanaf 295,-
ZELFVERHUIZER!

Inlichtingen over verhuur:
Cederlaan 14
1161 JG Zwanenburg
02907-4757

^S^?l

MET ONZE UITGEKIENDE ZELFVERHUIZER BESPAART U HONDERDEN GULDENS!
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VEERTIG JAAR BIJ DE PHILIPPINO'S

Pater Zegwaard rust uit in Zandvoort
Zie, een zaaier ging uit om te
zaaien en een deel van het
zaad viel in goede aarde en
het gaf vrucht.

Mattheus 13.

ZANDVOORT - Na een verblijf van
veertig jaren als Missie-pater op de
pliilippijnen vertoeft thans weer in
zijn geboortedorp, dat hem altijd na
aan het hart is blijven liggen, pater
Frans Zegwaard jr.
Het is een wonderlijk gezin, dat gezin
Zegwaard, sinds jaren wonende aan de
Zandvoortselaan no. 135. Echte
„Wcggers" van vader op zoon, groot
gebracht temidden van ongerept
natuurschoon en bekend in onze
gemeente als weinig anderen.

Het echtpaar Zegwaard kreeg tien
kinderen. Vader Zegwaard, (in 1944
overleden) was duinopzichter met
opsporingsbevoegdheid, zodat hij ook
bekeuringen mocht uitdelen, in dienst
van de Amsterdamse Duinwaterlei-
ding- Hij kende het duin als geen ander
en was naast een geliefd ook een
gevreesd jachtopziener, want men had
ontzag voor hem en de stropers
zetten het al op een lopen, wanneer ze "
ook zelfs maar een schim van hem
zagen.

Bestemming
Het is wonderlijk gegaan met dit gezin.
Wonderlijk, omdat vier kinderen zich
aangetrokken gevoelden tot het
missie-werk. Men zou zo zeggen: uit
het gezin van een jachtopzichter
zullen wel politie-agenten of iets
dergelijks voortkomen, maar niets is
minder waar gebleken. Drie jongens
volgden een priester-opleiding, twee
dochters werden liefde-zusters en
werken nu in Californië en Greet, de
jongste van het stel, voelde zich ook al
aangetrokken tot het zich in dienst
stellen van de mensheid en werd
verloskundige/kraamverzorgster,
(vroedvruw zouden ze vroeger zeg-
gen). Hun moeder stierf acht jaar
geleden, maar toen hadden alle
kinderen hun bestemming reeds
gevonden. Pater Frans jr. werd
Missiepater en in december. '38
uitgezonden naarde Philippijnen. Zijn
broer Gerard koos het zelfde ambt en
is nu reeds ruim tien jaar als zodanig
werkzaam in Djakarta. Ook Henk
volgde het voorbeeld van zijn broers
en heeft zijn werkkring in de missie in.
Californië waar hij.nu al: ongeveer
tweeëntwintig jaar verblijft. Voeg
daarbij nog de reeds genoemde twee
liefdezusters in Californië en dan hebt
u het stel geestelijken uit één en
hetzelfde gezin compleet. Het zal
zelden of nooit voorkomen, dat zulks
het geval is.

Pater Frans Zegwaard. Even thuis om uit te rusten.

Het Phlilippijnenrijk telt tien provin-
cies. Met enthousiasme, doch met een
bescheidenheid verhaalt pater Frans
Zegwaard het een en ander uit zijn rijk
gezegend, maar ook zeer bewogen
leven.
Hij werd uitgezonden in december
1938 en moest zich molden in Manilla.
Vandaar werd hij doorgestuurd naar
Mindanao, het meest zuidelijke van
alle eilanden, gelegen boven Celebes
en Borneo. Hij werd daar eerste
pastoor in het plaatsjp Carmen, dat
13.000 inwoners telde. Een kerk
kende men er niet, de kindersterfte
gedroeg toen acht op tien. De
bevolking leefde er in onvoorstelbare
moeilijke omstandigheden, maar vol
energie pakte de nieuwe benoemde
pastoor zijn taak aan en al zegt hij het
zelf niet met zoveel woorden: het
moet aan zijn tact en beminnelijk

optreden hebben gelegen, dat de
bewoners hem gingen achten en
waarderen en alle medewerking
verleenden. Hij was hier de zaaier, die
naar het oude Bijbelwoord uitging om
te zaaien en zie, een deel van dat zaad
viel in goede aarde en gaf vrucht. „Met
Gods hulp kwam dit alles tot stand"
zegt hij eenvoudig, „Hij heeft mij
daartoe de kracht en het inzicht
gegeven."

Parochie
Zo werd zijn Parochie, naarmate de
jaren vorderden, meer en meer
geciviliseerd. Toen hij Carmen verliet,
was de kindersterfte teruggebracht tot
een zeer laag percentage en niet langer
verontrustend, nog maar twee op tien.
Hij stichtte een klein hospitaal, een
school en met medewerking van alle

parochianen bouwde hij een eigen
parochiekerk, een zeer fraai en ruim
gebouw.. Het inwendige doet denken
aan de St. Agathakerk in Zandvoort,
maar dan in een veel kleiner formaat.
Een bloeiend geloofsleven ontstond in
de loop der jaren hetgeen trouwens in
het gehele eilandenrijk het geval was.
Toen Pater Frans Zegwaard op de
Philippijen arriveerde, waren er slechts
vijftien bisschoppen. Nu is dat aantal
aangegroeid tot ongeveer vijftig en
twee kardinalen.

Oorlog
Toen kwam de verschrikking van de
oorlog. De Japanners • bezetten het
eilandenrijk en de Amerikanen her-
overden het, omdat het als belangrijk
militair steunpunt niet gemist kon
worden. Pater Zegwaard werd door de
Jappen gearresteerd en bracht drie jaar
in diverse Jappenkampen door. Over
de ontberingen en verschrikkingen van
die tijd zegt de pater niet veel, maar
dat het heel erg moet geweest zijn was
uit zijn schaarse mededelingen maar al
te duidelijk op te maken. „Mijn leven
bleef gelukkig gespaard" zegt hij
zonder enige nadere uitleg" en toen ik
na driejaar terugkwam vond ik tot
mijn grote blijdschap en onuitspreke-
lijke dankbaarheid mijn parochie
terug. Er was geen noemenswaardige
schade aangericht en onmiddellijk kon
het werk na het beëindigen van de
vijandelijkheden worden voortgezet".
Dit waren zo maar enkele flitsen uit
het veertig-jarig Missiewerk van pater
Frans Zegwaard op de Philippijnen,
een parochie die hij thans in welstand
achterlaat met een gelukkige bevol-
king.

Uitrusten
Hij rust nu wat uit van de ingespannen
jaren, die veel van hem hebben
gevergd. Hij is weer even terug
temidden van allen, die hem lief en
dierbaar zijn gebleven. Maar ondanks
het klimmen van die jaren denkt hij er
niet over zijn Missiewerk te beëindi-
gen, op een leeftijd, die hem reeds
geruime tijd pensioengerechtigd heeft
gemaakt. Omstreeks Kerstmis hoopt
hij dit werk weer te kunnen opvatten.
„Waarheen men mij zal sturen weet ik
nu nog niet" zegt hij. Maar omstreeks
Kerstmis, uiterlijk eind januari of
begin februari hoopt hij weer opnieuw
te vertrekken naar een nog nadere
bestemming wat betreft een parochie
in Californië.'

Allen kregen zij hun priester-opleiding
aan het Groot Seminarie te Driehuis
Westerveld. Pater Frans Zegwaard jr is
nu bijna zevenenzestig jaar oud. We
hadden hem een dezer dagen bij ons
op bezoek en hebben' gezellig
gebabbeld over het bewogen leven, dat
hij nu achter zich heeft, maar om
ermee te stoppen, daaraan denkt hij
voorlopig nog niet.

Er zijn er velen die geen flauw idee
hebben van de uitgestrektheid van dit
Zuid-Oost Azische eilandenrijk. Het
telt namelijk niet minder dan 7100
eilanden, met een totale oppervlakte
van 296.290 km2 en heeft bijna 19
miljoen inwoners. Het land is
bergachtig en vulkanisch, maar heeft
een prachtige natuur. Aardbevingen,
cyclonen en tyfonen teisteren het land
menigmaal doch de bevolking, die
hoofdzakelijk uit Maleiers bestaat (70
procent) is desondanks blijmoedig,
vreedzaam en berustend.

De kerk van Mindanao, de parochiekerk van pater Zegwaard.

Voorontwerp provinciaal woonwagenplan:

Meer en kleinere woonwagencentra
HAARLEM • Woonwagenbe-
woners moeten worden opge-
nomen in de maatschappij.
Daarom moeten er meer en
vooral kleinere woonwagen*
kampen komen. Dit is het
uitgangs-'pu nt van een door
de provincie opgesteld voor-
ontwerp-woonwagenplan. Over
dit plan, waarin drie alterna-
tieven zijn opgenomen worden
deze maand in de verschillen-
de regio's informatie-avonden
gehouden. Op deze avonden
geeft een lid van het college
van Gedeputeerde Staten een
toelichting op het vooront-
werp, waarna iedereen vragen
kan stellen en opmerkingen
maken.

Aanleiding tot het opstellen van
een woonwagenplan is de vorig jaar
doorgevoerde wijziging van de
Woonwagenwet. In tegenstelling tol
het vroegere beleid, dat gericht was
op concentratie van woonwagenbe-
woners in grote xcntra, staat deze
wetswijziging een betere spreiding
en daarmee een betete integratie
voor.

Aan de provincie is opdracht gcge-
ven een spreidingsplan per regio op

te stellen. In dit provinciale sprei-
dingsplan staat echter alleen hoe-
veel standplaatsen per regio nodig
zijn. De gemeentebesturen zullen
onderling moeten uitvechten op
wiens grondgebied een woonwagen-
kamp komt. De gemeenteraad heeft
het laatste woord over de exacte
plaats van het kamp. Geen enkele
gemeente mag echter een woonwa-
gencentrum op haar grondgebied
weigeren.

Richtlijnen
Het provinciale voorontwerp is ge-
baseerd op voorschriften van de
minister van CRM over de sprei-
ding van woonwagencentra en op
de door Provinciale Staten in mei
van dit jaar aanvaarde bcleidsuit-
gangspunten van de Nota Woonwa-
genproblematiek. In het plan staat
een aantal richtlijnen voor de
regio's:
De woonwagen mag niet gezkn
worden als een minderwaardige
manier van wonen. Woonwagenbe-
woners kunnen daarom nooit ver-
plicht worden in een huis zonder
wielen te gaan wonen. Uit oogpunt

•van brandveiligheid moet de onder-
linge afstand tussen de wagens
vergroot worden. Om de leefbaar-
heid te bevorderen moeten de
centra kleiner worden en op loop-
afstand van een woonkern liggen.

Speciale voorzieningen voor woon-
wagenbe'woners kunnen hierdoor
overbodig worden, omdat de bewo-
ners deel kunnen nemen aan het-
maatschappelijk verkeer in hun om-
geving, zoals scholen, kerken,
winkels en wijkcentra.
De provincie gaat verder een onder-
zoek instellen naar de mogelijkhc-
den woonwagenbewoners bij het
onderwijs te betrekken en naar de
mogelijkheid de werkgelegenheid
van de bewoners te verbeteren.

Drie Alternatieven
In het provinciale voorontwerp
worden drie mogelijkheden gegeven
die als basis kunnen dienen voor
een definitief woonwagenplan. Die
drie alternatieven, waaruit een keus
moet worden gemaakt zijn:

1). Een evenredige verdeling over
de hele provincie aan de hand van
het aantal inwoners. In cijfers:
2.287.198 inwoners gedeeld door
het aantal standplaatsen in 1985
(804) resulteert in de verdeelsleutel
l woonwagcnstandplaats per 2844
inwoners.

2). Het tweede alternatief is een
correctie op het eerste, waarbij
rekening wordt gehouden met de
feitelijke, historisch gegroeide situa-
ties in de regio's Umond en

Zuid-Kennemerland. In relatie tot
het aantal inwoners heeft men in

.die twee regio's al „genoeg" stand-
plaatsen. Men zou dus op hetzelfde
aantal kunnen blijven. Het aantal
standplaatsen in Amsterdam zou
zelfs moeten worden verminderd.

3). Het derde alternatief is te
kijken naar het aantal standplaatsen
dat een regio heeft en dat te
verhogen met 45 procent.

Informatie-avond
Over deze drie alternatieven kun-
nen de inwoners van de gemeenten
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Ben-
nebroek, Bloemendaal, Heemstede,
Haarlemmetllede/Spaarnwoude en
Zandvoort op 16 november van
gedachten wisselen met een verte-
gcnwoordiger van het provinciaal
bestuur. De informatie-avond begint
om 20.00 uur in het woonwagen-
centrum aan de Vijfhuizerwcg in
Vijfhuizen. Ook in Amsterdam (op
20 november in woonwagencen-
trum De Rolleman) en in Haarlem
(23 november, woonwagencentrum
aan de Waarderveldwcg) wordt zo'n
informatie-avond gehouden.
Schriftelijke reacties op het voor-
ontwerp kunnen tot 15 december

Lida Bromet breidde uit
ZANDVOORT - Twee jaar geleden opende Lida Bromet in het pand
Passage 18 een stoffenzaak, die na korte tijd al grote bekendheid
kreeg. „Men voorspelde, dat hier aan de Passage geen enkele zaak
kon blijven bestaan, maar de praktijk heeft wel anders bewezen",
aldus mevrouw Bromet. In haar geval is dat zeker bewezen en zij
besloot een nieuwe sector aan haar assortiment toe te voegen. Onder
de stoffenafdeling was nog een ruimte die als opslag dienst deed.
Daar is nu een stijlvolle verkoopruimte voor japonnen, pakjes,
rokken en blouses gecreëerd. „We verkopen wat je noemt draagbare
mode voor iedere vrouw, die zich jong voelt", verduidelijkt Lida
Bromet. „City-look noemen we dat ook wel".
Het smaakvolle „Lia Bromet-Stoffen en Mode" werd vrijdag
feestelijk geopend en uit de grote belangstelling werd wel duidelijk,
dat ook de uitbreiding in een behoefte voorziet.

WEEKENDDIENSTEN
18-19 november 1978

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol, Rid-
crbos. Arts: F.N. Ridderbos, Emma-
weg 5, tel. 2633. Verdere
inl i c htingen omtrent de weckend-
diensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.
Anderson telefoon 2058; Drenth
telefoon 3355; Flieringa telefoon
2181; Zwerver telefoon 2499.

TANDARTS
Telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING
Zr. J.T.M, de Roode-Van der Horst,
Noorderstraat 30, tel. 6358.

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mui-
der, telefoon 3185.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 november

ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: Ds. C. Mataheru. (Crèche
aanwezig)

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jeugd kapel. Gezamenlijk bezoek aan
de kerk.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00uur:
Ds. L.J.G. IJkel van Beverwijk/Heems-
kerk.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: de heer G.
Vluttersvan Uithoorn. (R,K.)
Roomst Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 18 november: 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 19 november: 8.4 5 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
Jeugdkoor „St. Agath", (Hoogmis)
Nieuw Apostolische kerk. Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Maandagmiddag 20 no-
vember 15.00 uur, samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

VERLOSKUNDIGE
Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat
3, flat 2, Zandvoort, telefoon
02507-4437 .g.g. 023-313233.

HULPDIENST
Telefoon 023-243340. Weekeinde van
vrijdag 19.00 uur tot maand ag 7.00
uur.

DIERENARTS
Mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17,
tel. 5847, bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitslui-
tend telefonisch de Veeartsendienst te
Haarlem, telefoon 023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Telefoon 7641.

POLITIE
Telefoon 3043.
BRANDWEER
Telefoon 2000.
TAXI
Telefoon 2600.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l, telefoon 3459(b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30uuV.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direct hulp wan-
neer u die nodig heeft bij acute
problemen.

ingediend worden bij Gedeputeerde
Staten. GS zullen rekening houden
met. deze opmerkingen bij het
opstellen van het ontwerp woonwa-
genplan. Dit ontwerp zal behandeld
worden in de provinciale commissie
voor Maatschappelijk Welzijn en in
de Commissie \Voonwagenzaken.
Het door GS vastgestelde definitie-
ve plan ligt van 15 mei tot en met
15 juni 1979 ter inzage. In die
periode kunnen bezwaarschriften
tegen de uiteindelijke versie worden
ingediend bij Provinciale Staten.
Als dat nodig is, zullen over deze
bezwaarschriften hoorzittingen wor-
den gehouden. Verwacht wordt dat
het definitieve woonwagenplan in
september 1979 goedgekeurd kan
worden. Het voorontwerp kan men
aanvragen bij het Bureau Voorlich-
ting van het Provinciehuis, tel.
023-169933.

Behoefte
De regio's zullen in hun plannen
rekening moeten houden met een
grotere behoefte aan standplaatsen.
Tot het jaar 1985 wordt gerekend

op een stijging van die behoefte
met 35 procent. Om de woonwa-
genbewoners gelegenheid te geven
tot trekken zouden er nog eens 10
procent meer standplaatsen bij
moeten komen. Een totale stijging
dus met 45 procent. In concrete
cijfers ziet dat er als volgt uit:
Het aantal woonwagenhuishoudens
in Noordholland bedroeg vorig jaar
541. In 1985 zullen dit er naar
verwachtig 731 zijn. Het gewenst
aantal standplaatsen wordt dan 731
en 10 procent is 804 standplaatsen.
In de regio van het Woonwagen-
schap Zuid-Kennemerland (de go-
meenten Haarlemmermeer, Aals-
meer, Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede, Haarlemmerliede/-
Spaarnwoude en Zandvoort) waar
nu 85 standplaatsen zijn, zouden in
1985 zo'n 133 standplaatsen nodig
zijn. 55 Standplaatsen zouden er
verspreid door de hele regio bij
moeten komen. Op het ogenblik
zijn et in het gebied van het
woonwagenschap Zuid-Ktnnemer-

. land drie woonwagenkampen, na-
melijk in Haarlemmermeer, Heem-
stede en Zandvoort.

Nieuws"

Expositie (1)
ZANDVOORT - Van vrijdag 17 tot
en met donderdag 30 november zal
Charles Limburg een deel van zijn
pentekeningen en schilderijen
exposeren in „Galerie 't Packliuys" in
Nieuw Unicum, Zandvoortselaan,
Zandvoort.
Charles is „always-on-the-go", van
mode-ontwerper, kunstfotograaf tot
restaurateur. Sinds enige jaren is hij
intensief bezig met tekenen en
schilderen.
Zijn work is te bezichtigen op: vrijdag
17 november, opening 17.00 uur, en
verder iedere dag tot en met 30
november, behalve 25 en 26 novem-
ber, iedere dag van 13.30 uur tot
17.00 uur.

Expositie (2)
ZANDVOORT - De kunstenaar Chris
Tonbreker exposeert gouaches en
tekeningen in de Openbare Biblio-
theek de Prinsesseweg in Zarïd-
voort. Deze expositie wordt geopend
op 18 november om 16.00 uur.
Evenals bij Charles Limburg, zijn alle
belangstellenden van harte welkom.

Gedeelde vreugd
dubbele vreugd
ZANDVOORT - Onder dit motto
wordt een gezellige ouderwetse bazar
gehouden in de Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg. Deze bazar wordt
gehouden omdat de Gereformeerde
Kerk in Zandvoort vijftig jaar onder
hetzelfde dak vertoeft.
De opbrengsten van deze bazar zullen
worden bestemd voor een tehuis voor
200 kinderen van melaatse ouders, van
de stichting Adjutorium, een stichting
in het leven geroepen door prof. dr.
Geesine H.J. van der Molen.
Vrijdagavond 17 november wordt de
bazar geopend om 20.00 uur, en
zaterdag 18 november 's morgens om
10.00 uur.
Men verwacht dat vele Zandvoorters
deze/bazar zullen bezoeken, zodat de
opbrengst voor de Stichting
Adjutorium groot zal zijn.

Mensen in nood
ZANDVOORT - De kleding-in-
zameling actie voor „Mensen in
Nood"is een groot succes geworden.
Zaterdag 11 november begon zes ton
kleding aan een reis naar plaatsen waar
het zeer welkom zal zijn.
De Zandvoortse bevolking kwam, in
de zeer dichte mist, toch aandragen
met zakken en dozen vol goederen. De
organisatoren van deze actie danken
een ieder hartelijk.

Schrijfavond
ZANDVOORT - Op maandagavond
20 november wordt in de openbare
bibliotheek opnieuw een schrijfavond
gehouden. Amnesty Internationl is
van mening dat uw brief een politieke
gevange zal helpen, die wegens
overtuiging, huidskleur, ras of gods-
dienst gevangen zit.
Wilt u schrijven? Kom naar de
Prinsesseweg. Aanvang 19.30 uur.

Nachtuil
ZANDVOORT - Op vrijdag 17
november wordt in de Nachtuil de
film gedraaid „The Godfather".
Aanvang 19.30 uur toegangsprijs voor
leden f 2,50, niet-leden f 3,50.

Opbrengst collecte

ZANDVOORT - Heel goed nieuws
voor de dit jaar 35 collectanten van de
Nationale collecte Geestelijk
Gehandicpten. Bracht vorig jaar de
collecte met slechts twee collectanten
een bedrag van f 556,- op, dit jaar was
dit maar liefst f 4 872,60.
Het wijkhoofd van Zandvoort, Ali
Effern, is de gulle gevers, én de
collectanten, uiterst dankbaar.

Vergadering
ZANDVOORT • De commissie van
advies en bijstand voor publieke
werken, zal op donderdagavond 23
november om 20.00 uur in openbare
vergadering bijeen komen.
Op de agenda staan onder andere, het
aanbrengen van diverse voorzieningen
in het caravankamp De Zecrecp, en de
bouw van het clubhuis Zand-
voortmeeuwcn afd. handbal op het
binnenterrein van het circuit.

Rode Kruis
ZANDVOORT- „De afdeling Welfare
v.h. Ned. Rode Kruis te Zandvoort
houdt op 28 november a.s. i«rn
verkoop van eigi-ngemaakte hand-
workartikelen in hot Bejaardenhuis
„Huis in het Kostvctlorcn". Aanvang
11 uur tot en met 2 uur. Van de
opbrengst wordt nieuw materiaal
gekocht."
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UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING

DAG en NACHT (incl. weekend) TANKEN bij

RINKO, Oranjestraat 2-12, Zandvoort, met TIENTJES.

1, 2, 3 Of 4 TIENTJES in de KASSA en tanken

maar.

RENAULT beveelt
ELF aan

UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING
* op REKENING (credit-card) '

* mét KORTING
* dag en NACHT (inkl. weekend) tanken bij RINKO,

Oranjestraat 2-12, Zandvoort met

* CREDIT-CARD

Renault
RENAULT beveelt
ELF aan

Voor nadere informatie tel.
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DE GROOTSTE *

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons morgen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Oranjestraat 62.
hoek Kloosterstraat.

Grote sortering

Antieke
en

Oude
bureaus
Antiek Boef iek
Hoogendoorn
Zijdstraat 63-65
tel. 02977-24429

Aalsmeer

Gevraagd: -

CHAUFFEUR
met groot rijbewijs.

Groothandel in aardappelen, groente
en fruit.

J. M. LEVARHT & ZN, BV
Dorpsstraat 102, Aalsmeer,

telefoon 02977-25207-21884.

MUZIEKCENTRUM
«oor garantie en zekerheid.
Kruisweg 679. Hoofddorp.
tel. 02503 16068/16501

ORGELS PIANO'S

Inkoop - Verkoop - Huurkoop

tijk bracbt
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Opmerkelijke rubrieken:
Opmerkelijker dan ooit

Berend Boudewijn, Age Bijkaart, Wim
Jungman, Henri Knap, Guus Luylers, Jeanne
Roos en Henk Spaan. Om maar eens zeven
opmerkelijke columnisten te noemen die
regelmatig in Het Parool te vinden zijn.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool.
Met bijdragen van deze en andere (vaak
exclusieve) medewerkers. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De rsden voor die
vrijgevigheid is gauw verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar.

3 weken voor 3 gulden.
Bezorg mij Hcl Purooi 3 u eken
\oor3 gulden.
Molecrmij meloen als abonnee.
13e ccrsle 2 u eken krijg ik de
krant dan /elfs helemaal gratis.

Graag in bloklclicrs: •

per maand (aulonidlisch)! 13.25
pcrk»drtimir39.75
per |aar f 156,50

X Aankruisen wal de bedoeling is.
N.B. Nog niels betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

naam

adres —

plaats

bank/giro .

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Het Parool,
Aniwoordn r 2470.1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020-91 44 00.

HET PAROOL lecj die toont!

Administratief assistent(e)
die zich verder wil bekwamen

in een klein team
Loyens & Volkmaars is een

maatschap van belasting-
adviseurs en heeft een tiental
kantoren in Nederland en
enkele in het buitenland.
Aan de centrale administratie
voor deze kantoren werkt
een klein team in Amstelveen.

Daarin is plaats voor een
accurate jonge man of vrouw
met belangstelling voor boek-
houdkundig werk. Iemand die
het, door eventuele studies,
maar vooral door het opdoen
van praktijk, wat verder wil
schoppen.

Die na een korte inwerk-
periode dan ook o.a. zal
worden belast met hel

zelfstandig bijhouden van de
grootboeken van een aantal
kantoren.

Het enige wat wij vragen
naast een MAVO-opleiding met
handelskennis is een-flinke dosis
enthousiasme en welwillendheid.
Een aantrekkelijk salaris en
goede voorzieningen zoals
studie- en reiskostenvergoeding,
stellen wij daartegenover.

Zin om verder te komen?

Bel dan (020) 47 14 16 en vraag
naar de heer J. G. Breekveldt.
Of schrijf een briefje naar
Loyens & Volkmaars,
Groen van Prinstererlaan 114c.
1181 TW Amstelveen.

ens &Volkmaars
maatschap van belastingadviseurs

Loy
Amsterdam Arnhem Breda Eindhoven Enschede Den Haag Haarlem Rolletaam

Utrecht Zwolle «Aruba Brussel Curacao New York
i^/
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Nieuw licht op
voetbalvelden
£AND VOORT - Dave Pastor,
kleinzoon van kantinebeheer-
der en organisator Piet Keur,
heeft de vorige week met een
rlruk op de knop de vrijwel
ideale verlichting op veld 2
van Zandvoortmeeuwen in
werking gesteld. Het was een
belangrijk gebeuren in de
rijke historie van de Meeu-
wen, dat terecht een goede
belangstelling trok en dat
werd' gevierd met een ere-
wedstrijd tussen de succes-
volle A-junioren en een
KNVB-jeugdselectie van de
afdeling Haarlem. Dat de
jeugdige Zandvoortmeeuwen
met 6-2 zegevierden gaf een
extra feestelijk tintje aan de
nieuwe verlichting.

Er werd overigens nog een nieuw
licht geworpen op de grasmat van
Zandvoorts oudste voetbalclub.
Dat gebeurde door voorzitter
Wim Nijbocr in de bomvolle
kantine, kort voor kleine Dave
zijn vingertje op de knop plaatste.
Nijboer zei trots te zijn op de
verdere vervolmaking x-an het
toch al zo wonderschone com-
plex, dat in de loop der jaren is
ontstaan door zelfwerkzaamheid
en eigen initiatief van de leden.
„Dit geeft betrokkenheid bij de
club, die nooit kan ontstaan,
wanneer alles kant en klaar wordt
neergezet", aldus de voorzitter.
„Onze leden beschouwen dit als
een deel van hun persoonlijk
bezit, waarvoor men hard heeft
moeten werken".
In het bijzijn van verschillende
gemeentebestuurders vervolgde
Nijboer: „Wij geloven, dat lang
niet iedereen dit beseft. Hoe
moeten we anders de opmerkin-
gen van een van de nieuwe
raadsleden tijdens een commissie-
vergadering verklaren: ' Bouw
maar huizen op de velden en stuur
ze naar het binnencircuit! Hier-
mee wordt voor een moeilijk
probleem in ons dorp een simpele
oplossing gegeven, waarmee tege-
lijkertijd, bij tegenstand van onze
vereniging, ons het verwijt van een
a-sociale houding in de schoenen
wordt geschoven. Dank zij vol-
ledig voorbijgaand aan de enorme
sociale functie, die Zandvoort-
meeuwen in ons dorp inneemt,
voorbijgaand ook aan het feit, dat
de velden gelegen zijn in de
leefgemeenschap met haar vei-
ligheid. Ik moet er niet aan
denken, welke moeilijkheden
zullen ontstaan, wanneer de
kinderen vanaf 6 a 7 jaar de
duinen worden ingestuurd".

Voorzitter Nijboer meldde
nog, dat zijn vereniging in de
toekomst nog vele plannen
wil realiseren met steun van
de leden. „Bij het ontstaan
van onzekerheid over onze
toekomst stagneert echter
iedere zelfwerkzaamheid,
omdat niemand werk gaat
doen, waarvan hij vermoedt,
dat het over een jaar toch
vernietigd zal worden. Wij
hopen dan ook, dat het ons in
maart 1977 toegezegde con-
tract eindelijk gereed zat
komen. En dat wij u spoedig
weer kunnen uitnodigen bij
de opening van de sporthal,
voor onze vereniging en voor
andere verenigingen".

Zandvoortmeeuwen kon niet
X

imponeren: 1-0 tegen WB
ZANDVOORT - „Het zijn wel twee winstpunten", stelde Richard
Bruijnzeel na afloop van de wedstrijd Zandvoortmeeuwen - VVB
vast. Veel positiefs kon de Meeuwen-trainer daar niet aan toevoegen.
„Nee, het was niet best". Dat was het zeker niet en met de benauwde
1-0 zege op de laaggeklasseerde ploeg uit Velsen mochten de weinig
schotvaardige Zandvoorters meer dan tevreden zijn.

Zandvoortmeeuwen, met Teun
Vastenhouw als vervanger voor de
geschorste Chris Jongbloed, mocht de
aftrap doen en er volgde wat aftasten
over en weer. Na 13 minuten kwam er
een treffer, toen John v.d. Zeijs van de
rechtervleugel een voorzet lanceerde,
de VVB-doelman mistasttc en Albert
Visser de bal in het verlaten doel kon
plaatsen: 1-0. Korp daarop kwam
Visser oog in oog met de keeper, maar
die wist'nu redding te brengen. De
bezoekers kwamen wat meer in het
offensief, wat resulteerde in een serie
vrije trappen „vanaf de rand', en
enkele hoekschoppen. Een verkeerde
terugspeelbal bracht aanvaller Van
Bellen alleen voor Ed Steffers, maar
hij schoot naast. De Meeuwen wisten'
het spel te verplaatsen, kregen enkele
corners toegewezen en zagen Stobbe-
laar en v.d. Zeijs kansen om zeep
brengen. VVB liet ook diverse
mogelijkheden onbenut en kort voor
rust werd een Zandvoortse inzet op de
doelliin gekeerd.

Na rust manifesteerde zich een
aanvallend VVB, maar veelal waren de
schoten te onzuiver gericht. Zo niet,
dan toonde Ed Steffers zich een
bekwaam en betrouwbaar doelman.

De aanvalsdaden van Zandvoort-
meeuwen waren al evenmin groots,
waarbij vooral slecht plaatsen de
boventoon voerde. Kees Bruin liet
enkele scoringskansen onbenut en
Aaldert Stobbelaar en John v.d. Zeijs
zagen hun schoten gekeurd. De inzet
van VVB bleef bewonderenswaardig,
maar de vele vrije trappen en corners
leverden geen effect op, waarbij
nogmaals de naam van Ed Steffers als
matchwinner moet worden genoemd.
Tijdens dit Velser overwicht bracht de
thuisclub het nog tot twee corners en
een lelie inzet van Visser, die met veel
geluk tot corner kon worden
verwerkt. Er volgde zelfs nog een
doelpunt, maar dit werd wegens
buitenspel afgekeurd. Het bleef na

Nieuwe records voor
Zeeschuimertjes
ZANDVOORT - De 3e ontmoeting
van de jeugdzwemcompetitie werd
ditmaal georganiseerd door de
Zeeschuimers in het zwembad „De
Duinpan" te Zandvoort. Zoals altijd
was de sfeer bijzonder goed en
gezellig, waaraan de nieuwe koffie-
shop aan het eind van het terras zeker
dpbet was.
Tijdens deze wedstrijden lukte het de
Zeeschuimers 3 Gouden, l Zilveren en
4 Bronzen medailles te bemachtigen.
Bijzonder goed waren de prestaties
van Karin v.d. Berg, Paul Nihot en
Annette ter Heyden. Karin en Paul
wisten hun tijden met meer dan 4,5
sec. scherper te stellen, waardoor Paul
Nihot tevenshetclubrecordop de 100
m Ir. rugslag op zijn naam wist te
brengen. 'Annette" ter"Heyden ver-
beterde haar tijd op de 50 mtr.
vlinderslag met 9,2 sec., hetgeen ook
haar het clubrecord opleverde. Bij de
allerjongsten wist Coby Hessels haar
tijd op de 100 mtr. rugslag met 2,9 sec.
te verbeteren. De uitslagen zijn:

200 mtr. wisselslag pers. m.o. 12 jaar:
Karin v.d. Berg, 4e, 3.12.6, pers.
record; 100 mtr. vlinderslag dames:
Elly Bol, 3e, 1.18.6; 100 mtr. rugslag
m. '65: Sigrid Cornet, disc. 1.45.9;
100 mtr. rugslag j.'65: Paul Nihot *Ie,.
1.18.5, clubrecord; 100 mtr. vrije slag
m.'66: Karin v.d. Berg: 3e. 1.21.4, nw.
pers. record; 100 mtr. vrije slag j.'66:
Koy Warmerdam, 2e, 1.12.5; 100 mtr.
schoolslag j.'67: Femando Heeroma,
3e, 1.36.7, nw. pers. record; 50 mtr.
vlinderslag, m.'68: Annette ter
Heyden, *Ie, 0.41.2, nw. clubrecord;
Emmy Koning, 5e, 0.50.4; Petra
Rienks, 8e, 0.58.3 50 mtr. .vlinderslag
j.'68: Rudi Heeroma, *Ie, 0.43.7; Jan
Hessels, 3e, 0.53.3; Amo Westhoven,
disc., 1.09.3;- 100 mtr. rugslag
m.'67/'70: Coby Hessels, 5e; 1.58.5,
nw. pers. record; 100 mtr. vrije slag
dames: Elly Bol, 4e, 1.09.2.

Annette ter Heyden, nieuw club-
record.

erste winst handballers
Er zitten méér kanten

aan het kleren van ïi bril-

ZANDVOORT - Het herenteai
van Zandvoortmeeuwen-hanci
bal heeft na een serie minimale
nederlagen eindelijk dp eerslo
winst kunnen binnenhalen, be
uitwedstrijd tegen GVO in
Krommenie werd verdiend met
7-14 afgesloten. De dames
bleken niet in staat hun coach
Gerda van Duijn op haar
verjaarsdag een overwinning te
bezorgen. Tegen Foresters in
Heiloo moesten ze met een 13-8
nederlaag genoegen nemen.

De herenwedstrijd in Krommenie was
pen stevige partij handbal, waarin
Zandvoortmeeuwen pas in de tweede
helft goed op schot kwam. Voor rust
werd er te traag gespeeld en werden
vele kansen gemist. Wim Brugman kon
na een blessure weer een kwartier
meespelen en bleek met drie treffers
een welkome aanvulling voor de nu
Rcblesseerde Joop Boukcs. Ook
Herman Koper leverde met vier
doelpunten een flink aandeel in de
Zandvoortse produktie, die met rust
een 4-6 voorsprong opleverde. Na de
doelwisseling liet GVO zich verleiden
tot kritiek op de arbitrage, met veel
vrije worpen tot gevolg. Via een
spannende fase op 6-6 konden de
geelblauwcn vrij gemakkelijk uitlopen
tot 7-14. Score: Herman Koper 4,
Wim Brugman 3, Djurre Boukcs en
Willem Pijper ieder 2, Fric de Wecrs,

Koel Hogendoorn, Joost Berkhout
ieder 1.
In het team van de dames zal
doel vrouwe G reet Vastenhouw voor-
(npig niet van de partij z>jn. Wegens
een aanstaande gezinsuitbreiding was
zij vervangen door junior Jolanda Pol,
die op een goed debuut kan terugzien.
Ook zij kon niet verhinderen, dat goed
aanvalsspel van haar teamgenoten niet
meer dan een 5-5 ruststand opleverde.
Daarna kwamen de Foresters pas goed
op schot en mede door teveel gepraat
en te weinig homogeniteit in de
Zandvoortse gelederen kon het team
uit Heiloo de score verdiend naar 13-8
tillen. Score: Sandra van Duijn 4, Erna
Dukcr, Hanneke Zwemmer, Els
Dijkstra, Annie Trouw ieder 1.
Zondag spelen beide teams weer thuis,
dames 14.00 uur, heren 15.00 uur.
Competitiestanden: derde divisie da-
mes: SRC 4-8; VZV 4-6; Wijk aan Zee
4-6; ZAP 4-6; Foresters 4-5;Tonegido
4-4; ZVM 4-4; Bato 4-1; Full Speed
4-0; Zebra's 4-0. Derde divisie heren:
'Tornado 4-8; IJmond 4-8; CSV 4-7;
Odin 4-7; Concordia 4-5; KIC 4-3;
ZVM 4-2; De Bunkert 4-0; GVO 4-0;
SRC 4-0.

Randstad Publicaties
Dorpsstraat b Aalsmeer

te lefoon

02977-28411

van alle kanten beter bekeken
Heemstede

Binnenweg 114, tel. (023) 28492i

Klaverjas
ZANDVOORT • De Jeugdcommissie
van Zandvoortmeeuwen organiseert
dit winterseizoen vier klaverjas-
avonden voor koppels. De baten
komen geheel ten goede aan het
jeugdfonds. De eerste avond van dit
klaverjastoernooi is morgen, 17
november in de kantine aan de
Vondellaan, aanvang 20.30 uur.

Klaverjas (2)
ZANDVOORT -'Het district Kenno-
mcrland van de Nederlandse Klaverjas
Federatie organiseert een klaverjas-
avond in Nieuw Unicum, eveneens op
vrijdag 17 november om 20-00 uur. De
opbrengst komt geheel ten goede aan
de afdeling gehandicaptensport van de
SC Unicum'73. Men kan zich opgeven
bij dt heer C. Hölskun, tel. 6534.

veel spanning 1-0, een gelukkige zege
voor Zandvoortmeeuwen op VVB, dat
voor haar inzet zeker een gelijkspel
verdiend.
Bij de overige uitslagen in de 3e klasse
B viel de 3-0 zege van de tot nu toe
weinig productieve Stormvogels tegen
KFC op, een resultaat waardoor
Zandvoormeeuwen nu alleen op de
tweede plaats staat. WSV'30 bleef
door een 4-0 zege op Nieuw Vennep
de kopgroep goed volgen, in tegenstel-
ling tot TYBB, dat met 2-1 klop kreeg
van het sterk opkomende Velsen. De
duels Zaandijk-QSC en Beverwijk-
HBC eindigden beide in 2-2. Door
deze resultaten kreeg de competitie-
stand het volgende beeld:
Stormvogels 10-17
Zandvoortmeeuwen 10-15
KFC 10-13
WSV'30 10-12
TYBB 10-11
Beverwijk 10-10
Nieuw Vennep 10-9
HBC 10-8
Velsen 10-8
Zaandijk 10-7
VVB 10-5
QSC 10-5

Ed Steffers, matchwinner.

Onvolledig Zandvoort'75
weerstond Halfweg: 2-0
ZANDVOORT - Het Ie elftal
van Zandvoort '75 heeft de
laatste weken weer duidelijk
blijk gegeven tot de sterkste
teams in haar klasse te behoren.
De vorige week werd met
een gehavend elftal toch met
0-0 gelijk gespeeld tegen con-
current KIC, nu werd een halt
toegeroepen aan de opmars van
Halfweg, dat haar laatste vier
wedstrijden in winst wist om te
zetten. De Zandvoorters wonnen
met 2-0 en doordat leider WRA
met 3-0 met KIC afrekende,
klommen de Stokman-boys op
naar een gedeelde tweede plaats.

De match tegen Halfweg was er een
met twee verschillende speelhclften.
Zandvoort'75 was in de eerste helft in
de aanval, maar liet zich na de rust
geheel in de verdediging drukken. Eén
minuut na de aftrap stond de
thuisclub al op 1-0, toen Ron Tukker
vanaf de rechtervleugel de bal in de
doelmond bracht en de schietgrage
Karel v.d. Heijden kon scoren.
Zandvoort'75 bleef in het offensief en
Raymond Kcuning had als vanouds
weer eens pech, toen zijn harde

schuiver juist tot corner wqrn
verwerkt. Ook een kopbal van Joop
Tukker had beter lot verdiend. Korf
voor rust wist Jan Svvart de bal uit
eigen doelgebied naar Luiten Veenstra
te dirigeren en deze wist, belaagd door
twee Halfweg-verdedigers, zijn ploeg
naar 2-0 te schieten.
Halfweg pakte na rust de zaken fl ink
aan en opende een heftig offensief. Dit
resulteerde in een drietal niet
ongevaarlijke corners, maar de
Z'75-defensie bleef overeind. Daar do
Halfweg-keeper vaak te ver uit zijn
doel kwam, konden ook de gastheren
bij enkele uitvallen nog bijna tot
scoren komen, maar met name
Keuning en Dirk Koper hadden
daarbij geen geluk. Tien minuten voor
tijd viel V.d. Reijdcn wegens een
blessure uit en daar trainer Stokman
zijn wisselspeters al had ingezet moest
onder hevige druk van Halfweg mot 10
man worden standgehouden. Een
karwei, dat wonderwel lukte.
De compctiticstand luidt nu:
WRA 9 17 (33-6); KIC9,12,(13-7):
Zandvoort'75, 9,12, (20-14); RCH, 9,
9, (19-16); Bloemendaal, 9, 9,
(15-13); Halfweg, 9,9, (7-12); SMS, 8,
7, (11-16); Velsen, 9, 7, (10-14); SVJ.
7, 5, (10-19); Kinhèim, 9, 5, (14-21);
DEM, 9,4, (4-20*

Sport programma
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zondag 19 november:
Vriendschappelijk:
Zandv.m.l-WFCl 13.00 u.
Competitie:
DEM3-Zandv.m. 2 12.00u.
Halfw. 3-Zandv.m. 3 9.45 u.
Hillegom 4-Zv.m. 5 14.30 u.
DEM7-Zandv.m. 5 14.30u.
Hoofddorp 7-Zv.m. 7 12.00 u.
Ken.mers 8-Zandv.m. 8 12.00u.
A. Junioren (v.d. Aart-Beker):
Zandv.m.-Schalkw. 14.30 u.
Competitie:
DIO 3-Zandv.m. 2 14.30 u.
Zaterdag 18 november:
Tw.Jeugd-Zandv.m. l 14.30u.
Zandv.m. 2-SVY 2 14.30 u.
B. Junioren:
Haarlem 3-Zv.m. 2 14.30 u.
Zandv.m.3-K'land.4 14.00 u.
C. Junioren:
Zandv.m. 1-HFC l 14.00 u.
Haarlem 3-Zandv.m. 2 12.00u.
Zv.m. 3-Concordia 2 , 14.00 u.
HFC5-Zandv.m.4 12.00 u.
Zandv.m. 5-De Brug l 12.00 u.
D. Junioren:
Waterloo 1-Zv.m. l 10.30 u.
Zandv.m. 2-VEW 2 11.00 u.

GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507-45 65.

DC04-Zandv.m. 4 11.00 u.
DCO 7-Zandv.m. 5 10.00 u.
Zandv.m. 6-DIO 4 ll.OOu.
E-Junioren:
NAS 1-Zandv.m.l 10.00 u.
Zandv.m. 2-DSOV l 10.00 u.
RCH 3-Zandv.m. 3 10.30 u.
Hoofddorp 7-Zv.m. 4 10.00 u.
Zandv.m. 5-Schalkw. 8 lO.OOu.
Zandv.m. 6-Schalkw. 9 12.00 u.
F-Junioren:
Spaarnestad 1-Zv.m. l 10.00 u.
Spaarnestad 2-Zv.m. 2 . 10.00 u.
Zandv.m. 3-Alliance 2 10.00 u.
Zandv.m.4-Alliancel 10.00 u.
Zandvoort '75
Zaterdag ISnovember:

"Zandv.'752-ODlN5 14.30u.
Zandv.'75-4-ODIN 8 12.00u.
SIZO 10-Zandv.'75 5 IS.OOu.
Zandv.'75 6-Velsen 3 14.30 u.
DeBrugl-Zandv.'75Al 14.30 u.
TZB
Zaterdag 18 november:
TZB6-DSK1 - 14.30 u.
TZBC-NAS2 14.00 u.
TZBd-Coryal 11.30 u.
Ripperda2-TZBel 10.30 u.
TZBeII-HFC3 11.30 u.
Zondag
19 november:
Alliance-TZB l 14.30 u.
DSK3-TZB3 12.00 u.
Renova 5-TZB 4 12.00 u.
TZB 5-Heemsk.4 12.00 u.
TZB6-Dios8 12.00 u.

ZAALHANDBAL

Zondag 19 november:
D.S. Zvm. I-Wijk aan Zee l 14.00 u.
Zvm. 2-Wijk aan Zee 3 13.05 u.
Full Speed 3-Zv.m. 3 12.05u.
h.s.Zv.m.l-K.I.C. l 15.00 u.
Zv.m.2-Des./Odin3 12.00 u.
A.D.O.2-Zv.m. 3 12.05 u.
m.a. Zv.m. 1-0.Gezellen l 16.15 u.
j.a. Zv.m. 1-Con.dia (H) l 11.20 u.
m.p. Zv.m. 1-Nw.Vennep l 10.40 u.
j.p. Zv.m. 1-K.I.C. l 10.00 u.

TZB likt zijn wonden
Duel tegen EHS gestaakt bij 0-1
ZANDVOORT - De uitwedstrijd geïmponeerd door de recente suoZANDVOORT - De uitwedstrijd
van TZB tegen EHS is in een
drama geëindigd. Een door de
Zandvoorters in de tweede helft
genomen voorsprong bleek een
zodanige irritatie bij EHS op te
wekken, dat de scheidsrechter
zich genoodzaakt zag de wed-
strijd 24 minuten na rust bij de
stand 0-1 te staken.
Het in nieuw tenue gestoken TZB ging
aarzelend van start, kennelijk

Bridge nieuws
ZANDVOORT - A-lijn: 1. Fam.
Jurriaans, 169.84 pnt.; 2. Ds.
Dröse-Van Gellekom, 163.16 procent
B-lijn: 1. Hr. Kiewiet-Klomp, 167.99
procent; 2. Fam. Spiere, 160.58
procent.
Glijn: l- -Eam... Smink, 175.80
procent; 2. Ds.Kerkman-Lenterman,
163.89 procent.
D-lijn.: 1. Mevr. Van Ackooy-Hr.
Luik, 167.70 procent; 2. Ds. Rooij-
mans-Rudolphus, 151.73 procent.

WATERSTANDEN

ZANDVOOHT - De waterstanden
voor de komende weck luiden
alsvolgt:
Donderdag 16 november 4.02-16.15
uur
Vrijdag 17 november: 4.50-16.52 uur.
Zaterdag 18 november: 5.17-17.28
uur.
Zondag 19 november: 5.53-18.05 uur.
Maandag 20 november: 6.28-18.53
uur.
Dinsdag 21 november: 7.07-19.25
uur.
Woensdag 22 november: 7.53-20.18
uur.
Donderdag 23 november: 8.50-21.23
uur.
•Springtij: 17 november.

geïmponeerd door de recente succes-
sen van EHS, 9 punten uit 5
wedstrijden. Centrumspits Compier
kwam al spoedig vrij voor Bram Puls.
maar deze redde op mirakulcuze
wijze.

TZB kwam geleidelijk onder de druk
uit en zowel Ab Bol als Henk de Reus
kwamen tot gevaarlijke schoten, maar
de attente doelman van EHS was
steeds op zijn post. De goed
opererende achterhoede met Cees 'd
Hont in een glansrol en goed gesteund
door Ad Vastenhouw en de vleugel-
verdedigers William Rubeling en Erik
Leffers, bleven de gevaarlijke counters
van EHS de baas. TZB behield het
,beste van het spel. Eerst schoot Kees
Molenaar op de lat en daarna de hard
werkende Wichel Vork in het zijnet.
Ook in de tweede helft ging de strijd
gelijk op. De inzet van TZB werd in de
103 minuut beloond, toen Henk de
Reus de EHS-doelman met een
boogbal verschalkte: 0-1. De thuisclub
greep toen naar keiharde middelen om
tot succes te komen en TZB moest
met kunst- en vliegwerk de gelijk-
maker voorkomen. Het werd al snel
duidelijk, dat het harde spel slecht-
offers zou eisen. Eerst moest Edwin
Miezenbeek met een zware enkel-
blessure uitvallen. 'Even later werd Ab
Bol geveld en moest met een
scheenbeenblessure per brancard
worden afgevoerd. Ook Cees 'd Hont
werd gewond, maar kon doorspelen.
Nadat Guus Roskam een kans om de
voorsprong te vergroten had laten
liggen, vonden verschillende EHS-
spelers het nodig om tegen d<>
scheidsrechter te gaan schelden. Toen
was de maat kennelijk vol, want met
nog 21 minuten te spelen staakte de
arbiter het duel bij de stand 0-1. Ab
Bol en Ad Vastenhouw werden nog
per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd, omdat voor botbreuken
werd gevreesd. Een trieste vertoning,
die om harde maatregelen vraagt.

Achtergronden
van de sport

Sport is meer dan doelpunten,
teamopstellingen en competitie-
standen. Sport is meer dan wat er
wekelijks aan techniek, tactieken
conditie op de sportvelden en in
de sporthallen aan den volke
wordt getoond. Het maatschap-
pclijk verschijnsel „sport" ver-
bergt achter uitslagen en kam-
pioenschappen een wijd en veel-
zijdig achtergrondgebied met vele
'aspecten, die het weten waard
zijn. Dat geld zeker ook voor de
sport in Zandvoort, waar bijna
6000 actievplingen en minstens
zoveel supporters bij zijn betrok-
ken.
In deze rubriek zal daar regel-
matig . aandacht aan worden
besteed. De ene keer werker, die
best eens in de schijnwerpers mag
komen, een andere keer over een
jubilerende verenigingof club,die
een kampioenschap heeft be-

. naald. Op de plaats van de punten
in „Sport.... van de Week" zal van
alles kunnen worden ingevuld.
Sportman, sportvrouw of sport-
club van de Week, of misschien
ook Sport flater of Sportdrama
van de Week. Want er gebeuren
uiteraard niet alleen positieve
dingen in de sport. Er zijn ook
destructieve krachten bezig, die
het signaleren waard zijn, De start
is in ieder geval constructief • hel
„Sportplan van de Week".

SilÏPLAN VAN DE Wil
clubs op de bowlingbaan

ZANDVOORT- Frans Veer-
man is voorzitter van voet-
balvereniging TZB. Nog wel,
want binnenkort treedt hij
af. Onlangs is hij directeur
van Bouwas Palace • gewor-
den en de wekelijkse be-
sognes met zijn Zandvoort
Boys werden hem wat te
veel. Frans Veerman ver-
trekt met spijt, maar alles
wat hij doet, wil hij goed
doen, vandaar. Begin okto-
ber had hij zich wel
kandidaat gesteld voor een
plaats in de Sportraad, maar
hij werd niet verkozen.
Jammer, vond men alom,
want het college kon best
een doorknede en inventieve
manager gebruiken.
Hut wil allemaal niet zeggen, dal
Veerman de sport de rug toe-
draait. Integendeel, hij bl i j f t er
intensief mee bozig. Niet alleen
met zijn eigen TZB, maar met het
hele sportgebeuren in zijn woon-
plaats. Hij zegt: „Weet je wat ik zo
triest vind? Dat er zoveel haat en
nijd is in de sport. Dat men langs

elkaar heen loopt en elkaar als
concurrenten ziet. Zo van: je pikt
toch geen leden van ons af? Je
spreekt elkaar te weinig, er is te
weinig -om dat mooie woord eens
te gebruiken- verbroedering".

Frans Veerman heeft daar wat op
gevonden. Met de medewerking
van baas Bouwes gaat hij een
groot bowling-kampioenschapor-
ganiseren. „Laat ik vooropstellen,
dat het niet alleen voor sport-
vereniginger» geldt. Het i» een
uktdaging aan alle Zandvoortse
verenigingen, die in het seizoen
1978-1979 eens wat anders
willen. Men krijgt de gelegenheid
om in onze bowling in clubsfecr
uit te maken, wie de beste bowlers
van de vereniging zijn. In het
Komende voorjaar komt er dan
een grote finale-avond, waarop zal
worden bepaald, welke vereniging
de beste mannelijke en vrouwe-
lijko bowler heeft. Het aantal
finalisten per vereniging is afhan-
kclijk van het aantal deelnemende
verenigingen."
De initiatiefnemer vertelt verder,
dat voor de clubavonden een
gereduceerde prijs geldt en dat de
finale gratis is. In een advertentie

in deze en volgende edities
worden daarover nadere infor-
maties verstrekt. „Wij zorgen
desgewenst ook voor spelleiding
tijdens de clubtoernooien en ver-
der worden er voor de winnaars
wisselbekers beschikbaar ge-
sleld," aldus Veerman. Hij heeft
de eerste inschrijvingen al binnen
en hij verwacht, dat het evene-
ment een succes wordt.

Dat zou best een realiteit
kunnen worden. Het is in
ieder geval een goedbe-
doelde en toe te juichen
poging om wat meer „ver-
broedering" te brengen in
het veelkleurige en niet
altijd even homogene Zand-
voortse sportwereldje. Wie
Frans Veermarr-wil bellen
kan terecht op de nummer
2144 en 5041.
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Voor al u w bruiloften en partijen .

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46, Zandvoort, (cl 253R

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(MET OPBERGMAP), SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 + 1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN. PER MND.. MIN
f 5.000,- f 47,50
f 7.000,- f 66,50
f 9.000,- f 85,50
f 11.000,- f 104,50
f 14.000,- f 133,00
/ 24.000 f228,00

Hypotheken tot 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 8,1 %

PER JAAR
f 475,-
f 665,-
f 855,-
f 1045,-
f 1330,-
f 2280,-

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3, Zandvoort, tel. 02507-2150.

Te koop aangeboden:

aquarium
160x40 cm, met alle be-
nodigdheden en 4 prach-

tige piranha's f 300,-
Telefoon 02507-5930.

TE KOOP:
MINI1000L

1973.35.000 km
f2500.-

Telefoon 02507-3685

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tet.3796.

vanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.
Tel. 02507-53 46,

Bloembollen planttijd
- - : '

Groot assortiment
AANTREKKELIJKE

" • '

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN •

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dagen nacht té ontbieden.

10,00

allmilmö
die phantastische Küche

allmilmö
the fantastic kitchen

allmilmö
la cuisine fantastique

allmilmö
de fantastische keuken

interieurbouw ,, t-Oe^t- J.)u\/*t"
de favaugeplein 31 showroom: passage 14

zandvoort tel. 02507-4556
TOTALE BOUWKUNDIGE EN

TECHNISCHE VERZORGING!

«visUl planton ;' . . - • , . • • ';
« héésttn^cphlfaran 'V> "
f laanbornën, graszoden «nz.
'i gèrMdpchappeh ^ ;

" ' '
* schuttingen ""!"'
*hobby-broaikMMn T"! •°25

:,:'':'-Tuincentrum Vogelenzang
>; • .'y'^o'gelenzangseweg 67

Wij geven u gaarne
advies bij het
reorganiseren ven
uw tuin.
Fa. L J.
Warmerdam^ au

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat ZO. telefoon 02507-4305.

T.l. 02602-ilM

luchtbevochtiger
• voor kamerinhoud tot 100 m3. Geruisloos,
regelbare capaciteit, schakelt auromatische uit
bij te weinig
water

Type Hygromatic, met
ingebouwde hygrostaat .

229,00
449,00

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 5204

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Tel. 25 67

ledere'zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur:
DUO MITSEY SMEEKENS
Zondagmiddag vanaf 14.00 uur:

REXIS - NED. GROOTSTE MUZIKALE
CLOWN en AD VEEN PIANIST/ORGANIST

Ook voor uw bruiloften, partijen, vergaderingen
en recepties.

Géén zaalhuur.

VERWARMD TERRAS

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

In onze showroom valt heel wat te bekijken
Op't gebied van moderne en economische auto's

De Volkswagen Derby
Bijzonder stijlvol van lijn, met z'n

„doorgetrokken" bagageruimte. Uitermate
compleet en tóch even zuinig en ccono-
misch als alle andere Volkswagens.

De Volkswagen Passat
Representatief karakter

met sportief-maar
niet veeleisend - ÎTT̂ ..... L
temperament. '~
Nieuu! Nu ook in
diesel uitvoerinu.

De Volkswagen Polo
De zuinige gezinsauto. Verbruik l op

13,7 normale benzine volgens DIN (voor
de 29 kW-motor).

De Volkswagen Golf
Benzine: compact van buiten, ruim van

binnen. De meest verkochte Volkswagen.
Diesel: even compact maar nog zuiniger:
l op 15,3 volgens DIN, met goedkope
dieselolie. Sensationele dicscltechniek.

De Volkswagen Scirocco
Van O tot 80 in 6 seconden

(81 kW uitvoering).
Een sportieve 2 + 2 coupé en
toch zuinig.
Met variabele bagageruimte.

en te beluisteren!
Op't gebied van voordelig en efficiënt autorijden

V.A.G Verzekerings-Voordeel:
Bij iedere dealer in Europa

kunnen reparaties worden uit-
gevocrd zonder dat u geld hoeft
„voor te schieten".

V.A.G Financierings-Voordeel:
Geregeld „terwijl u wacht".

Op gunstige voorwaarden.

V.A.G Onderhouds-Voordeel:
Lage onderhoudskosten

dankzij het nieuwe V.A.G
Service System. En vastgc-
legde lage tarieven: u weet
waar u aan toe bent.

V.A.G Inruil-Voordeel:
Uitstekende inruilprijzcn.

Vooral op gebruikte V'olks-
wagcns.

V-A-G
Uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102. Zandvoort, tel. 02507-4565

4 SR

TE HUUR GEVRAAGD

Bovenetage
ofgoed

zomerhuis
voor alleenstaande

vrouw
Br. ond. nr. Z333

bur. v. d. bl.

WIJZIGING KANTOORUREN
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG -^9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

4

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

FA.KERKMAN
Dak-

dekker
Telefoon

02507-7353

Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307 •

i

Vrolijk kerstfeesten een
Gelukkig nieuwjaar...

Een origineel idee, dat iedereen leuk vindt: ƒ\/ * ner stuk
kerstkaarten van uw mooiste kleurnegatief — slechts
(vakantie-, familie- of

kinderfoto's enz.) voor uw
vrienden, bekenden

en familie! / //^/"W^ / »... . H cent* Ue
Wat U moet doen...
Stuur of breng ons een goed gelukt
kleurnegatiel van uw eigen LJUtfft' t -2\ l tf*J1 ~'1*"7~<~.' \' Deze voordeel-aanbieding geld!
keuze van welk merk dan ook!). ^̂ =^̂ |̂W / slechts bijeen afname van min:-
...en U ontvangt dan van ons: =^ î__^^ / maa|20st.d.w.z.totaal 11.90
1. Van Uweigen kleurnegatief de 2. Kaarten met tekst, waarop, " •—' en tot uiterlijk 2 dec.a.s.
bekende, briljante FOTO-QUELLE tevens Uw foto's komen. Daarna gelden onze normale
afdrukken op zijderasterpapier. 3. Biipassende enveloppen. katalogus-aanbiedmgen weer.

Unieke kerstkaarten (kompleet met envelop) voor een even unieke prijs! Beslis nu!
Ook mogelijk: kerstkaarten van kleurendia! Slechts 74'/z cent per stuk! (Minimaal 20 sluks=14.9D|.

I N T E R N A T I O N A L
Het grootste fotohuis ter wereld

. In't lind*n van Europa,

Wij informeren U vriendelijk en vakbekwaam!
Fa. vanToledo

Kerkstraat 12, Zandvoort, telefoon 02507-7106
Elke dag geopend.
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ions redde het weer niet:
6-83 tegen Sea Devils

- Na de teleur-
[lende nederlaag vorige week

het Amsterdamse Wils-
acht heeft Lions het ook
Lrdagavond niet kunnen
Iken tegen een sterk spelend
fa Devils uit Castricum. Het
rlies met 83-56 betekende dat
a Devils' nu alleen op de

jeede plaats is terecht gekomen
dat Lions het bijzonder

oeilijk zal krijgen om het
Intact met de kopgroep te-
(roveren.

binnen enkele minuten werd
iidelijk dat Lions een moeilijke
,nd tegemoet ging. Sea Devils,
sterkt met twee Amerikaanse
rds, kwam via snel aanvalsspel
men 12 minuten op een 12-30
rsprong. Vooral het trefzekere spel
de Amerikaan Montvidas deed

in de eerste helft de das om. De
welijks 1,70 meter zijnde guard

icrde maar liefst 21 punten in die
te helft. Ruststand 26-46. r

,de doordat coach Rob de Wit van
Devils Montvidas op de bank

iats liet nemen wist Lions in de
cede helft redelijk gelijke tred te
uden. Pim Schön kwam enigszins
van zijn bewakers en zorgde samen

ngenode gasten

NDVOORT - Deze week werden
ee bedrijven verrast door bezoek

ongenode gasten: In een kan-
r aan de Achterweg werd de
gangsdeur geforceerd, waarna een
irag van f 500,- en een portable
10 verdwenen. Dorstige gasten
schaften zich toegang tot de
mte achter een café in de
ciusstraat. Vijf vaten met vijftig
r bier verdwenen, .alsmede tien

ntainers met diverse frisdranken.

met Dick Visser voor de nodige
Uons-treffers. Sea Devils stond echter
niet toe dat Lions ook maar iets aan de
achterstand kon doen. Langzaam
maar zeker werd de voorsprong'
uitgebouwd en ondanks de voortijdige
diskwalificatie van hun aanvoerder
kwam de zege niet meer in gevaar.
Coach René de Vries probeerde via
enkele wissels de score een iets
draaglijker aanzien te geven maar

-moest ook voortijdig in de nederlaag
berustten. Eindstand 56-83. Top-
scorer aan Lions-zijde was Pim Schön
met 19 punten gevolgd door Dick
Visser met 15 punten.
Vrijdag 24 november staat in de
Amsterdamse Apollohal de competi-
tiewedstrijd tegen D.E.D. op het
programma.

VOETBAL

Zandvoortmeeu wen:
Zondag 12 november:
Zandvoortm.l-VVB l 1-0
Zandvoortm. 2-DEM 3 3-0
Zandvoortm. 3-DEM 5 . 0-2
Zandvoortm. 4-EDO 4 0-3
Halfweg 6-Zandvoortm. 6 2-0
Zandvrt.m. 7-Terrasvogels 7 8-2
Haarlem 9-Zandv.m. 9 2-1
A.Jun. RCH 1-Zandv.m. l 1-1
Concordia 4-Zandv.m. 2 2-4

Zaterdag 11 november:
Zandv.m. 1-DSOV l 1-2
Zandv.m. 2-Halfweg 4 2-2
B.Jun.: Zandv.m.l-TYBB l 2-0
Zandv.m. 2-Haifweg 4 2-2
Zandv.m. 3-Hoofddorp 6 2-6

C.juniorcn:
Zandv.m. 1-G.Wit l
Zandv.m. 3-DCO 4
Zandv.m. 4-Hoofddorp 4
Schalkwijk 5-Zandv.m. 5
D-junioren:
Halfweg 2-Zandv.m. 2
HBC 3-Zandv.m. 3
Zandv.m. 4-RCH 4
Zandv.m. 5-Alliance 4
Hoofddorp 9-Zandv.m. 6
E. Junioren.
Zandv.m.l-Halfweg l
DSC'74 1-Zandv.m. 2
Zandv.m. 3-Schalkwijk 4
Zandv.m. 4-HBC 4
NAS4-Zandv.m.5
F.Junioren.
Geel Wit 2-Zandv.m. l
Geel Wit 3-Zandv.m. 2
Alliance 1-Zandv.m. 3
Alliance 2-Zandv.m. 4
Zandvoort '75
Zandvoort '751-Halfweg l
Zandvoort'75-2-SIZO 6
Zandvoort'75-3-Ken.mers 3
Zandv. '75 4-J. Hercules 4
SCKinheim4-Zandv.'755
SMSA2-Zandv.'75Al
TZB:
EHS-TZB1
Schalkw.3-TZB 2
TZB 3-REnova 4
TZB4-Heemst. 5
TZB 5-BSM 6
TZB6-RCH8
Junioren:
DSC'74 1-TZB 6

ZAALHANOBAL
Zaterdag 11 november:
m.a. Wijk aan Zee 1-Zvm.l
m.w. IJmond 1-Zandv.m. l
Zon dag 12 novem ber:
d.s. Foresters 1-Zv.m.l -
h.s. G.V.0.1-Zandv.m. l
G.V.0.2-Zandv.m. 2
Wijk aan Zee 2-Zv.m. 3
m.a. Bunkert 3-Zv.m. 2
j.a.Blinkert 1-Zv.m. l
j.p.Blinkert 1-Zv.m. l

2-0
2-0
8-1
5-3

1-1
0-2
2-2
4-1
1-1

0-0
1-0
1-2
1-0
0-5

0-6
1-1
4-0

2-0.

2-0
2-0
54
3-5
5-4
2-2.

0-1
24
1-3
1-1
2-0
0-8

12-0

5-14
1-5

13-8
7-14

11-16
10-21

5-9
7-23

2-9

Muziek troef
ZANDVOORT - Op 2 november
vormden in een overvol speellokaal
van kleuters chool Hummploord, de
ruim zeventig aanwezige ouders van de
kleute rs, een dankbaar publiek voor
één der medewerkers van het
muziekcentrum Zuid-Kennemerland.
Op prettige wijze bracht de heer
Lulgerdorff er allen toe om via het
luisteren (en wie kan dit nog? ) naar
een bandje over de muziek van de
jaren 700 tot heden, mee te doen aan
de uitwerking van het thema verkeer,
dat door de heet Lutgcrdorff muzikaal
vertaald werd door middel van het
„klcutcrlied", veel instrumenten en de
enthousiaste bijval van het publiek.
Spoedig bleek dat de jonge spreker
door zijn rustige voordracht en met
behulp van zijn trompet zowel voor de
belangstellenden, als de aanwezige
leerkrachten een' boeiende en gezel-
lige, maar vooral duidelijke uiteenzet-
ting wist'te geven over muziek als
logisch onderdeel van het onderwijs én
het gezin. De avond is zeer voor
herhaling vatbaar.

Ongeval
ZANDVOORT -, Door onbekende
oorzaak viel op dinsdag 7 november
een 31-jarige Zandvoortse schilder van
een ladder. De man was aan het
schilderen in de van Ostadestraat. Hij
werd met heup- en armletsel naar de
Maria Stichting in Haarlem overge-
bracht.

raadsvergadering
ZANDVOORT - Op de raadsver-
gadering die aanstaande maandag-
avond 20 november in het Raadhuis
wordt gehouden, en om 20.00 uur
begint, staan de volgende agenda-,
punten:
Grondtransactie (Grondverkoop
Noordbuurt).
Vaststel l ing bestemmingsplan
Lorentzstraat-Reinwardtstraat.
Ontwerp streekplan ANZKG.
Begrotingen.
Belastingen en tariefsverhogingen
1979.
Subsidies 1979.
Begrotingswijzigingen.
Achterstallig onderhoud gemeen-
tewoningen Koningstraat.
Subsidë'ring in kosten beroepskracht
van De Nachtuil.
Tiendagenregeling, winkelsluitings-
weg, i.v.m. St. Nic./Kerst.
Afrekening bouw Cultureel Centrum.
Vuurwerkbepalingen.
Reorganisatie.
Rondvraag.

"l
rr

"Ben bij kaarslicht"
Restaurant Bad Zandvoort

Thorbeckestraat 23, telefoon 3520

Dagmenua 12,50. Kaart voor 10 menu 's 95, -

Maandag: Soep - gebakken lever • geb. aardappelen - sla -
groenten -pudding.

Dinsdag: Hutspot - karbonade - vers fruit.
'Woensdag: Soep - bief stuk - gebakken aardappelen • sla -

groenten - koffie.
Donderdag: Boerenkool - worst - vers fruit.

Vrijdag: Soep - kabeljauwfilet - patat - sla - groenten - pudding.

Grote pils f J, 25
Espresso koffie.

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn geopend
op donderdag; vrijdag en zaterdag

van 8.30 lot 18.00 uur. <
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

AUTOVERZ. kan goed-
koper. Bijv. f 10.000
W.A.f231.80,A.R.
f539.18. Netto premies.

Ass. kantoor Kart
Grannetia. Wilhelmina-
weg 3. Zandvoort. tel.
02S07-2150.

Ook bij ons zegels
' voor de St.-Nlcolaas-
actie.
Te zien >.n te koop bij:
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)
Halleslraat 65, Zandvoort,
lel. 02507-20 60
't Bloemetje dat fleur geeft !

TE HUUR GEVRAAGD
Voor alleenstaande

man

boven etage
of goed

zomerhuis
Br. o. nr. 2334
bur. v. d. bl.

7 (KINDEN-
WINKELTJE
, Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

•3/7en van 11.30-18.00 uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

Ook Sint Nicolaas
heeft LEGO ontdekt!
En is enthousiast over onze
collectie:

\Sfeerverlichting - Keramiek • Kleinmeubelen - Kristal -
°orselein - Semi-antiek en vele andere cadeau-artikelen.

>nze collectie OOSTERSE TAPIJTEN is gegarandeerd
landgeknoopt tegen betaalbare prijzen.

Deelnemer Sinterklaas zegelaktie en bovendien
speciaal voor Sint-Nicolaas geeft Leco een korting
van 20% op al haar artikelen.

ze korting geldt tot en met 5 december.

, geldi
mim-

30
Ook op de vrijdag koopavond en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur, kunt

bijons een kijkje nemen.

LECO BAZAR
Passage 25
(bij Bouwes Palace)
Telefoon 3574.

Sportprijzen
van de Sint Leo Steegman

Haltestraat 35 - Telefoon 02507-5986

Sport

Kindertrainingspakken
Sintprijs 15% korting
Sporttassen 26,95
Sintprijs .19,95
Voetbal + pomp + net 35,-
Sintprijs 25,00
Kinderspencers 16,50
Sintprijs 10,00

30% korting op alle skikleding!

Wat een koopjes!!
K e r s t b o t e r 1 , 7 9
Heel kilo oudbelegen
K33S deze week • Uf «f O

10 grote eieren 1,98
TOT ZIENS BI J

KAASHOEK
TEL. 5000, H ALTESTRAAT 38.

Wie wordt dub-kampioen
bowling in Zandvoort?

Dit is een regelrechte uitdaging aan alle verenigingen in
Zandvoort en omgeving die zich in het winterseizoen 1978-79 in

optima forma willen ontspannen.
U kunt in een onderlinge competitie uitmaken wie de beste bowlers

zijn van uw vereniging om uiteindelijk op d& grote finale-avond
uit te maken welke vereniging zich bowling-clubkampioen 1978-'79

mag noemen.
Speciaal voor verenigingen hebben wij een aantrekkelijk tarief

vastgesteld t.w. per baan inklusief schoenenhuur
1e uur f 20,-, elk volgend uur 50% korting!

Ook uw verenigingsavonden kunpen tegen zeer aantrekkelijke
arrangementen plaatsvinden in onze grote feestzaal (max. 300 pers.).

Tevens mogelijkheden tot gebruik van originele filmzaal.
Mogelijkheden te over dus voor alle soorten verenigingen.

Voor alle inlichtingen:

Bouwes Palace
tülïp hotels
. Holland- .j Zandvoort

Hr. F. Veerman, tel, 02507-2144/5041.

Huishoudelijke
hulp gevraagd

een ochtend per week.
Mevrouw De Leeuw,

Wilhelmmaweg7.
Zandvoort,

tol. 02507 2075

TE KOOP AANGEBODEN

DAF55
B.j. 72

Te bevragen
Celciusstraat 77,

Zandvoort,
telefoon 02507-4710

2 kamerflatje
nette hulp gevraagd
bij ouder echtpaar
voor 3 ochtenduren of
3 middaguren per week.
f 10,- per uur. Tel. 02507-
4291.

Gratis halen en bezorgen binnen
1 a 2 dagen terug

CKEM. WASSERU . VERVERU

Stomerij
Haltestraat39, tel. 02507-2810.

U BELTEN'KOMEN.

De Smickelbar
Stationsplein 5

Elke dag geopend van
16.00 tot 2100 uur

Donderdags gesloten.
K. Stokman-Tel. 4651

Te huur gevraagd door
39-jarige heer. werkend
in Haarlem, tegen een
redelijke prijs
één- of tweekamer-
flat of woning
Niet inwonend, voor
permanente bewoning,
op korte termijn.

, Br. ond. nr. Z332 buro
van dit blad.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

.spicrings
Heren- en juniormode

Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

daq koopavond.

ACRYL SOKKEN
in 14 kleuren
per paar 2,95

4 paar voor 10,00

HALTESTRAAT 55, ZANDVOORT

Een man die het heel druk heeft,
verandert zelden van mening.

Friortrirh Nietzsrhe (1844-1900)

HORLOGERIE C. WAAWING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
heeft het heel druk en blijft daarom de mening
toegedaan, dat het meest praktische en waar-
devolle St.-Nicolaascadeau is een bij hem

gekochte klok, horloge of wekker.
Het is een geschenk voor het leven !

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't /i een belevenis '

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

LENT's
OCCASIONS

1978
JOPEL KADETT SPECIAL
•kleur oranje 20.000 km l
JOPEL ASCOIMA19N de Luxe
Ikfeur ambergold 9.000 km |

1977
JRENAULTR12TL
(kleur metallic groen 25.000 km|

1976
IOPEL KADETT CITY de Luxe
Ikleur wit 30.000 km |
IOPEL ASCONA16S.
Ikleur saph.blue 42.000 km |
JOPEL COMMODORE 6 cil..
Ikleur ambergold metallic.
jL.P.G. installatie 49.000 km|
IFORD TAUNUS 16L kleur beige
| 1974
ISI MCA 1000.
jkleur metallic groen 50.000 km|

ZANDVOORT
VERKOOP en SERVICE:

Kamerlingh Onnesstraat 15
Tel. 02507-53 46

Inruil mogelijk - Financiering G M AC.
Alle dagen geopend van 8.00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

vraagt met spoed een

handige jongeman
voor de zaterdag om div. kleine werk-

zaamheden te verrichten.
Inl. Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort,

tel. 5346.

BOD GEVRAAGD
op Koninginneweg 41

(Zandvoort)
Nu nog lage overdrachtsbelasting en vrije
vestiging. U treft o.m. aan een EXTRA GROTE
LIVING (52 m2, geheel gerenoveerd, met
parket en open haard), kelder, 4 slaapkamers,
badkamer met bad, aangeb. stenen schuur.
Voorz. v. nieuwe c.v.-install., elektr. leid. enz.
Grote achtertuin op het westen.
Vraagprijs r" 295.000,-.
Inlichtingen: N. B.M. -makelaardij

Strumphler & Van Zijf
te Aerdenhout - Tel. 023 - 24 06 51 en
._ 24 26 57.

Restaurant Treslong
Vosselaan 15, Hülegom

vraagt opnieuw

restauranf-kok.
Wij verwachten van de nieuw aan te stellen
medewerker dat hij goed en smakelijk kan
koken en over voldoende leidinggevende

capaciteiten zal beschikken om de 2e chef-kok
tijdens zijn vrije dagen te vervangen.

Geboden wordt een goed loon, reiskosten-
of kamertoeslag, 5-daagse werkweek en
goede secundaire arbeidsvooreaarden.

Hebt u interesse in deze interessante functie?
< Bel dan voor het maken van een afspraak

met de heer Van 't Hoenderdaal of de
heer Van Den Eshof, telefoon 02520-15347.

WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

RUILWORIlftlGEN
Maand november 1978.

Benedenduplex-woning
Vondellaan (oneven).
Huurprijs 98,75 per mnd.
Eengezinswoning of be-
nedenflatwoning met 3
slaapkamers.
Benedenduplex-woning
Van Lennepweg tonev.).
Huurprijs 110,65 per mnd.
Eengezinswoning in
Zandvoort-IMoord.

Gevraagd:

3. Aangeboden:

Gevraagd:
4. Aangeboden:

6. Aangeboden:

Gevraagd:

7. Aangeboden:

Gevraagd:

8. Aangeboden:

Gevraagd:

Flatwoning Van Lennep-
weg (oneven).
Huurprijs 19CL25 per mnd.
Eengezinswoning.
Flatwoning Van Lennep-
weg (even).
Huurprij:; 195,80 per mnd.
Benedenflatwoning
Linneausstraat/Sophia-
weg of elders.
.Eengezinswoning Celsius-
straat (even).
Huurprijs 283,- per mnd.
Eengezinswoning
K. Onnesstraat/Volta-
straat.
Flatwoning Flemingstr.
Huurprijs 441,- per mnd.
Flatwoning Keesom-
straat.
Flatwoning Lorentz-
straat (even).
Huurprijs 468,10 per mnd.
Woning met 3 grote of 4
slaapkamers.
Flatwoning Lorentz-
straat (even).
Huurprijs 468,10 per mnd.
Eengezinswoning.
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HOPPl
BQIS BISSIH
JIHWR

BAIUHT1HES JQSEPH

VHMIUS

PAPENDRECHT: Broderodeplcin 6.
SCHIEDAM: 's GtavclandsawBg 916.

RDAM: Mathenesserweg 21
at 1

SCHIEDAM: 's Gtavclansa
ROTTERDAM: Mathenesserw
ROTTERDAM: G.J.Muldorsuaat 12.

: Burg, Baumann

ROTTERROTTERDAM: G.J.Muldorsuaat .
OVERSCHIE: Burg, Baumannlaan 115-117
HARDINXVELD/GIESSENDAM:

anesUaatlAlexandetstraat,Oraniesa
BOLNES: Vechtst

en nu ooft:
LANDSMEER: Tormentilstraat 2a.

P: Hoofdweg 1183

i

LANDSMEER: Tormen
NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183.
VUAARDINGEN: Schiedomsewe» 14a.
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Van der Mije op begrotingsvergadering:

onze gemeente heerst
C? lüfiinrr '-"*V .

leegstand en woningnood
C3 lÉBMMa*^ ~

ZANDVOORT - Wethouder K.C. van der Mije (CDA) heeft op de
eerste avond van de begrotingsbehandeling voor 1979 - afgelopen
maandag - cijfers bekendgemaakt over leegstand in Zandvoort,
terwijl er woningnood heerst. Maar liefst 215 gewone woningen in
de vrije sector staan leeg, daarnaast 42 bedrijfswoningen en nog 18
woningen die nooit zijn bewoond. Zandvoort telt ongeveer 250
woningzoekenden. Van der Mije heeft goede hoop dat de prijzen van
de betreffende huizen in de vrije sector door de huidige economie
zullen teruglopen, en sneller verkocht zullen worden. De
begrotingsvergadering werd dinsdagavond voortgezet en afgerond.

Machielsen:
'Eventueel
plan voor
alternatief
raadhuis9

PvdA fractievoorzitter G. Toonen
verweet het college in haar algemene
beschouwing, dat men nauwelijks
rekening hield met woningbouw in de
woningwetsfeer. Van der Mije be-
streed dat. „Wij zijn altijd uitgegaan
van sociale woningbouw, maar daar-
naast ook woningen in de .vrije .
sector". Burgemeester H. Machielsen
onderstreepte dat nog eens. Over de
aankoop van leegstaande woningen zei,.
Van der Mije: „Da's een onmogelijke
zaak, omdat wij dan ook te maken
krijgen met schadeloosstellingen".
Helderheid over de planning van 350
woningen binnen 10 jaar wilde T. van
Erp van D'66. Hij meende dat de bouw
van die huizen moest voldoen aan de
behoefte. Machielsen deelde de me-
rring wat betreft die behoefte. „Het
Sociografisch Bureau de Meerlanden
en andere instanties verstrekken ons
die gegevens. Daarnaast leggen we de

Wethouder Van der Mije: „ Uitgangs-
puntsociale woningbouw".

lijst van woningzoekenden. Maar er
blijven natuurlijk altijd externe fac-
toren die de aanvankelijke plannen
kunnen doorkruisen". Hij benadrukte
dat bebouwing in de gemeente - zoals
aan de Van Lennepweg- in samenhang
moest blijven met de visie over
bebouwing. Overigens is'al opdracht
aan de stedebouwkundige gegeven om
onder meer de kop van de Van
Lennepweg verder te ontwikkelen en
de renovatie in de omgeving van het
station.

'i

Onroerendgoed
Het plan voor een nieuw raadhuis, dat
ettelijke miljoenen gaat kosten was
inzet voor veel discussie. Burge-
meester Machielsen verwachtte tegen-
stand, maar hij zei dat het plan slechts
in een stadium van voorber ei dende
fases verkeerde. Niet ongevoelig was
hij voor een alternatief plan dat
minder geld zou verslinden. Eens was
hij het met de PvdA en D'66 om het
gereserveerde bedrag van ruirn twee
ton voor het raadhuis, uit de begroting
te lichten en anders te besteden.

Een ander onderwerp waar met name
de VVD'er P. Joustra aandacht voor
vroeg was de onroerendgoedbelasting
(o.g.b.). Hij meende dat deze heffing
veel zuiverder berekend kan \vorden
volgens een zogenaamde grondslag-
waarde of oppervlakteregeling, in
plaats van de huidige economische
waarde-berekening.

Wethouder 1. Aukema zei dat nu
eenmaal voor economische waarde
gekozen was. Deze berekening was
bovendien goed in te passen in het
gemeentelijke systeem. „Bij opper-
vlakte-waarde krijg je bovendien te
maken met het kadaster en spelen
subjectieve factoren een rol. Denk
maar aan waardeverandering van de
grond zoals: in welke_ buurt, het
uitzicht enzó.'Hét gaafde gemeente in
wezen alleen om: wat wil je met die
o.g.b. verkrijgen".

VVD'er Gielen: „Ik zie geen waarde
daling van de grond. En ook geen
verzwaring van het ambtelijk appa-
raat. 40 procent administratie kan via
de computer". Aukema zei dat in mei
over de o.g.b. al genoeg was
gediskussieerd. ,,Er zijn in Nederland
maar weinig gemeenten die het anders
doen dan wij. In de regio is dat alleen
Bloemendaal".

Oude raadhuis is al jren krap. Nieuw raadhuis voorlopig nog op losse schroeven.

Winkels voor feestdagen

langer open

ZANDVOORT - In verband met de
komende, feestdagen, Sinterklaas en
Kerst, zijn de winkels in de gemeente
Zandvoort langer open.

Dinsdag 28 november tot 21.00 uur;
woensdag 29 november tot 21.00 uur;
donderdag 30 november tot 21.00
uur; vrijdag l december tot 21.00 uur
(koopavond); zaterdag 2 december tot
17.00 uur; zondag 3 december van
13.00 tot 18.00 uur; maandag 4
december tot 21.00 uur; dinsdag 5
december tol 18.00 uur. woensdag 20

december tot 21.00 uur; donderdag
21 december tot 21.00 uur; vrijdag 22
december tot 21.00 uur (koopavond);
zaterdag 23 december tot 17.00 uur;
zondag 24 december van 13.00 tot
18.00 uur; maandag 26 december
gesloten, (Ie Kerstdag) ytüinsdag 26
december gesloten, (2e Kerstdag),
zaterdag 30 december tot 17.00 uur,
zondag 31 december van 13.00 tot
18.00 uur, maandag l januari gesloten
(Nieuwjaarsdag).

Alcoholcontrole
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag
werd in de gemeente Zandvoort een
alcoholcontrole gehouden. 154 voer-
tuigen werden gecontroleerd.
Tweemaal werd een rijverbod
opgelegd, terwijl elf maal een
proces-verbaal werd opgemaakt
wegens onder meer het rijden zonder
rijbewijs, het niet dragen van
autogordels of het voeren van geen of
onjuiste verlichting.

Schaakinstructie
ZANDVOORT - Vanavond geeft de
Zandvoortse Schaakclub weer een
instructieavond voor leden en niet-
leden. Aanvang 19.00 uur Gemeeri-
schapshuis. Het is de bedoeling tot
19.45 uur aandacht te besteden aan de
jongeren en daarna aan de meer
gevorderden.

Burgemeester Machielsen: „Tegen-
stand verwacht nieuw raadhuis". '

Bekeuringen
Aandacht ook voor de snelheidscon-
troles op de weg, waarvan volgens
Joustra de Zandvoortse automobi- '
listen voornamelijk de dupe werden.
„Er zou ook in de zomermaanden •
controle moeten zijn". Burgemeester
ontkrachtte zijn mening. „In - de -
maanden september en oktober..zijn.
27 Zandvoorters bekeurd en 43 óók
Nederlanders. Terwijl in juli 13
Zandvoorters werden bekeurd en 55
Nederlanders en Buitenlanders".
Over de vernielingen die in de
gemeente worden aangericht en die
maandelijks duizenden guldens kos-
ten, zei Machielsen in antwoord op
vragen van de VVD, dat verhoogde
waakzaamheid van de politie niet
alleen de effectieve weg zou zijn. „Er
zijn jongens die vernielingen aan-
richtten in hun kraag gepakt, mede
door oplettendheid van de bevoling.
Folder-voorlichting huis-aan-huis zie
fy niet zitten, 't Is meestal een kwestie
van opvoeding".
Een andere controle wenste D'66-er T.
van Erp op het nakomen van
voorstellen door het college gedaan.
„Als dat gebeurt zou het college
mogelijk moeten opbiechten wat zij
niet kan nakomen". Machielsen
verzekerde dat er intern een „voort-
gangsqontrole" is. Ten aanzien van de
notulering van met name commissie-
vergaderingen zei hij ook verbetering
te willen zion. Maar over kritiek op
vergaderen - Van Erp: „Er wordt soms
drie keer gepraat over één onderwerp
in drie verschillende commissies" -
mag de D'66-er zelf ook ideeën
aandragen die tot verbetering leiden.

VVV
Over subsidiëring van het VVV lagen
de meningen nogal uiteen. Ten eerste
over de bijdragen vanuit het bedrijfs-
leven, tweedens over de hoogte van
het gemeentelijke bedrag. Velen
waren het erover eens dat het
bedrijfsleven de afgelopen drie jaren
verstek liet gaan en niet voldoende
bijdroeg volgens de zogenaamde 50
procent basis: helft subsidie en de
helft vanuit het bedrijfsleven. Som-
mi ge raadsleden keerden zich tegen
die regeling. Anderen zeiden: „Het
bedrijfsleven moest maar eens een
kans krijgen zich aan te passen".
VVD'er Joustra vroeg om f 150.000,--
subsidie, het CDA kwam met een
tussenvoorstel, dat met negen tegen
acht stemmen werd verworpen.
Overeind bleef hetcollegevoorsttl van
f 117.000,-- met een uitloop naar
f 156.000,--. of fifty-fifty basis.

Aangenomen werd onder meer
nog een voorstel van de PvdA om
de instelling Release - een
sociaal-maatschappelijk opvang-
centrum - te subsidiëren met
f 1200,--. Een minderheid van de
WD stemde voor. In totaal
stemden vijf raadsleden tegen.

Lammers tekent Formule I
ZANDVOORT - Jan Lammers
had een nog bredere grijns dan
gewoonlijk op z'n koppie. De
champagne schuimde en iedereen
was tevreden. Er was zojuist een
aantal handtekeningen gezet on-
der miljoenencontracten, die de
basis vormen voor de Grand
Prix-carrière van het Zandvoortse
race-fenomeen. Do start van Jans'
Formule-1 avontuur vond plaats
ergens tussen Monnickcndam en
Volendam, aan boord van het
35-meter lange jacht van coureur
Rob Slotemaker, de man bij wie
Lammers de primaire geheimen
van het race-vak onder de knie
kreeg. Ter gelegenheid van het

festijn was de „Phaladin" om-
gedoopt tot „Jantje Samson
Lammers". Ook bij die ceremonie
in de haven van Monnickendam
liet de kleine kampioen het
geestrijk vocht overdadig spuiten.

Het ingewikkeldste contract was
dat tussen sponsor Samson Shag
en Nichols Advanced Vehiclc
Systems Inc. uit Califomië. Dit
bedrijf, dat onder leiding staat van
de bij de plechtigheid aanwezige
Don Nichols, ornvat de technici
voor de fabricage van de Shadow-
racewagens. Shadpw verplichtte
zich tot het leveren van de grootst
mogelijke inzet voor. de Zand-
voorter en zijn materiaal. Naast
dit voorlopig éénjarig contract
sloot Samson ook een recht-
streeks en driejarig contract met
Jantje Lammers, waaruit blijkt
dat de shag-producent alles wil
doen wat in haar vermogen ligt
om Lammers zo hoog mogelijk in

.s., -4,

de top van het Formule 1-veld te
krijgen. Daarbij hebben Lammers
en Samson beiden de ge-
zamenlijke vrijheid om in de loop
van elk Formule 1-seizoen even-
tuele aanbiedingen van andere
renstallen dan Shadow in over-
weging te nemen.
Iedereen was blij met het resultaat
van de langdurige onderhan-
delingen, dat daar op het woelige
water werd bezegeld. In
Volendam was er een feestelijke
lunch en laat in de middag
arriveerde het gezelschap weer in
de thuishaven van Slotemakers
fraaie vaartuig.
Jan Lammers kan zich nu zonder

Dopingsceremonie met cham-
pagne.

financiële kopzorgen op het
komende race-seizoen gaan voor-
bereiden. Nederland heeft weer
een troef in de Formule l en
aangenomen mag worden, dat
Jantje Lammers in augustus 1979
ook bij de Grand Prix in zijn
woonplaats van de partij zal zijn.
Uit de grootse huldiging, die hem
onlangs na het behalen van de
Europese titel in de Formule-3
ten deel viel, heeft hij al de
conclusie kunnen trekken, dat de
Zandvoorters ook in het grote
Formule 1-werk volledig met hem
zullen meeleven.

Van l.n. rechts: Jan Lammers, drs. H. Vooger (directeur Niemijerj en dir. Don Michels (baas van Schadow).
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24 november 20.00 uur

NEL KARS
«K JÏ, *U-

Cultureel Centrum
Gasthuisplein 98, Zandvoort,

telefoon 02507-6924.
Entree: 5,-.

(Adv. tngez. Med.)

H.W. COSTERbv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstrast 1T -

Zandvoort-Tel. 5531
Hypotheken -Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVESCH
RESTAURANT

Qpatija
Hobbemakedo 64-65, Amsterdam,

telefoon 020-719495.
Het eerste en enige ec/Ke autentieke

Joegoslavisch Restaurant in Nederland.
Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eiKenouitiii
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

WULLUM v. d. WURFF

„ W U R F - P R A E T "
Sunterklaesie kom maer binne
met je knecht. Op 't Zanvers
strand gong 't dut jaer slecht.

andstad Publicaties
: . Dorpsstraat 8i Aalsmeer,

.^telefoon ,

02977-28411
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ie wordt club-kampioen
bowling in Zandvoort?

Dit is een regelrechte uitdaging aan alle verenigingen in
Zandvoort en omgeving die zich in het winterseizoen 1978-'79 in

optima forma willen ontspannen.
U kunt in een onderlinge competitie uitmaken wie de beste bowlers

zijn van uw vereniging om uiteindelijk op de grote finale-avond
uit te maken welke vereniging zich bowling-clubkampioen 1978-'79

mag noemen.
Speciaal voor verenigingen hebben wij een aantrekkelijk tarief

vastgesteld t.w. per baan inklusief schoenenhuur
1e uur f 20,-, elk volgend uur 50% korting!

Ook uw verenigingsavonden kunnen tegen zeer aantrekkelijke
arrangementen plaatsvinden in onze grote feestzaal (max. 300 pers.).

Tevens mogelijkheden tot gebruik van originele filmzaal.
Mogelijkheden te over dus voor alle soorten verenigingen.

Voor alle inlichtingen:

Hr. F. Veerman, tel, 02507-2144/5041.

[andvoortse Uitvaartvereniging

ÏEGRAFENIS - TRAK2?ORT - CREMATBE
Keesomstraat01 - .u.. 53 51,b.g.g. 023-33 19 75

Dag en nacht te ontbieden.

suède en nappa
(ook grole maten)
alle bekende merken o.a.

beforeyoubuyj

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 223596 -

Thema: diverse stromingen in de economie]
Inleider: Hans van den Doel.
GEMEENSCHAPSHUIS
AANVANG 20.00 UUR. 23november|

Als Sinterklaas weerisin 't land,
wordt Waaning elk jaar weer zijn klant.

Waarom? Omdat

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 23 07

elk jaar opnieuw over een uitgelezen sortering waarde-
volle geschenken beschikt.

Niet alleen horloges, klokken en wekkers, maar ook
horloge-armbanden e.d.

Volg het voorbeeld van Sint Nicolaas en koop uw
Sinterklaasgeschenken daarom bij Waaning.

U zult er geen spijt van hebben.
Komt u eens kijken In zijn showroom.

't Is een belevenis !
Eigen reparatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

Te koop aangeboden:

1e kwaliteit
herenwinterjas

Dames wintermantel
met bont gevoerd.

Hanau hoogtezon 95,-
l"horbeckestraat 35.

SCHAATSEN
KUNSTSCHAATSEN

STALEN NOREN
VERSTEEGE
Haltestraat 18,

Zandvoort
telefoon 02507-4499

Gevraagd: een

VERKOOPSTER
BANKETBAKKERIJ

SEYSENER
Haltestraat 23

Tel. 2159

TE KOOP AANGEBODEN:

MIN11000
z.g.a.n. kleur: groen
Okt. 76.36.000 km,

z.g.st. / 3950.-
tel. na T 7.00 uu r

02507-7367

Het is ons een genoegen u te berichten dat wij op
woensdag 29 november 1978 onze gemoderniseerde

Kantoorboekhandel - Sigarenmagazijn
Bi

op de Grote Krocht 17 te Zandvoort zullen heropenen.

Wij stellen het op prijs onze cliënten, vrienden en bekenden
te mogen begroeten op onze receptie, die zal worden ge-
houden van T9.00 tot 21.00 uur.

LOES en RINUS VISSER
ZANDVOORT, november 1978.
Grote Krocht 17.

adres voor
pannen, kop en schotels, eetserviezen, thee-
serviezen, ontbijtserviezen, beeldjes, boeren-
bont, luxe en huishoudelijke artikelen, Delfts
Bïauw

blijft:

Het Kleine Winkeltje
Groot Heiligland 20-22, Haarlem, tel. 023-311978.

Gratis contantzegels.

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(MET OPBERGMAP). SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 + 1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS'

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN. PER MND., MIN. PER JAAR
/ 5.000,- f 47,50 f 475,-
f 7.000,- f 66,50 f 665,-
/ 9.000,- f 85,50 f 855,-
f 11.000,- f 104,50 / 1045,-
ƒ 14.000,- f 133,00 f 1330,-
/ 24.000 / 228,00 f 2280,-

Hypotheken tot 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 8,1 %

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3, Zandvoort. tel. 02507-2150.

Of u het gelooft of niet,
uw huisdieren geloven

wel in Sint en Piet.

Maar ze kunnen niet zelf schrijven,
dus zouden het altijd wensen blijven.
Dus doet u ze een plezier,
en zet hun wensen ook eens op papier.
Dan gaat de Sint deze week,
wel kijken bij de dierenspeciaalzaak

Grote Krocht 28, Zandvoort,
telefoon 02507-5734.

25 november 1978 wordt in Port Elizabeth S.A.
het huwelijk voltrokken tussen

Sheila Scmdham
en

Ir. Gerard W. Vossen
Toekomstig adres:
33 Constitution Hill,
Port Elizabeth,
6001 Suid Afrika.
Thuis december: Haarlemmerstraat 10.

Grote Krocht26-Zandvoort-Tel.7423

St.-Nicolaas-aanbieding:
10 bollen Comfortable
in geschenkverpakking
van 31,50 /(
voor

10 bollen Nuage
26,50

naald 7-8

Letters
leuk om kado te geven, slechts . .

33,50

,95
Leuke sortering Kussenpakketten

GEVRAAGD PER HALF JANUARI

brood-banketbakker
E. Paap

Potgieterstraat 24 Tel. 2865

Kans van der Mije
verzoekt beleefd, diegene die de

damesfiets op het stationsplein geleend
heeft, even te bellen, 2300.

Namens vrouw en kinderen.
We houden het anoniem.

Veelzijdige jongeman
biedt zich aan voor

werkzaamheden in
horeca of bakkerij

Speciaal voor de weekends voor
de drukke tijd.

Offerte s.v.p.sturen postbus330,
Zandvoort.

tapijthal
LEVERT KWALITEIT DAT IS BEKEND!
MAAR NOG ZO GOEDKOOP OOK,.

gratis gelegc

Prachtig
bloemtapijt,

400 cm br.
Gratis gelegd.

Speciale Dubo-prijs
zolang de voorraad strekt

69,-

DUBO
tapijt, zeer geschikte
huiskamerkwaliteit,

400 cm br.

59.-

Sjah
100% zuiver

scheerwo!400br.,
geweven tapijt op

jute rug

199,-

MARS
velours tapijt, bruin

beige en groen,
400 cm br.

Dubo-prijsje:

62.-

DACRON
tapijt, 400 cm br., 15

kleuren, onverwoestbaar,
ijzersterk dacron garen.

Dubo-prijs:

129.-

Sisal tapijt
zéér apart, 380 cm

breed, kleur naturel.

Dubro-prijs

SIERRA
tapijt. 400 cm br., nylon
lus met betber eftect '

Dubo-prijsje:

105.-

GRATIS
GELEGD

NEEM DE MAAT VAN UW VLOER ........
KQM K|JK) VERGELIJK ..........
WANT GOEDKOPER KAN HET BESLIST NIET

Speciale aanbieding voor de doe-het-zelver

VINYL VAN KROMMENIE 200 cm br. nu 19.95

MEENEEMTAPIJT

RIJSTSTROTEGELS
VILTTEGELS

beige-groen, 400 cm br... Ja, u leest het goed per
meter • • ..•**.DU

0.59
1.09

ze zijn er weer per stuk

40x40 'nu

GEDEMPTE OUDE GRACHT 100
TELEFOON 023-315402 (ook gevestigd te Eindhoven)
(Dat bij Dubo gratis gelegd wordt is toch al 5 jaar bekend)

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

TE KOOP:

KLEINE
EETHOEK
Billijke prijs.

Tel. 02507-52 34

Vakantie 1979
Denkt u er aan om in 1979 een cruise te maken

Chandris Cruises biedt een film- en dia-avond waarvan u reeds
nu een voorproef/e krijgt.

Inlichtingen en informatie bij

REISBUREAU
KERKEN. . . • 'i >.'.•+.. ~ ' :\,

;:Groie: Krocht 20.'Zandvoort ,,.;
- "telefoon 0250/-?5r6.0

Eigen atelier.
Betaalbare mode. "BEACH-IN

PASSAGE 24/26, Zandvoort,
telefoon 02507-6232.

'jj Exclusieve modellen.
Ook grote maten!

ONS EIGEN ATELIER... dus unieke collectie VLOTTE KLEDING, maten 34 tot en met
50, geen problemen dus voor GROTE MATEN.
Voor oma, moeder en dochter.

Rokken, blousen, pullovers, spencers, vesten, 2-delig ensembles en
japonnen.

Voor de Sint:
aparte sjaals, poncho's, badpakken,

dames- en kinderpyjama's.
Attentie ZEESCHUIMERS:

nieuw binnengekomen wedstrijd zwembroeken in de
Zandvoortse kleuren.

GAAT U NOG MET VAKANTIE:
nog grote collectie bikini's, zonnejurken etc.
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Vijftig jaar geleden verging de Salento
. % \

In de storm greep de zee haar
Door: C. Kuyper sr.

Precies vijftig jaar geleden -
eind van-deze week - had
voor de kust tussen Zand-
voort en LJmuiden één der
grootste scheepsrampen

plaats uit onze geschiedenis.
Het Italiaanse stoomschip
Salento verging op 26 no-
vember 1928.

D« laatste week van de maand november 1928, vijftig jaar geleden
dus"- kenmerkte zich als een'week van zware en aanhoudende
stormen. De éne depressie na de andere trok over ons land, een spoor
,van vernielingen achterlatend en ook onze kusten kregen het zwaar
je verduren. Het water kwam hoger dan men zich ooit kon
herinneren en zware zeeën sloegen enorme gaten in onze duinreep,
Het was noodweer, dagen lang achter elkaar en de desasttreuze
gevolgen bleven niet uit. De Christian Michielsen, zonder lading op
weg naar Rotterdam, liep hij Hoek van Holland op het strand.

;De Eugenia, die uit Rotterdam
;\vas vertrokken om in Amster-
dam te laden, bereikte Umuiden
'niet. Het schip dreef af in de
'richting Den Helder, waar het op
het strand werd geslagen.
Bij Zandvoort kreeg de Duitse
stomer Heinrich Podeus het
zwaar te verduren. Op weg van
Londen naar Rotterdam kwam
men zonder kolen te zitten en
werd op het Zuiderstrand in de

•nacht van 24 op 25 november
•Jioog tegen de duinreep ge-
zwiept.
De Zandvoortse reddingboot
haalde 23 man van boord. De
kapitein bleef op z'n schip. Begin
;1929 werd de Heinrich Podeus
;ha langdurige werkzaamheden
•weer in zee gebracht en naar
'Umuiden gesleept.
;De gehele Nederlandse kust was
•in staat van groo alarm ge-
bracht, toen het noo Veer bleef
aanhouden en de wind nog
steeds in kracht bleef toenemen.

Drama
•Een der grootste drama's, die ooit
.voor onze kust plaats vond, was het
'•vergaan van het Italiaanse stoomschip
!de „Salento". Na drie bange dagen en
•nachten verging het schip met man en
'muis voor de kust op een kilometer
"afstand, ter hoogte van de kop van de
•zeeweg. Het werd na een gigantische
'strijd van de bemanning tegen de
>lementen totaal aan gruizels geslagen,
ondanks de manmoedige pogingen en

-levensgevaarlijke omstandigheden, die
r de bemanning van de reddingsboot uit
.Umuiden in het werk stelden, om het
schip te bereiken en de bemanning van
boord te halen.
Twee opvarenden van de IJmuidense
•reddingboot kwamen bij deze
"reddingspogingen om het leven.

Uitspraak Raad
„In de nacht van 25 op 26 november
1928 is het Italiaanse stoomschip
„Salento" tijdens stormweer nabij de
Hollandse kust tussen Zanduoorl en
Umuiden gestrand. De reddingboot
van Umuiden sloeg bij een poging om
de opvarenden van het stoomschip te
redden , om waarbij een der redders
'*et leven verloor.

'Op mijn knieën
heb ik kruipend de
kajuit doorzocht.

Er waren geen lij-
ken te ontdekken.
Ook niet in de
hutten van de
scheepsofficieren'

Hierbij is de raad het volgende
gebleken: Het Italiaanse stoomschip
„Salento"- vroeger de „Tjilatjap" van
de Java-China-Japan-lijn, gemeten
3846^ bruto en 2262 netto registon,
van de S.A. Marittitna Commerciale
Brindisina te Brindisi, dat nabij de
Hollandse kust tussen Zandvoort en
Umuiden is gestrand en wrak geslagen,
was in het jaar 1903 in Engeland
gebouwd. Het schip was op reis met
een lading fosfaat van Bona naar
Pernis bij Rotterdam en bemand mei
29 koppen.
In de nacht van 25 op 26 november
was de commissie van plaatselijk
bestuur van de K.N.Z.H.R.M. reeds
enige malen gewaarschuwd in verband
met een Duits stoomschip, dat zich in
N.W. richtingvan Umuiden in gevaar

op de toestand van de zee nog geen
poging had ondernomen. De mannen
uil Umuiden wensten echter dadelijk
een poging Ie wagen. Met het oog op
hel cbtij werd de boot een eind om de
Noord gebracht en daar vlol te water'
gelaten. Door de sterke stroom kon zij
echter de Salento niet bereiken en
dreef af om de Zuid, hoewel zij
ongeveer 300 meter van het strand af
was geweest en de cersle bank was
gepasseerd.

Nieuwe poging
Vervolgens werd opnieuw een poging
gewaagd en gingdc boot noorderlijker
dan de cersle maal, ongeveer een mijl
benoorden de slrandingsplaats, in zee.
Reeds was de boot 3 a 400 meter uit
het strand en zou juist de tweede bank
passeren, toen zij omstreeks halfelf
dwars sloeg en- na nageven weer recht
op de zee te zijn gekomen-, door een
gi-ondzee omhoog werd gezet en
omsloeg. De- boot dreef naar het
strand. Elf leden van de bemanning
hadden zich aan de omgeslagen boot
weten vast te klampen. Zij stonden
met de voeten op het sloot kussen en
hielden zich vast aan de grijpkiclen.
Toen de boot eenmaal op het strand
was gelegd en op zijde werd gelegd,
trof men onder de boot de vermiste
roeier P. Visser aan. Hij bleek helaas te
zijn overleden. Enkele personen aan
de ival meenden op het wrak iemand
met een doelt te hebben zien zwaaien.
De roeiers werden naar Umuiden
vervoerd, waar een nieuwe ploeg
roeiers bij,elkaar werd gebracht en de
verloren gegane inventaris van de
reddingsboot werd aangevuld. De
nieuwe bemanning en inventaris
werden naar Zandvoort overgebracht,
doch de zee was door het opkomende
water nog moeilijker geworden, zodat
het onmogelijk bleek, een derde
reddingspoging te ondernemen. Door
middel van vliegmachines is 's middags
een lijnverbinding lussen het wrak van
de Salento en de wal tot stand
gebracht, doch die werd door een
auto, die over de lijn reed, weer
verbroken. Volgens het rapport van de
vliegeniers werd er 's middags geen
levend wezen meer op het wrak
gezien.
Gedurende de daarop volgende nacht
is op. verzoek de motorreddingboot
„Dorus Rijkers"-van-Den Helder uit
naar de üalento gevaren. Ongeveer 6
uur deed men 'over deze reis. De
schipper heeft in de nabijheid van hel
wrak hard geschreeuwd'~doch geen
teken van leven bespeurd. Daarna is
men naar Umuiden teruggcvarcn en is
men bij daglicht nogmaals naar de
Salento teruggekeerd. Het weer was
wel wat beter geworden, maar door de

Men vertrok van het station IJmuiden-Zuid met de reddingboot op de wagen, getrokken door een motortractor.
&>j km/paal 62 koos men zee.

Heel Nederland, ja vrijwel de gehele
wereld volgde het trieste drama; deze
hopeloze strijd tegen ongekend nood-
weer, op de voet, een strijd, die bijna
drie dagen in beslag nam.
Het eerste alarm kwam uit Zandvoort.
In de nacht van 24 op 25 november
zaten de gebroeders van der Mcy.
marconisten op de grote vaart, voor
Uu n radio en volgden de ge-
beurtenissen op zee met toenemende
spanning.
Zij waren de eersten, die de
noodseinen van de „Salento" be-
luisterden, en waarschuwden het
hoofd van de kustwacht in Zandvoort,
de heer P. van der Mije K. Czn. die zich
onmiddellijk in verbinding stelde met
de kustwacht in Umuiden en de

] bemanning van de Zandvoortse red-
i dingboot, nog maar nauwelijks terug-
' gekeerd van de redding van de

bemanning van de Heinrich Podeus.
opnieuw opriep om zich gereed te

' maken tot het weer uitvaren; Eén van
deze gebroeders van dor Moij leeft nu
nog. Hij is 74 jaar en woont in de de
Savornin Lohmanstraat Het lijkt ons
goed, teneinde u een juist beeld te
schetsen van de gebeurtenissen, die
daarop volgden, u een uittreksel te

, geven van het rapport van de Raad
voor de Scheepvaart, dat ons dank zij
een bevriende relatie ter inzage werd
verstrekt.

bevond. Dit schip is echter binnen de
pieren gekomen. Vervolgens kwam
het bericht, dal op de Semaphore een
flambouw was gezien in Z.W. lijke
richting,. Hierop had de kustwacht-
vuurpijlen afgestoken doch dit sein
werd niet beantwoord. Omstreeks
halfzcs 's middags kreeg de kustwacht
bericht uil Zandvooii, dal men daar
ter plaatse in A'.H', richting had zien
staketen en om zes uur dat er
halverwege Zandvoort en Umuiden
een schip was gestrand. Weldra was de
gehele bemanning van het station
IJmuiden-Zuid met de twee schippers
Pecler en Kramer bij het Zuiderboot-
huis aanwezig en vertrok
met de reddingboot op wagen,
getrokken door de motor-tractor,
langs de duinhant naar de strandings-
plaats, welke bij kilomcterpaal 62 was
en welke te 8.10 uur voormiddags
werd bereikt.

De Salento bleek ongeveer 1000 meter
uit de wal U' zitten, N.W. voor
liggende, voor- en achterschip onder
watfi; Zware zeeën beukten het
brughuis, dal nog gedeeltelijk boven
uvter slak. Het was vliegend slonn-
wêcr uil hel Noordwesten, ebtij,
kokende'zee en zware branding.
Ter plaatse aangekomen trof men daar
reeds de Commisw uit Zandvoort met
haar boot, welke echter me l het oog

hoge zee moest men toch op ongeveer
100 meter van het wrak afblijven.
Tuicemaal werd rondgestoomd. Ta-
hoogte van het voorschip stond
ongeveer 4 1/2 meter water. Het
stralen stuurhuis, de enige plaats waar,
van de wal af gezien, mensen nog
beschutting hadden kunnen vinden,
bleek zwaar beschadigd. Deuren en
poorten waren verdwenen. Ook de
molorrcddingboo t „ Zeemansloop "
uan Schevingen is in de nacht van 26
op 27 november, zodra de wind en de
zee zulks toelieten, naar de Salento
gegaan, 's Morgens omstreeks 8 uur
tvas men bij het wrak en praalde daar
de Dorus Rijkers. Donderdag 29
november is ren sleepboot van bureau
Wijsmullcr van Umuiden naar het
wrak gestoomd. I Ie l bleek ook toen
niet mogelijk op de Salento te komen,
fn de nacht van 25 op 26 november
heeft de Marine met schijnwerpers het
schip voortdurend belicht, doch als
vrijwel zeker kan worden aangenomen
dat na hel hoogwater van 26
november in de morgen geen levend
wezen meer op het schip is geweest.
Het waren wel bijzonder ongelukkige
omstandigheden, die tot deze tragedie
hebben geleid. De raad voor de
scheepvaart stelt in dit verband vast,
dat de Salento juist is gestrand, terwijl
hi't al dagen lang vliegen stormweer
uus. Dat het ankeren ook oniuist is

!"\

geweest, omdat het schip reeds op
ongeveer l kilometer uit de kust zat en
daardoor het schip noch vanuit zee,
noch van de wal af kon worden
geholpen.

Bovenmenselijk
De raad kwam daarna tot de conclusie
dat doer allen en inzonderheid door
de bemanning van de reddingboot uit
Umuiden, pogingen op het boven-
menselijke afzi jn ondernomen-om de
opvarenden te redden, welke helf-
haftige pogingen hebben • gefaald,
waarbij'nog móet worilen bedacht, dat
al had de reddingboot in de nabijheid
van het" wrak kunnen komen, toch
slechts de kans op redding zou hebben
bestaan voor hen, die van de Salento af
in het water zouden zijn gesprongen,
doch de kolkende zee zou ook dit
onmogelijk hebben gemaakt.

'Men betuigt daarna woorden van
diepgevoelde deelneming aan de
nagelaten betrekkingen van de op-
varenden, inzonderheid van de bij de
reddingspogingen omgekomen roeier
Visser en de roeier King die later aan
zijn bij deze reddingspogingen opge-
lopen verwondingen in het ziekenhuis
overleed.
Men stelde tenslotte vast, dat hier alles
werd gedaan, wat mogelijk was. Hulde
en bewondering had men voor hetgeen
schipper Peeters en zijn roeiers hier
hebben gewaagd en gedurfd, Deze
bemanning was de best denkbare. Dat
het richten van de reddingboot, nadat
deze was omgeslagen, niet mogelijk
was, bleek uit de verklaring van de
zoon van getuige Kramer, die als
bruinvis door de zee zwom, nog enige
opvarenden, die de boot niet hadden
kunnen grijpen, heeft beetgepakt en
bij de boot gebracht. Had men de boot
willen richten, dan zouden zeker velen
van de 9 opvarenden, die zich thans
nog aan de reddingboot konden
vasthouden, zonder enige twijfel
verdronken zijn."
De duiker van Drimmelen heeft enkele
dagen later op verzoek van bureau
Wijsmuller het schip benedensdeks
gecontroleerd. Hij zocht eerst naar het
lichaam van de kapitein, omdat men
veronderstelde, dat deze in zijn hut
was. Maar de kapitein bleek ver-
dwenen. De duiker bleef 40 minuten
onder water, toen rapporteerde hij het
volgende: „het scheepsdeel ligt van
voren en van achteren open. Alle
tussenschotten blijken te zijn vernield.
Alles is aan gruis geslagen. Op m'n
knieën heb ik kruipend de kajuit
gecontroleerd. Maar er waren geen
lijken te ontdekken, ook niet, toen ik
bij de tweede duik de hutten van de
scheepsofficieren heb bekeken. Het
schip lag helemaal uit lekaar en alle

lijken moeten eruit zijn gespoeld. Up
dezelfde dag, dat de duiker het schip
onderzocht, spoelde een lichaam aan
in Noordwijk aan Zee. Het bleek de
kapitein van de Salento te zijn. Het
lichaam werd naar zijn woonplaats in
Italië overgebracht. Geleidelijk
spoelde daarna ook andere lijken aan,
maar zeer velen bleven voor altijd
zoek. Alle opvarende, 29 in getal plus
de twee opvarenden van de Umuiden
reddingboot werden bij deze af-
schuwelijk ramp een prooi van een
ongekend woeste zee.

Onderscheidingen
De K.N.Z.H.R.M. onderscheidde de
opvarenden van de Umuider red-
dingboot naderhand met de grote
zilveren draagmedaille. De Italiaanse
regering betuigde haar dank door het
toekennen van de zilveren erepenning:
„al valor di marina". De Nederlandse
regering schonk een bronzen penning
voor menslievend hulpbetoon.

Nog als de dag van gisteren
blijven wij ons dit lugubere spel
van de dood, dat drie dagen lang
duurde, herinneren, een spel,
waarmee het gehele Nederlandse
volk, ja de gehele wereld heeft
gemeegeleefd. Een spel, dat in
deze trieste herdenkingsdagen
weer vlak voor ons staat, een
spel, dat wij nooit, nooit meer
zullen vergeten.

(ADV. INGEZ. MED.)

26 November 1928 verging de Italiaanse stomer „De Salento ", ter hoogte van de
kop van Zeeweg in Bloemendaal. Een der redders, de vijfenvijf tig jarige Schipper
Piet Visser, verloor hierbij het leven. Hulpvaardige toeschouwers schoten toe en
trokken met vereende krachten de reddingboot naar het strand (aldus een
krantenbericht uit 1928).

Met oog en oor
de badplaats door

• • : »

Er zitten méér kanten
aan het kiezen van *n bril-.

van alle kanten beter bekeken
Heemstede

Binnenweg 114, tel. (023) 284921

LANGS DE VLOEDLIJN

Een cynicus is iemand die
omstreeks z'n 10de jaar ontdekte
dat Sinterklaas niet bestond en
daar nog steeds van streek door is.
J.G. Cozzens (1903-1967).

Kinderfilms
ZANDVOORT - Ook in het Cultureel
Centrum worden op zaterdag 25
november kinderfilms vertoond. Een
aaneenschakeling van teken- en andere
films. Er zijn twee filmvoorstellingen.
De eerste om 11.00 uur 's morgens, en
de tweede om 15.00 uur.

Sint Nicolaas zal na afloop van zijn
intocht, in het. Cultureel Centrum de
kinderen die de tweede filmvoorstel-
ling bijwonen bezoeken. Kinderen tot
en met 8 jaar van harte welkom. De
toegangsprijs bedraagt f 2,50 en... er
worden kado'tjes uitgedeeld.

Film-In
ZANDVOORT - Op vrijdag 24' en
zaterdag 25 november wordt er in do
Openbare Bibliotheek de film van
Ingmar Bergman vertoond „Wilde
Aardbeien". Aanvang der voorstel-
linnen: 21.00 uur.

Jubileum wedstrijden
In verband met het feit, dat op 3
juni a.s. het veertig jaar geleden
zal zijn dat op het stratencircuit
van Zandvoort de eerste autoraces
in Nederland werden gehouden
op het circuit aan de van
Lennepweg, waarover wij reeds
enkele malen berichtten, verna-
men wij van de circuit-directeur,
de heer Johan Berepoot, dat men
deze zaak hoog opneemt en er alle
aandacht aan wil gaan besteden.
Besprekingen erover met de heer
P. Limbach van de K.N.M.V. en
een vertegenwoordiger van de
KNAC zijn reeds gaande. Het ligt
in de bedoeling aan dit gebeuren
jubileumwedstrijden te gaan
verbinden. Hoe en wanneer dit zal
gebeuren, moet nog worden
uitgemaakt, doch in elk geval
staat op dit gebied auto en
motorminnend Zandvoort het
volgend jaar heel wat te wachten.
Men Wil deze zaak groots
opzetten. Een verheugend
bericht.

Nieuwe woning
Naar wij vernamen zal de heer B.
Roozen, eigenaar van
visrestaurant „De Meerpaal" een
nieuwe woning gaan bouwen in
het oude pakhuis/garage van
wijlen zijn schoonvader, de heer
P. Paap aan het Gasthuisplein,
naast de bedrijven van de heren
Waterdrinker en bakkerij Van der
Werff. Het lijkt een bijzonder
mooi pand te worden dat het
aanzien van het Gasthuisplein
zeer zal verfraaien. De voor-
bereidingen voor de bouw worden
reeds getroffen en waarschijnlijk
volgende week worden de steigers
gezet, want du gehele voorgevel
gaat eruit en do woning wordt
geheel opnieuw opgetrokken.

Hij verveelde zich
VOrige week vrijdagmiddag werd
het stille Gasthuisplcin opge-
schrikt door een aanhoudend
claxon-gcloei. Het bleek dat een
hond, (een Duitse herder), die in
een auto zat opgesloten, zich
blijkbaar ging vervelen, omdat
zijn baas te lang wegbleef.
Daarom was hij met z'n
achterwerk op het stuunvicl gaan
zitten en bracht zó de claxon in
werking. Zijn ijling toegeschoten
baas kwam aanrennen en maakte
het portier open, waarop het dier
kwispelstaartend tegen hem op-
sprong. De eigenaar vertelde ons,
dat hij dit altijd deed, wanneer hij
naar z'n zin te lang in de auio
bleef opgesloten. Zo'n intel-
ligcnte hond toch.

ontevreden
Het besluit van het Strandschap
Zandvoort, dat met ingang van
het volgend jaar het gehele jaar
door het strand zal zijn verboden
voor alle gemotoriseerd verkeer,
blijkt nog al wat ontevredenheid
te hebben veroorzaakt bij allen,
die er om welke reden dan ook,
nauw bij betrokken zijn. „Men
kan besluiten wat men wil", zo
verzekerde men ons, „maar wij
blijven rijden! " We geloven, dat
een dergelijke oproerige taal - die
we ons overigens wel kunnen
voorstellen • hier toch niet op z'n
plaats is. Het komt ons voor, dat
men het besluit niet geheel juist
heeft gelezen, of dat het verkeerd
is overgekomen. Er is immers een
duidelijk uitzondering gemaakt
door de verklaring, dat in
aanneembare gevallen door de
politie ontheffing van het verbod
kan worden verleend. Dat te
vragen lijkt, ons verstandiger dan
je gat tegen de krib te gooien. De
politie is heus geen boeman en in
aanneembare gevallen zal men
zeker zoveel mogelijk terwille
zijn. Je moet tenslotte maar zó
denken: de soep wordt nooit zo
heet gegeten als ze wordt
opgediend.

De tijd vliegt
De tijd vliegt voorbij! Dat
merken we in deze donkere dagen
die aan dedecembermaancl vooraf
gaan. Sint Nicolaas en Kerstmis
liggen alweer in hot nabije
verschiet, daarop volgt al weer
gauw het Carnavals-gebeuren en
we hoorden van een strand-
pachtcr, d,it op 17 februari a.s.
zijn bulldozer alweer op het
strand zal verschijnen en dat hij na
het egaliseren van de grond aan de
opbouw van zijn paviljoen gaat
beginnen. Het is tegenwoordig zó,
dat men nauwelijks van het strand
weg is, of men begint alweer aan
de opbouw van het volgende
seizoen te denken. De tijd vliegt
voorbij dat merken we ieder jaar
weer. „Haastige spoed is zelden
goed" is een bekend spreek-
woord. Of zulks in dit geval óók
zal gelden, zal moeten worden
afgewacht. In elk geval heeft deze
haast wel grote risico's, maar die
wil men blijkbaar aanvaarden.

K.Sr.
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STUK?
el!

Keur en Zoon
Schilderwerken.

Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602.

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor
thermopane - rapidpane - isolar.

Maak nu een proefrit
in de Volvo 343

vor-vo
TURELUURS^

VANHET
TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staar)
voor u Klaar' Keuze uil honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n
begrip.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING -
ONZE ZORG!

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Tureluurs
van het turen.......?
WIJ ZIJN ER VOOR!

FROMAGERIE
Kaas- en wijnspecialisten

EXTRA BELEGEN
KAAS
per kilo 8,95

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46, Zandvoort, tel. 2538

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Nergens zo voordelig.
Nergens zo lekker.
KERKSTRAAT 6A, ZANDVOORT.

l TELEFOON 02507-6141.

JAMIN
Kleine chocolade letter 0,95
Grote chocolade lener......: 1,75
Luxe chocolade letter 3,45

Ook uw adres voor chocolade Sint-Nicolaas
figuren en alle soorten marsepein

H. v. d. Maas
Haltestraat 42 - Zandvoort

Tel. 02507-34 98

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENSÜ!

A

f 24,35 incl. btw

B

/ 36,50 incl. btw

f 18,25 incl. btw

D

K. JANSEN
/ 79,10 incl. btw

Sloterweg 12, Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:

Ik kies model: ...

Dit is mijn tekst:

Handtekening:.

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor maandag 11 december 1978 aan:

Randstad Publicaties
Postbus 264, Aalsmeer
Zandvoorts Nieuwsblad

ONZE RECLAME IS
GEEN ZELFSERVICE.

dus persoonlijke
bediening, ook bij
storm en regen

DIVERSE OCCASIONS
MERKBENZINE

SUPER Q
BENZINE et korting

NORMAAL U et korting

DIESEL 4 et korting
ZATERDAG EN ZONDAG

GEOPEND.
AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1,
telefoon 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Veryen en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREAL en WELLA
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 tol 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Ha/tsstraat 8. Zandvoort,
. telefoon 02507-61 23.

AUTOVERZ. kan goed-
koper. Bijv. f 10.000
W.A. f 231,80, A.R.
f539,18. Netto premies.

Ass. kantoor Karl
Grannetia, Wilhelmina-
weg 3, Zandvoort, tel.
02507-2150.

G. KOL
Schuitengat f lat 7.

telefoon 32 12.
Auto • Brand - Leven
Alle verzekeringen

Christien
Versteege-Thieleman

F/emingstraat 104.
telefoon 5185

Medisch gediplomeerd
pedicure van het

Bisaheth Gasthuis.

BEHANGER
. STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijksu. 5, tel. 3796.

SCHILDERSBEDRIJF
C, J. PAAP

Hofdijkstraat 24,
Zandvoort,

telefoon 02507-2206
voor al uw schilder- en
behangwerk. Verkoop
van verf. glas, behang

Hofdijkstraat 24

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507-4365.

Groenten- en
bloemzaad.
Groente
Zaadbenodigdheden.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1ar Zandvoort, tel. 7093.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
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Interieurverzorging
FA. L BALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstoffen
Tapijten
Cocosartikelen
Linoleums 4- Nuvilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. Lux: dealer

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
/ 'EIGEN

TOONZALEN
O.a. kloostermeubelen

ZAAK: HALTESTRAAT27 • 29, tol. 2596, Zandvoort
Matthijs Molenaarstraat 6, telefoon 3759.

tocxaooocxsoociooocxaoooacx»

:

l
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l
l
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l
j

AV114

Automobielbedrijf
H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG -9.00-17.00 uur ,,

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Alle artikelen uit
de Quelle-foto-
katalogus zijn
uit voorraad
leverbaar bij:

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT -

TEL. 02507-7106

i ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.

Bistro Harlekijn
is vanaf vrij dag 24 november

weer als vanouds open
vanaf 16.00 uur

Onze kok Willy, net terug van vakantie,
ziet het weer zitten.

U ook hopen wij.
Tot vrijdag, zaterdag of.zondag.

Bistro Harlekijn
Raadhuisplein 3, Zandvoort,

tel. 02507-6939

BIJ BOLLE, ZULT U NU WEL WETEN,
KUNT U UW CADEAUZORGEN GERUST VERGETEN.
ONZE KEUS ZAL U VERSTELD DOEN STAAN,
EN MET ONZE PRIJZEN ZAL HET OOK WEL GAAN.
OM UW FAMILIE EN KENNISSEN TE GEDENKEN;
MET EEN VAN ONZE FRAAIE EN APARTE

GESCHENKEN.
WIJ HEBBEN ALLES IN HOUT, KOPER OF IN TIN,
PORSELEIN. KRISTAL EN MEER, NAAR IEDERS ZIN,
KLEINMEUBELEN VOOR GANG, KAMER OF SALON,
WIJ HEBBEN MEER DAN U BEDENKEN KON.
ALS U EENS BINNENLOOPT, ZAL HET WEL BLIJKEN,
DAT U BIJ EEN ANDER NIET MEER BEHOEFT

TE KIJKEN.

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE
VRIJ ENTREE
ZIJLSTRAAT 83, bij de Grote Markt - HAARLEM
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Algemene beschouwingen Zandvo
CDA: Pal achter college WD-er Joustra

ZANDVOORT - De Zahdvoortse CDA-fractie staat pal achter het
beleid dat het college van burgemeester en wethouders de komende
jaren wil voeren. Ook het financiële beleid, zoals vermeld in de
begroting voor 1979, vindt weerklank in de fractie. „Wij zeggen
onze volledige medewerking toe- met behoud van eigen
verantwoordelijkheid en identiteit", aldus R. van As.

Bouw nieuw raadhuis
moet snel gebeuren

, Alles kon de toets der kritiek
doorstaan. „Wij hebben er alle
waardering voor dat de nota van
aanbieding geen opsomming is van
droge, cijfers, maar tevens een
beleidsnota is. In combinatie met het
investeringsplan en de wensenlijst van
1979 tot en met 1983 geeft het college
een visie op een te voeren beleid voor
de komende jaren. Maar ongetwijfeld
zullen we te maken krijgen met de
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen
door de regering volgens Bestek'81.
Wij zullen de invloed daarvan
merken." Hij was/van mening dat in de
toekomst een voorzichtig financieel
beleid dient te worden gevoerd,
ondanks geruststellende cijfers zoals
de hoogte van de saldi-reserve van de
gemeente. „Toch mogen nopd-
zakelijke voorzieningen niet _ achter-
wege blijven - zoals wel gebeurde voor
de jaren 1970 - omdat men anders na
jaren de terugslag zal ondervinden in
de vorm van abrupte belastingverho-
gingen". Over de belastingdruk: „Wij
vinden dat die heffing minder zwaar
moet drukken' op de Zandvoortse
bevolking. Invoering van de toeristen-
belasting zien wij als noodzakelijk".

Prioriteiten
Het CDA had in haar' algemene
beschouwing ook een wensenlijst
opgenomen die meer als een priori-
teitsschema gold. Belangrijkste is de
bouw van een nieuw raadhuis. „Het
zal moeilijk te realiseren zijn, maar we
willen dat het nieuwe gebouw snel van
de grond komt. Het is de plicht van de
gemeente zorg te dragen voor een
goede huisvesting van haar ambtena-
ren. Bovendien is het project een

stimulering voor de werkgelegen-
heid". Teleurstelling uitte Van As over
de gang van zaken rond de uitbreiding
van het politiekorps. Ondanks onder-
kenning van het ministerie was nog
steeds niets gebeurd. „Terwijl", zo
zegt de fractie, „men elk jaar een
toename ziet van het vandalisme in de
vorm van vernielingen, verkeerd
parkeren, en onnodige geluidsoverlast
in de avond en nachtelijke uren. De
leefbaarheid en de beveiliging in ons
dorp moeten gewaarborgd worden,
ook in de toekomst".
Als bouwterrein voor het nieuwe
politiebureau, ziet de CDA-fractie het
terrein van Sterre der Zee als het meest
geschikte, vergeleken met andere
bouwgronden. Op andere bouw-
gronden pleit de fractie voor snelle
bouw van' woningen, met name in de
sociale en de premiekoop sfeer.
Bouwen wil men zo snel mogelijk op
het terrein aan de kop van de Van
Lennepweg. „Daar moet sne'. een
uitspraak over komen. Wij kunnen
deze grond niet reserveren tot in de
eeuwigheid. Ook moet beslist worden
over de braakliggende gronden aan de
Van Galenstraat".
Teleurstelling ook over de
geringe bijdragen vanuit de
Zandvoortse bedrijven aan het
VVV. „Wij zijn van mening dat
onze badplaats niet buiten een
goed functionerende VW kan.
De subsidie moet niet alleen een
bijdrage zijn ter bevordering van
de werkgelegenheid voor twee of
drie mensen maar moet ook
middelen geven om goed te
kunnen functioneren".

Voorrang politiebureau

en openbare vei
ZANDVOORT • VVD'er P. Joustra heeft in zijn algemene
beschouwing voor 1979 vooral de prioriteit gelegd op de bouw van
het nieuwe politiebureau, de openbare veiligheid en wijzigingen van
de onroerendgoedbelasting. Hij kon wat de gemeentelijke begroting
betreft begrip opbrengen voor een automatische verhoging van de
tarieven met 31/2 procent per jaar, maar hij was het niet eens met
een automatische verhoging van de geraamde uitgaven met 6
procent per jaar.

Van As:' „Goede huisvestingsfaciliteiten voor ambtenaren".

Van Erp D'66:

Controle op uitvoering collegeprogram
ZANDVOORT - In de algemene beschouwing van D'66
uitgesproken door T. van Erp, klonk vooral verontrusting door ten
aanzien van de uitvoering van het collegeprogram en ook de
financiële haalbaarheid ervan.

,.lk ben van mening", aldus Van Erp,
„dat de nota van aanbieding te weinig
duidelijke voornemens bevat. Er staat
niet in wanneer wat wordt uigevoerd.
Ik zou graag willen dat het college met
een concreet plan op tafel kwam
waarin valt af te lezen wanneer een
bepaalde prioriteit wordt uitgevoerd".
Vervolgens pleitte Van Erp voor meer
openheid en democratisering is

commissievergaderingen. Hij diende
daartoe een wijzigingsvoorstel in dat
het volgende inhoudt: 1. het tot stand
komen van een gereguleerd recht van
toehoorders tot het stellen van vragen
aan de voorzitters van de commissie-
vergaderingen; 2; het scheppen van de
mogelijkheid dat leden van deze
commissies zich kunnen laten ver-
vangen door hetzij een ander raadslid,

Inspraak Nu:

Weinig over voor
wensen-pakket

ZANDVOORT - In de algemene
beschouwing van Inspraak Nu
prees fractievoorzitter P.
Flieringa de totstandgekomen
evemvichtige begroting. De ver-
hoging van diverse belastingen in
de gemeente Zandvoort met 31/2
procent vond hij nodig voor het
gewenste evenwicht. Bijzonder
krap is naar zijn mening het
bedrag dat slechts over is voor het
zogenaamde wensen-pakket, niet
groter dan f 25.000,--.
Flieringa: „Naar ons idee abso-
luut ontoereikend om er iets mee
te doen. Er moet maar eens
critisch gekeken worden naar het
voorgenomen investeringsplan.
Bij dit plan springen twee
investeringen er meteen uit: het
raadhuis en het politiebureau".
Volgens Flieringa is de bouw van
een nieuw raadhuis onuitvoerbaar
als niet een subsidiëring komt van
minstens 50 procent. „Want 10
miljoen gulden voor de bouw zou
een veel te zware belasting leggen
op de financiële mogelijkheden
van.de gemeente Zandvoort. Een
nieuw administratiegebouw zou
niet meer dan vier miljoen mogen
kosten.
Ook bij de bouw van een nieuw
politiebureau dienen wij van
reëele cijfers uit te gaan. De
momenteel uitgetrokken 1,2 mil-
jocn lijkt ons te weinig. De
uitspraak dat dit niet zo erg zou
zijn daar wij toch 80 procent van
de kosten van het rijk terugkrijgen
vinden wij erg gevaarlijk, daar
niemand weet of dat wel zo zal
zijn in het licht van bes tok '81.
Over sociale woningbouw zei
Flieringa: „Daar zouden wij de
grootste prioriteit aan willen
geven. Maar dat betekent niet dat
wij dal ten koste van alles zouden

willen doordrijven. De sociale
woningbouw in Zandvoort ver-
dient de voorkeur, daar in de vrije
sector veel leegstand valt te
bespeuren. Er zal veel geld
vrijgemaakt dienen te worden
voor renovatie en/of rehabilitatie
en achterstallig onderhoud van
gemeentewoningen en voor de
aankoop van gebouwen en ter-
reinen voor realisering van sociale
woningbouw".

Sporthal
Op sportgebied zei de heer
Flieringa dat met de stichting van
de „Pageehal" en de terreinen in
het binnencircuit nog geen einde
is gekomen aan het gebrek aan
sport-accommodaties.
„Het initiatief van de voetbalclub
„Zandvoortmeeuwen" om te
komen tot een sporthal voor o.a.
zaalvoetbal verdient onder-
steuning. Ook de zaal-
accommodatie voor de Zand-
voortse verenigingen dreigt door
het mogelijk vervallen van liet
gebouw „de Krocht" in ernstige
moeilijkheden te geraken. Helaas
is voor dit geval niet direct een
pasklaar antwoord voorhanden.
De realisering van nieuwe zalen
zal zeerveel geld gaan kosten".
„De subsidie aan het V.V.V.
wensen wij niet verder op te
trekken dan de fifty-fifty basis.
Wij zijn nog steeds van mening dat
het particuliere bedrijfsleven veel
te weinig aan het V.V.V. bij-
draagt. Er valt over te redetwisten
of, indien er belasting op liet
verblijfstoerisme geheven gaat
worden, deze niet gedeeltelijk als
bestemmingsbelasting gebruikt
dient k> worden, als onderdeel van
een toeristisch beleid. Maar dan
ook een duidelijk beleid"!

Van Erp: „Publiek moet kunnen
inspreken op commissieverga-
derinqen".

hetzij door een niet-raadslid; 3. het
treffen van een regeling met betrek-
king tot de verslaggevening van
hetgeen er op commissievergaderingen
wordt gezegd.
Van Erp: „In het algemeen kan dit
voorstel een waardevolle aanvulling
betekenen van de representatieve
democratie op lokaal niveau, indien
aan toehoorder bij vergaderingen van
de raad of commissies het recht wordt

gegeven zich via;de.,voorzitter, tot de-
raad jof de desbetreffende commissie
te wenden.
Over het vervangen van leden van een
commissie zei hij: „Voor de kleine
fracties in de raad - en zeker voor een
éénmansfractie - is er behoefte aan
commissielid bij afwezigheid te ver-
vangen door een niet raadslid.
Hierdoor zal ten aanzien van hun
regelmatige deelname aan het com-
missieberaad meer zekerheid kunnen
worden geboden. De openstelling van
een eventueel plaatsvervangend lid-
maatschap van commissies voor
niet-raadsleden zal voorts een bijdrage
kunnen leveren aan de vorming en
opleiding van toekomstige raadsleden
en daarmee de continuiteit en
kwaliteit van het raadswerk kunnen
bevorderen".
De notulcnng van commissie-verga-
deringen zou volgens Van Erp veel
beter moeten en voor een ieder
toegankelijk moeten zijn.
De plannen voor een nieuw raadhuis
vindt Van Erp veel te duur. Hij
onderkent''de slechte behuizing van
een aantal abmbtenaren maar hij is
niet overtuigd van de centralisatie van
^ct gehele ambtelijke apparaat. Hij
was het eens met de PvdA het bedrag
van twee ton dat is uitgetrokken voor
het raadhuis uit de begroting te lichten
en anders te bestemmen.

„Gezien de gevolgen die Bestek '81
ongetwijfeld ook voor Zandvoort zal
hebben, kan een dergelijke verhoging
in de toekomst niet meer plaatsheb-
ben," aldus Joustra. Over de bouw van
het nieuwe politiebureau zei hij dat
het plan bij de VVD-fractie voorrang
geniet. „Wij hebben ons als VVD nog
niet uitgesproken voor welke plaats
dan ook in Zandvoort en willen eerst
alle consequenties en dus ook de
financiële van de verschillende mo-
gelijkheden bezien, waarbij grote
betekenis wordt gehecht aan de
voorkeur van de politie-ambtenaren.
Teleurstelling heerst bij ons dat de
organieke sterkte van het gemeente-
politiekorps voorlopig geen uit-
breiding ondervindt. Deroofbouwdie
momenteeel gepleegd wordt op ons
politie-apparaat verontrust ons,
omdat hierdoor de preventieve taak
onvoldoende aandacht zou kunnen
krijgen. De zeer noodzakelijke^
uitbreiding van het recherchekorps
wordt dan ook van harte door onze
fractie gesteund. De fractie van de
VVD heeft te allen tijde noodzakelijke
geachte uitgaven voor nieuwe politie-
apparatuur gesteund.. Zo ook enige
tijd geleden de aanschaf van nieuwe
snelheidscontrolemateriaal. Reeds
toen is in de raad de vraag gesteld of
deze apparatuur en het politie-
personeel niet alleen ingezet zouden
worden in de zgn. „stille tijd" te weten
tussen oktober en april. Neen dat was
beslist niet de bedoeling.' Evenwel
moet ons van het hart dat wij
geconstateerd hebben dat bijna

' dagelijks de laatste tijd snelheid-
controles en dergelijke uitgevoerd

„Onroerendgoedbelasting blijkt
melkkoe".

worden, hetgeen betekent dat bijna
alleen Zandvoorters gecontroleerd en
bekeurd worden. Onze angst dat de
apparatuur des zomers nauwelijks en
des te meer in winter gebruikt wordt is
daarmee bewaarheid. Wij achten dit
geen goede presentatie van onze
politie aan haar medeburgers!

Van essentieel belang acht de VVD
voorts een andere .waardebepaling van
de onroerendgoedbelasting in Zand-
voort. Joustra zei daarover: „Onze
fractie acht een herbezinning op de
grondslag van de onroerend goedbe-
lasting zeer belangrijk. Indertijd is
door de' raad- van de gemeente-

Verkeerscursus
voor inwoners
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie start binnenkort met twee
verkeerscursussen voor de inwo re rs
van Zandvoort. Men kan een keus
maken uit een cursus voor fietsers en
bromfietsers (op maandagavond)
en één voor automobilisten (op
donderdagavond). De deelname is
gratis en bovendien zal elke deelnemer
in het bezit gesteld worden van een
map, waarin de voor hem belangrijkste
gegevens vermeld staan. Dit boekje
zal, ook na de cursus, nog vele jaren als
z.g. „naslagwerk" zijn waarde be-
houden.
Bij voldoende deelname zullen de
cursussen half januari 1979 van start
gaan. Elke cursus zal 4 avonden
omvatten en worden gegeven in het
bureau van politie aan de Hogcweg. De
lessen beginnen om 20.00 uur en
eindigen omstreeks 22.00 uur. Tijdens
de cursus zullen diverse verkeersfilms

en dia's vertoond worden. Op de
laatste avond krijgt u de gelegenheid
zelf te testen, hoc hot met uw
verkeerskennis gesteld is.
Degene die interesse heeft voor één
van deze verkeerscursussen. wordt
verzocht zich op te «even bij de polit ie
te Zandvoort, telefoon 3013. toestel 6
(na 17.00 uur toestel 03), vóór 16
december.

Discussie-avond
ZANDVOORT - De Partij \an de
Arbeid afdeling Zandvoort houdt een
discussieavond. Inleider zal zijn H. v.d.
Doel. Het onderworp is diverse
stromingen in de economie. Aanvang
8 uur in het Gemeenschapshuis
vanavond.

Zandvoort gekozen voor de waarde
van het onroerend goed in het
economische verkeer, d.w.z. de leeg-
waarde. Evenwel zien wij de afgelopen
jaren een tweeslachtig beeld ontstaan
t.a.v. het onroerendgoed. Enerzijds
probeert men het eigen woningbezit te
propageren door terechte maatregelen
zoals premie-koopwoningen, ge-
meentegaranties voor de financiering,
verbeteringssubsidies enz. Anderzijds
blijkt onroerendgoed tevens een
melkkoe te zijn geworden, voor zowel
de rijks-als de gemeentelijke be-
lastingen. Een groot gedeelte van de
Nederlandse1 staatsburgers is tot zijn
grote schrik erachter gekomen dat zij
„vermogend" is geworden, door een
aanslag in de vermogensbelasting.
Tevens heeft men te maken met een
steeds grotere aanslag in de in-
komstenbelasting omdat het z.g.
huurwaardeforfait alsmaar hoger
wordt. En als sluitstuk komt de
gemeente Zandvoort met een ver-
hoging van de waarde van het
huizenbezit, waarbij een stijging van
100 procent in 1978 geenszins een
uitzondering vormde, Ondanks een
verlaging van het tarief van de
onroerendgoedbelasting resulteert dit
nog altijd in een gemiddelde verhoging
van 34 procent in -eéén jaar tijd. Hier
is geen sprake meer van een
trendmatige verhoging maar eerder
van een schokeeffect.
De fractie van de VVD acht deze
ontwikkeling onjuist. De beslissingen,
die landelijk genomen moeten worden
laten wij gaarne en in vol vertrouwen
over aan de huidige regering, maar ten
a a n z i e n v a n d e
onrocrendgoedbelasting vinden wij
dat een herbezinning van deze
belasting nu op zijn plaats is.
Een meer objectieve grondslag zal hier
geboden zijn. Wij zouden gaarne
uitgewerkt willen zien of een om-
schakeling naar een oppervlaktegrond-
slag, zoals de gemeente Bloemendaal
heeft, niet beter is. Dit mede in
verband met het feit dat het
Wetsontwerp Reorganisatie Binnen-
lands Bestuur eveneens uitgaat van één
grondslag de oppervlakte. Het voor-
deel van dit systeem is, dat slechts één
koer de grondslag vastgesteld dient te
worden. Daarna kan de gemeenteraad
belasting. ledere burger weet dan hoe
groot die < ^verhoging is. Een verhoging
van 34 procent is dan beslist
onmogelijk geworden."

PvdA: Genoeg kantoorruimte vrij

Nieuw raadhuis over
ZANDVOORT • PvdA fractievoorzitter G. Toonen heeft in zijn
algemene beschouwing laten weten een nieuw raadhuis voor
Zandvoort eigenlijk niet nodig te vinden. „Het miljoenenproject van
7 miljoen, komt naar ons idee in werkelijkheid veel duurder uit. We
hebben te maken met' een gemiddelde bouwkostenstijging van 0,7
procent per maand. Al met al zullen de kosten boven de 8,5 miljoen
gulden uitkomen".

De heer Toonen voeg:, er aan to'p'
dat dergelijke overschrijdingen in
de bouw helaas geen uitzonderingen
zijn maar regelmaat. „Denk maar eens
aan het Cultureel Centrum, • de'
bibliotheek, het zwembad, de aula en
het gemeenschapshuis. Overigens nog
afgezien van de noodzakelijke op-
knapbeurt van het raadhuis zei f".
Toonen onderkent dat sommige
afdelingen varr hot gemeentelijk
apparaat beroerd zijn gehuisvest. Maar
dat alles onder één dak moet, vindt hij
niet noodzakelijk. > -
Hij zegt: „l );it idee is een achterhaalde
zaak en c'io i i l i j k voor Zandvoort een
onzinnige ^-'lachte. KI / i jn kantoor-
panden te o ' , i i waar de loopal'stancl
van de ene naar de andere afdeling
groter is dan bij ons van bijvoorbeeld
burgerzaken naar het raadhuis.
Blijft over het niet geringe probleem
van ruimtegebrek en slechte accom-

modatie. Is daar nu zonder die
rijkssubsidie en zonder de gedachte
van alles onder één dak, geen mouw
aan te passen? Ik dacht van wel. Het
ligt niet in mi jn bedoeling en liet is ook
niet mijn taak een panklare oplossing
aan4e dragen./Wij gaan er wel .van uit
dat Burgerzaken in de Schoolstraat
gehuisvest kan blijven en dal publieke
werken de beschikking krijgl over hel
gehele pand van 'het voormalige
badhuis. Wat ons clan rest. is het
zoeken naar kantoorruimte voor
ongeveer -10 ambtenaren, te weten de
ambtenaren van financiën en de
gemeenteli jke sociale dienst, en de
ambtenaren die op di t moment /i |n
gehuisvest op de benedenve rd iep ing
van hel raadhuis. Ken dergelijk
kantoorpand, zonder poespas en
tierelantijnen zoals in het huidige
plan, vraagt ten hoogste 1000 m2 (22
a 25 m2 per ambtenaar). Wij denken

daarbij, uitgaande van gemiddelde
investeringskosten van f 2000,-- per
m2 en 5 ton grondkosten, aan een
bouwsom van totaal zo'n 3 miljoen
gulden. Mijn fractie is van mening, dat
een dergelijk kantoorpand kan beant-
woorden aan de eisen die redelijker-
wijs gesteld mogen worden aan goede
werk- en publieksruimten in een
administratiekantoor. Ik verzoek u
dan ook namens mijn fractie met
nieuwe voorstellen te komen voorliet
huisvestingprobleem van de diverse
diensten in de geest van het door mij
aangegeven alternatief'.

Woningwet
Ken ander belangrijk punt waarvoor
Toonen in de algemene beschouwingde
aandacht vraagt is de woningbouw. Hij
zegt daarover dat Zandvoort nu
d e f i n i t i e f is aangeland in de laatste
fase van de mogeli jkheden. En dat,
t e rwi j l cli1 woningnood nop .steeds
loemvint . Tnii ' .eii verweet het college
il ut w , u r n i i > g k " b t i u \ u i kan v. orden te
vre l in de 'je-uibsid leerde sector
pl.i.iislu'i't'l. Aan woningwetwoningen
wordt volgens de fractievoorzitter te
weinig rekening gehouden. „Dat geldt
voor terreinen als: de kop van de Van
Lennepweg, liet terrein aan de Van

Lennep(weg nabij de begraafplaats,
Brederodestraat l, het terrein van de
voormalige Julianaschool en het
terrein waar nu nog het politiebureau
en de Zeercep staan".
Onder het hoofdstuk welz i jnsplanning
praat Toonen onder meer o\er het
nijpende accommodatieprobleem van
het jeugd- en jongerenwerk. HIJ vindt
het van belang dat een accommodatie-
onderzoek moei worden gehouden en
daarvoor ook een bedrag moet worden
uitgelrokken van l' 3000,-.

Ten aanzien van de Nachtui l plei t hij
voor handhaving van een beroeps-
kracht. „Mijn fractie is van mening dat
in meer clan voldoende male is
aangetoond dat aanste l l ing van een
beroepskracht gewenst is. Indien de
minister de subsidie niet verlengt,
brokkelt er een sluk j eugdwerk af dat
met veel clan en vooral met enorm
resultaat is opuebouwcl . W i i wi l l en van
l april 1979 af een beroepsknicnt i l i c '
voor ht't hek1 jumd- en |on;'i l e m v e i K
wordt aangetrokken". Zivls l i r l . i - n d ,
was, loopt di' m i i i i s l i ni ' le ••uixidie
voor de hu id ige beroepskiachl in
maart 1979 al'.
Gemeenteblad
Voorts pleitte Toonen voor een

G. Toonen „Ambtenaren liocccn niet
l Kccrd ondereen dal; ".

gemeenteblad. ..Over dat blad is in de
afgelopen v ie r jaar door m i i n fractie
regelmatig wat gezegd. Het is de
hoog.ste Ujcl dat u er nu eens wal aan
gaat doen. Voor alle du ide l i jkhe id , wij
vragen niet om een blad dat alleen
verschi jn t ter gelegenheid van
kon ingmnedag , het afscheid van een
burgemeester of de intocht van
Sinterklaas. Wat wij wi l len is een
frequent verschijnend blad waarin
ledere burger leesbaar kan vinden w-at
er in ons dorp door ons als raad wordt
bekokstoofd, zodat de bevolking kan
volgen of we on/.e verkiezingsleuzen
en programmabeloften wel nakomen.
Xodut de bevolkim, kan reageren
v o o i d . i t hel Ie Uut is. Zodat do
X.iiwuoortse i n g e z e t e n e n geen vier
l . i a i hoeven te w a c i i t " i : voor zij weer
n i s van het p o l i t i e k ' i m- i vernemen.
Ook naar de pers 'ue i. een betere
v o o i l i t ' h l m g /.eer v i • I. In dat
kader acht mijn l'racu 'K aanstelling
van een voorlichtingsambtenaar een
noodzaak".
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OPEN HUIS!!!
ABIe Yamaha-modellen zullen wij voor u
opstellen. Wij hebben er zeer velen, dus

iedereen kan zelf even spelen.
Ook kunt u kijken, luisteren en vragen stellen op

de onderstaande dagen:

Donderdag 30 november van 10.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 1 december van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Zeker ook de moeite waard om 'ns te zien, is onze afdeling occasions en
showroommodellen. Zo hebben wij o.a.: Yamaha, Solina, Eminent, Viscount,

Hammond enz, met garantie en speciale prijzen. Vraag ook naar ons
huursysteem met recht van koop. Tevens het adres voor uw bladmuziek

en kleininstrumenten.

Richting
Aalsmeer Kruisweg Richting

Hoofddorp

Parkeren AW1
/ / / ƒ /

Bennebroekerweg 2611435 CJ Rijsahhout. Tel. 02503-13826.
Telefoon vanuit België: 00-31-2503-13826.

MERK

Sud
«80. w.a.

W 2002
F 66
wnCherry
wn120Y
124 Sp
131

UITLATEN

compleet
gemontoerd

289,00
170.00
245,00
109,50
85,00

185,50
170,00
239,50

SCHOK

VOOR
par twee

gemonteerd

365.00
224.00
245.00
189.00

236.00
109.00
236.00

[DEMPERS

ACHTER
per twee

gemonteerd

165.00
150.00
130.00
130,00
132.00
145.00
109.00
128.00

ACCU'S

met2jaar
garantie

85,00
90.00
95.00
92.00
87,50
87,50
95,00
97.50

NIEUWE
KOPPELINGS
PLATEN
Gemonteerd

200.00
220.00 \
236.00 /
189.00
190.00
210.00
179.00
179.00

TREKHAKEN
met rijkskeur

gemonteerd met
bedrading en
stekkerdoos

210.00
220.00
190.00
200.00
185.00
225.00
195.00
210,00

l Alle merken banden gaan nu|
l weg voor stuntprijzen!

Alle prijzen zijn inclusief montage en btw

FordBott
FndExxrt 1100/130D
RxdTauru 1300/1800
Maria 81B
OpalKadattlZOON

jOpalAKona
1600/1700/1900

l Mint»
(*•«meert

RanwH4/8
SimcallOO
Toyou Corota 30
VWP«tui55pl
VWPdo
VWGoHtlOO
VWKew 1300/1500
VWBuitBMSX)

127.50
150.00
175.00
170.00
135.00

189.00

190.00

313.00
245.00
169,00
265.00
98.00

135.00

245.00

313.00
125.00
165.00

95.00
95,00
95.00
100.00
86.00

95,00

100.00

Alle reparaties zijn klaar terwijl u er op wacht

69.50
156.00
179.00
215.00
149.00
185.00
125.00
135.00

112.50
119.50
245.00
245,00
265,00
265,00
98.00
245.00

112.50
119,50
130.00
135.00
149.00
149,00
98.00
156,00

85.00
97,00
90,00
95.00
85.00
85.00
85.00
100.00

169.00
170.00
170.00
190.00
170.00

170.00

196.00

199.00
180.00
170.00
210.00
210.00
225.00
135.00
155.00

210.00
196.00
220.00
206.00
210.00

210.00

206.00

186.00
198.00
210.00
210.00
195.00
195.00
195.00
210.00

. Staat uw auto niet ve"neW Bel even en de oriis wordt u verteld.

Losse veikoop met 40 tot 50% korting van
waterpompen - V-snnren - bougies • contactpunten -
vordoolkappen - rotors - rem- en frictie-onderdelen -

ruilmotoran, «chokbrokera. trekhaken, enz.

Tevens 10.000 km-beurten
motorenreviale * LPG inbouw en verkoop

Complete remservice
o.a. remblokken - remvoeringen - remtrommefs uit-

draaien - remmen afstellen op de remtestbank

Dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.30 uur

Zaterdags van 9.00 tot 14.00 uur

LPG-installaties
diverse merken, o.a.:
LANDI-HARTOG als inb.pakket f 665,-.
compleet ingebouwd / 995,-;
RENZO-LARDI. als inb.pakket f 630,- compl. ingeb. f 925.-
TARTAfllNI. als inb.pakket f 650.-. compl. ingob. f 960,-
LOVATO. als inb.pakket / 560.-. compl. ingeb. / 370,-
Eventuele buitenvullmg en appendagekasten gemonteerd
' 300,-, ongemonteerd f 225 -
Alle prijzen incl. BTW. carb.stuk, inbouwbeschnp/ing. Na
zeltmbouw gratis afstelling. Op onderdelen en op arbeids-
loon één |3ar garantie. Inbouwen binnen één dag gereed.
Dagelijks geopend van 3.00 tot 17.30 uur. Zaterdags van
9.00 tot 14.00 uur.

Complete uitlaten voor
[de doe-het-zelvers tegen |
lafbraakprijzen.
\Handige man, profiteer ervan !!!\
j Rat 500 19.50
[Opel Kadett B <bj. 65-72) 36,00
l Opel Record C (bj. 67-71) 1,7 -1,9 liter.. .85.00
IVW1200 -1300 etc 50.00
JSimca 1100 , 78.00
Mercedes 200D - 220D (bj. 68-75) 105.00

j BMW 1602 -1802 (zonder voorpijp)..... 99.00
Datsun 1000 (bj. 68-70) 52,00

l Datsun (bj. 70-73) 52,00
l Toyota Carrola 1200 (bj. 72-75) 79,00
[Mazda 1000-1300 79,00
Opel Kadett (v.a. 73) 69,00
VWGotf 1100-1500 89.00
Datsun 120Y 58,00
VW 411-412 110,00
Austin Mini (v.a. 74) 46.00

Isimca 1307-1308 115.00
|OpelAsconatype2 1,2 -1,6 -1,9liter... 110,00
! Ford fièsta 1000 66,001

Staat uw merk er niet bij!
Bel dan even!

TWEE KUBIEKE METER
DROOG OPENHAARDHOUT

Thuisgebracht vanaf 160,-.
Ook af gehaald, perkub. of net.

BV HAARLEMS HARDHOUT
Rijksweg 339-343. Santpoon.
Prinsessekade 53, Haarlem,

Tel. 023-314107-321165-375381.

De Smickelbar
Stationsplein 5

Elke dag geopend van
16.00 tot 23.00 uur

Donderdags gesloten.
K. Stokman - Tel. 4651

Bel voor
inlichtingen

over deze
rubriek

02507-7166

Wij bieden u nu een unieke service !!!
U brengt uw auto, wij bouwen de gas-installatie.in en laten hem voor u keuren bij de Rijksdienst voor het
Wegverkeer. Een betere garantie voor veilig op gas rijdeq is niet denkbaar. U haalt uw auto weer
op en rijdt veilig en probleemloos weg. Dat alles natuurlijk in één dag !,..'
Kunt u uw auto niet missen? Geen probleem! u krijgt van ons voor die ene dag kosteloos een leen auto

HONDEN-
KAPSALOIM

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v. Ostadestraat 26

(bij da Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

WIE KAN ONZE TUIN
KLAARMAKEN

VOOR DE WINTER?
Bijlsma,

Brederodestraat 85,
Zandvoort

telefoon 02507-4441.

DRUMSTEL
te koop, 500,-

Koninginneweg 39,
Zandvoort

telefoon 02507-5680

VOLVO 66
De Dionachteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remmen
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10,
Zandvoort,
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

Visspecialiteiten restaurant

\foor genoeglijk vis-eten, een
aangename omgeving en een attente

bediening.

Tijdens het winterseizoen zijn wij donder-
dags t/m zondags geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt.u reserveren

Tevens verzorgen wij uw vis hors d'oeuvres.

Kerkstraat 21,
Zandvoort.
Reserveringen:
02507-2121

ss. Eig. L. Balledux

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDIT1ONED
EXCLUSIEF ptNEREN in Haarlem

3 SPECIALITEiTENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN.CRONJÉSTRAAT14

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gïralêt Het Witte Hais'

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057.

Rustig dineren in een gezellige sfeer bij kaars-
licht en achtergrond muziek.
Ook bijzonder geschikt voor uw zakendiners
en recepties.

Ruime parkeergelegenheid.
Maandags gesloten.
Reserveren gewenst.

Eig. J. G. de Jong

CHINEES INDISCH RESTAURANT

HONG-KONG

Haltestraat 69, hoek Zeestraat,
Zandvoort,

Tel. 02507-78 97

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

Nieuw in Heemstede

Restaurant

DEWI"
Authentiek Indonesisch
Specialiteitenrestaurant

Elke dag geopend van 12.00 tot 23.00 uur.
Keuken ook open van 12.00 tot 23.00 uur.

VALKENBURGERLAAN 48
Heemstede, Tel. 284536
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Vogelvrije woonwagenfamilie De Jong zoekt:

Terrein voor sloop van auto's

ZANDVOORT - „Ja, het werd
rhpoi hé", zegt de vrouw van
Kóbus de Jong. Tevreden kijkt
ze uit het voorraam van haar
rjahte woonwagen naar het
wponwagenterrein aan de
Keesomstraat waar momenteel
een renovatie plaatsvindt. Een
renovatie uitgevoerd door het
\yponwagenschap „Zuid Ken-
riemerland", een renovatie die
hard noodzakelijk was, en het
schap zo'n kleine vier ton kost.

^Woonwagenbewoners moeten wor-
dên opgenomen in de maatschappij.
Daarom moeten er meer en vooral
jdeinere woonwagenkampen komen."
Bit is het uitgangspunt van een door
de provincie opgesteld voorontwerp-
^"onwagenplan. Een voorontwerp-'
p]an dat in Zandvoort al in uitvoering
&: „
Was men oorspronkelijk in Zandvoort
van mening dat men het woonwagen-
ka'mp wel kon afbouwen, sinds 1975
wordt, of liever werd het kamp
gebruikt door de zeer uitgebreide
familie De Jong.

„Gelukkig is de gemeente Zandvoort
teruggekomen. van haar oors'pronke-
lijka idee het woonwagenkamp „af te
bouwen" dat wil zeggen er geen
nfeuwe bewoners meer toe te laten,"
zegt de secretaris van het woonwagen-
schap „Zuid Kennemerland", de heer
O. Venloo. „In tegenstelling tot
vroeger heeft de gemeente al haar
medewerking verleend, en daar zijn
wij, als woonwagenschap, bijzonder
gelukkig mee."

In plaats van de vroegere zeven
staanplaatsen, wordt er nu een
woonwagenkamp voorbereid, dat
plaats zal bieden aan twaalf woon-
wagens. Twaalf gezinnen kunnen hier
dus een bestaan gaan opbouwen,
vanwie zeven bewoners al bekend zijn,
namelijk de familie De Jong.
„•Wij zijn een echte woonwagen-
familie. Ik moet er niet aan denken dat
ik in een straat in een rijtjeshuis moet
wonen", zegt mevrouw Kobus de
J.ong. „Kijk, bij echte woonwagen-
bewoners is dat anders dan bij de
gewone mensen. Wij moeten het
gevoel hebben dat wij wég kunnen, als
wij dat willen." Vrije vogels dus, die
een rijtjeshuis, of nog erger een flat,
ervaren als een beknotting van een zo
noodzakelijke leensbehoefte.
Deze familie De Jong is er trots op dat
zij behoren- van vader op zoon-tot de
vjije bewoners van ons land.
Niet minder dan zeven woonwagens
heeft deze familie, achtereenvolgens
mevrouw De Jong sr., de vijf zonen,
Kobus, Har m, Bonne, Aleidus,

Catrinus, en zus Annie. AIJ zijn
allemaal getrouwd, hebben kinderen,
en werken allen in hetzelfde vak,
namelijk de „autobusiness".
De vrijheid van gaan en staan wordt
door hen het hoogst gewaardeerd. Zó
zelfs dat zij drie jaar geleden
vertrokken van een centrale woon-
wagenkamp „De Meer", bij Hoofd-
dorp.

De renovatie van het woonwagenterrein aan de Keesomstraat, dat, naar wordt
verwacht eind december zal zijn voltooid. '

ledere standplaats wordt voorzien van
een hardhouten omheining, er komen
geplaveide wegen en bij iedere wagen
genoeg ruimte om er haast een auto te
parkeren.

liggen. De bewoners kunnen dan
deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer in hun omgeving, zoals
scholen, kerken, winkels en wijkeen-
tra", aldus het ontwerpplan.

De praktijk in Zandvoort bewijst de
juistheid van deze stelling. Mevrouw
De Jong vertelt hierover: ,,In Hoofd-
dorp was een school op het kamp. Ik
wil het niet over de kwaliteit van het
onderwijs hebben, maar toen onze
oudste dochter hier in de vierde klas
kwam, was er wel een achterstand. Ze
kreeg speciaal huiswerk mee in
aardrijkskunde en geschiedenis. Dat
had ze praktisch niet gehad". Tevens
vertelt mevrouw De Jong dat het voor
de jongere kinderen een moeilijke
zaak was om naar een school te gaan.
„Ze vonden het maar gek dat ze naar
een gewone school moesten en niet
naar een kampschool." Deze kinderen
hebben zich dus moeten aanpassen
aan het gaan naar „buiten". Dat
buiten het kamp een andere wereld

' was, met scholen en andere kinderen,
was even wennen. Nu zijn ze er
volkomen ingeburgerd en gaan op de
fiets naar school.

Fietsen die momenteel nog gestald
worden in een noodschuurtje, zullen
straks ondergebracht kunnen worden

in di' stenen schuur op het woon-
wagonkamp. „De tijd da! wij in weer
en wind met een ouderwetse stamp-
wasmachine de was deden, wordt
straks ook verleden tijd, want er is in
de toiletruimte een aansluiting voor
een wasmachine. Kunnen wij ook eens
met een automaat werken," zegt deze
huisvrouw met voldoening.
Integratie in de gemeente Zandvoort is
ook aanwezig op sportgebied. Kobus
de Jong is lid van Zandvoort
Meeuwen, zo ook zijn zoon, terwijl er
dochters naar de „gym" en de „zang"
gaan. Bovendien gaat de oudste
dochter van dit gezin naar de MAVO.
Iets dat zeker in Hoofddorp, volgens
haar moeder, ondenkbaar zou zijn
geweest.

Omstreeks de jaarwisseling, „ijs en
weder dienende", zal de renovatie aan
het woonwagenterrein aan de
Keesomstraat voltooid zijn. Er wordt

•Hard gewerkt en met ongeduld op
gewacht. Een staanplaats voor de
woonwagenbewoners, volgens de
nieuwe richtlijnen van het Ministerie,
waar het menswaardig toeven zal zijn.
Of zoals mevrouw De Jong het
uitdrukt: „Wij moeten een basis
hebben om iets op te bouwen, en dat
hebben wij hier in Zandvoort
gevonden."

Door: Margreet Ates
dat gaf véél te véél concurrentie,
daarom zijn wij naar Zandvoort
gekomen driejaar geleden."
Nu bleek Zandvoort in de jaren
'75/'76 ook niet alles zaligmakend te
zijn voor woonwagenbewoners.

Op de fiets naar school, in Hoofddorp een ondenkbare zaak.

Integratie
Aanleiding tot het opstellen van een
woonwagenplan door de provincie
Noord-Holland,. is Se vorig jaar
doorgevoerde wijziging van de Woon-
wagenwet. In tegenstelling tot vroe-
ger, waarbij het beleid erop gericht
was op een concentratie van woon-
wagenbewoners in grote centra, staat
deze wetswijziging een betere sprei-
ding en daarmee betere integratie
voor.

De woonwagenbewoners van Zand-
voort onderschrijven deze nieuwe wet,
en het beleid van ganser harte.
„Vroeger woonden wij in het kamp bij
Hoofddorp. Dat was een dappere
ellende", aldus mevrouw De Jong. Het
bleek namelijk dat daar plaats was
voor 51 woonwagens, wat in de
praktijk het beeld te zien gaf van 60
tot soms wel 70 woonwagens. ,.Het
was daar veel te vol, te weinig sanitair,
en ook teveel concurrentie" aldus
mevrouw De Jong die uitlegt dat zeker
80 procent van de woonwagen-
bewoners een broodwinning heeft in
de handel van 2e hands auto's.,
„Zoveel mensen in de autobusiness,

Renovatie van
terrein Kees-
omstraat bijna
voltooid
De gemeente was van plna het kamp af
te bouwen en zag er dus liever geen
nieuwe bewoners verschijnen. Het
terrein was te klein, en ook de
sanitaire voorzieningen niet bepaald
overweldigend. In overleg met het
woonwagenschap Zuid Kennemer-
land, keerde Zandvoort van haar
aanvankelijke plannen terug, en heeft
sindsdien alles in het werk gesteld om
het Schap medewerking te verlenen bij
de uitvoeringvan haar plannen.
In plaats van de oorspronkelijke zeven
staanplaatsen, komen er nu twaalf.
Het werk dat momenteel wordt
uitgevoerd, kost precies f 382.000,-.
Hiervoor is het terrein geëgaliseerd,
worden er stenen schuren annex
douche/toiletruimten gebouwd.

Herdenkingsdienst en expo-
sitie in Gereformeerde kerk

De Liede
Omdat in die beroemde „auto-
business" door de bewoners wordt
gewerkt, brengt dit met zich mee dat
men in de omgeving van woonwagen-
kampen ook altijd sloopauto's ziet.
Dit nu is, voor zowel bewoners,
woonwagenschap en de diverse ge-
meenten, een onverteerbare zaak.
De familie De Jong wil dan ook
dolgraag dat zij ruimte krijgen om
straks aan de sloopauto's te werken.
„Mijn man doet zijn best om voor de
familie een terrein te huren waar zij
dan kunnen werken. Het is zeker ook
niet onze bedoeling om de 2e hands
auto's rond de woning te zetten, dat
zou jammer zijn, want het wordt zo
mooi," aldus deze huisvrouw, die ook
liever bloemen om haar huis heeft dan
sloopauto's.
Wethouder Terrnes van P.W. is van
mening dat.er„een„op)oss:ng voor de
auto's^moet^Jfamjsn. ;.En.opk de
secretaris vah'hét woonwagenschap is
van mening dat sloopaut9's niet'meer
thuis horen op gerenoveerde kernen.

„Door Provinciale Waterstaat is een
terrein aangewezen tegenover het ford
„De Liede" ten zuid-westen van
Zwanenburg. Dit zal het sloopterrein
„de Liede" gaan heten en is bedoeld
als werkterrein voor woonwagenbe-
woners. Zij kunnen dan op afgepaste
kavels aan hun auto's werken, en zal
het terrein rond de kampen niet meer
ontsierd worden door wrakken,"
aldus de secretaris.

Hij is van mening dat de gemeente
Zandvoort haar uiterste best moet
doen om een klein terrein te vinden
waar de bewoners van het woon-

' wagenkamp ongestoord aan hun
auto's kunnen sleutelen. Hij hoopt dat
het zal lukken, vooral ook omdat het
woonwagenschap zo'n positieve rela-
tie heeft met zowel de familie De
Jong, als de gemeente Zandvoort.

„Want laten wij eerlijk zijn", zegt
deze secretaris, „het schap was ook
maar afhankelijk van de subsidies en
toestemmingen van het Ministerie van
C.R.M, en dat loopt altijd trager dan
wordt verwacht. Zowel de familie De
Jong als de gemeente Zandvoort, zijn
wat dat betreft lankmoedig geweest.'"

Leefbaarheid
„Om de leefbaarheid te bevorderen
moeten de centra kleiner worden en
op loopafstand van een woonkern

Nog worden de fietsen hier gestald. Straks kunnen ze gewoon „in de schuur".

Jazz in Hobbit
ZANDVOORT - Op zondag 26
november zal in de Hobbit,
Dorpsplein 2 te Zandvoort optreden
de bekende trompettist Ray Kaart.
Deze Haarlemse misicus, lid van het
Dutch' Swing College, die een spoor
van -successen achter zich heeft, zaJ
worden begeleid door het Hobbit
huisorkest met Jan de Bas, Rudi
Continu, Cor Grobein en Bob Pintel-
Aanvang 16.00 uur.

Sinterklaas
Ook dit jaar zal de Sint zijn rondrit
door Zandvoort weer onderbreken
voor een bezoek aan het wijkcentrum
„'t Stekkie". Alle kinderen toten met
7 jaar en hun ouders zijn zaterdag 25
november om 15.15 uur van harte
welkom. Sinterklaas heeft laten weten
dat hij hot heel leuk zal vinden als alle
kinderen die naar 't Stekkie komen
een mooie tekening meenemen.
„Voor m'n plakboek, zei de Sint tegen
ons. Dus gauw aan de sb g. Sint heeft
beloofd dat hij voor ieder kind een
klein kadootje mee zal brengen.

Typisch Frans eethuisje pal m 'l centrum
Maandelijks nieuwe "spécialités a la carte"

Geopend \anafl7 00 uur. Reservering gcwensi
(Op maandag en dinsdag gesloten)

Bloemenddalscweg 28, Bloemenda,ü.
Telefoon 023-25 49 39.

BURGERLUKESTAND
ZANDVOORT - Geboren (buiten de
gemeente): Linda, d.v. W.F.L. Nieland
en T. Huis in ' t Veld.
ONDERTROUWD: H.J.A. van der
meer en J.L. Wijnschenk, A.\V. Ijken
en H.J. Backhaus, E.S. Bluijs en J.M-
van der Donk.
OVERLEDEN: Sophia A. Bonset. 96
jaar. (Het Huis in de Duinen), Jacoba
H.W. Toors, 92 jaar (A.G. Bodaan-
stichting).
OVERLEDEN BUITEN DE GEM-
EENTE: Andreas A. A. Nelissen, 62
jaar (Keesomstraat 44 7).

Uitvoering
ZANDVOORT - Op maandag 27
november aanstaande wordt door het
Muziekcentrum Zuid Kennemerland
een leerlingenuitvoering gehouden in
het Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat Zandvoort. Hieraan wordt
deelgenomen door in Zandvoort
woonachtige leerlingen. In dit pro-
gramma zullen worden bespeeld:
b lokfluit, piano, dwarsfluit, hobo,
viool en gitaar. In kleine combinaties
en ook zal een combo optreden. De
leerlingenuitvoeri ng is v oor iedereen
gratis toegankelijk en begint om 19.30
uu r precies.

Schoolconcert
ZANDVOORT - Op donderdag 23
november wordt er in d? Gcrtenbnch-
Mavo een se hoolronccrt gehouden.
Kees Kooper. viool en Marip-Louise
Boehm piano, zullen van 13.30-14.20
uur voor de onderbouw en
14.30-15.20 uur voor de bovenbouw
concerteren.

ZANDVOORT - Afgelopen zon-
dagmorgen had in de Gerefor-
rheerde kerk aan de Julianaweg
hoek Ernmaweg een her-
denkingsdienst plaats die stond
in het teken van „Vijftig jaar
onder dak", naar aanleiding van
het feit, dat genoemd kerk-
gebouw vijftig jaar bestaat. Op
bescheiden wijze heeft de ge-
meente deze morgen dit halve
eeuwfeest herdacht.

Ds. P. van Hall sprak naar aanleiding
Van schriftlezingen uit Psalm 118 vers
15-23 en de eerste brief van de apostel
Petrus vws 1-10 een woord van
herinnering aan dit gebeuren, waarin
bovenal de dankbaarheid van de
gemeente tot uiting kwam.
In de aan de kerk aangebouwde
Calvijnzaal was door het kerkeraads-
lid, de heer P. B rune een expositie
ingericht, die in Woord en beeld een

duidelijk inzicht verschafte van het
ontstaan en de historie van de
Gereformeerde kerk in /Canrtvoort tot
nu toe. Deze tentoonstelling was na
afloop van de kerkdienst te bczichti-
gen en er werd zeer druk gebruik van
gemaakt. Het geëxposeerde bevat vele
interessante bijzonderheden. Er zijn
foto's van vrijwel alle predikanten, die
men in Zandvoort heeft gehad. Het
ligt in de bedoeling deze merkwaar-
dige en leerzame expositie nog uit de
breiden met eventuele aanvullingen
die door de gemeenteleden zouden
kunnen worden verstrekt en waarvan
men nog veel verwacht. Een oproep
daartoe werd reed s gedaan.

Collecte
Na afloop van du predikatie deelde Ds.
van Hall mede, dat de vrijdag en
zaterdag gehouden collecte een bedrag
had opgeleverd van tenminste zes-
duizend gulden netto, een bedrag.dat
bij de kerkgangers door de grote en
onverwachte hoogte, kenneüjk

verbazing en dankbaarheid verwekte.
De opbrengst van deze collecte is
bestemd voor de stichting „Adjuto-
rium", die in 1963 werd opgericht
door het onlangs overleden gemeente-
lid, mevrouw professor Dr. Gesina
H.J. van der Molen uit Aerdenhout,
die een reis naar India maakte en daar
van nabij in aanraking kwam met de
nood van de bevolking en de armoede.

GARAGE
STRIJDER
Burg.,v. Alphenstraat 102,

ZANDVOORT
Tel. 02507 -45 65.

Zaterdag
intocht

Sint
ZANDVOORT - In "-Candvoort is
zaterdag 25 november dr intocht
van Sinterklaas. Hut programma
ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Ontvangst van de Sint
doorde burgemeester, toespraken
op het bordes en een zeer kort
onderhoud in het raadhuis.
Tijdens het verblijf in het raadhuis
delende Pieten snoep uit en speelt
de Josep Lamm Jazz Band
14.30 uur: Sint vertrekt voor rit
door het centrum op weg naar
winkelcentrum Noord. Reclame-
stoet zet zich tijdig in beweging en
Sint met gevolg sluit aan. Joseph
Lamm Jazz Band blijft op het
Raadhuisplein optreden. Route:
Oranjestraat, Hogeweg, Thor-
beckestraat, Kerkstraat, Kerk-
piein, Raadhuisplein, Haltestraat,
Vondellaan, Potgieterstraat, Hel-
merstraat, Nic. Beetslaan, v.
Lennepweg, Linneausstraat, Cel-
siusslraat.
14.45 uur: Joseph Lamm Jazz
Band geeft streetparade op bin-
nenplein winkelcentrum Noord.
15.00 uur: Aankomst van Sint bij
winkelcentrum Noord. Hier ha-
ken af: de Sint en zijn Pieten,
drumband en harmonie De
Spaarnebazuin, tevens kunnen
deelnemers uit Noord welke in de
reclamestoet volgen hier ook
afhaken. De rest van de stoet gaat
direct door via de route: Pasteur-
straat, Flemingstraat, Noorder-
duinweg, Linneausstraat, v. Len-
nepweg, Sophiaweg, Kostver-
loren, Koninginneweg, Prinses-
seweg. Hier onbindt de reclame-
stoet zich. Drumband Soli gaat
door via Louis Davidsstraat en
Haltcstraat naar de Kousepael,
hier ontvangt men een con-
sumptie.
15.00 uur: Sint wordt verwei-
komt door Winkeliersver. Noord,
en bezoekt enige winkels. Joseph
Lamm Jazz Band geeft nogmaals
een demonstratie van hun kunnen
en daarna kan men een con-
sumptie nuttigen in de Modder-
kom.
15.30 uur: Drumband en Har-
monie De Spaarnebazuin begelei-
den de Sint naar het Stekkie,
alwaar hen een consumptie wordt
aangeboden.
16.30 uur: Aankomst van Sinten
gevolg bij het Cultureel Centrum
waar een kleuterfilm wordt
vertoond.

Toneel (1)
ZANDVOORT - Op vrijdag 24 en
zaterdag 25 november speelt de
Zandvoortsc toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen" het blijspel „Ik lach
erom", van Noè'l Coward. Beide
voorstellingen vinden plaats in ge-
bouw „De Krocht" en beginnen om
20.30 uur. Voorverkoop en plaatsre-
servering op woensdag 22 november in
„De Krocht" tussen 20.00 en 21.00

Toneel (2)
In het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplcin vindt op vrijdag 24
november een uitvoering plaats van de
actrice Nel Kars. Zij brengt in dit •
solo-optreden „Ik, jij, zij". De
toegangsprijs bedraagt f 5,--.

Expositie
ZANDVOORT - Michiel Rieu, de
Haarlemse kunstenaar, die door zijn
exposities vorig jaar in „De Ark" al
enige bekendheid verwierf, zal in de
maand december in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein zijn
werken exposeren. Deze schilderijen-
tt'ntoonstelling zal op vrijdag 4
december 's avonds otn 20 00 uur
worden geopend. Belangstellenden
welkom.

Hannie Schaft
herdenking
OVERVEEN - Op zondag 26
november organiseert het Algemeen
Nederlands Jeugdverbond weer de
jaarlijkse Hannie Schaft herden-
king. Na de kranslegging op de Ere-
bcgraafplaats in Overveen om 12
uur. volgt een herdenkingsbijeen-
komst in de aula van het Mendel-
college, welke om 14 uur begint.
Daar spreken Peter Holvast, na-
mens het ANVJ, en Roei Walraven,
oudvoorzitter van het ANVJ en nu
lid van het dagelijks bestuur van de
CPN. Het ANJV-kabaret Oud-
West en een barok-ensemble zorgen
voor muzikale omlijsting.
Zowel bij een kranslegging als de
-bijeenkomst in het Mendelcollege
(Pim Mulierlaan 4, Haarlem) zijn
alle belangstellenden welkom.

Vrouwen
van Nu
ZANDVOORT - Op vrijdag l
december zal door de „Vrouwen van
Nu" het Sint Nicolaasfeest worden
gevierd. Men rekent op een leuke
surprise van iedereen voor iedereen.
Dit pakjesfcstijn begint om 14.00 uur
in,.Zomerlust".

> l
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AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG én GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • MOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

SLIMME SINTERKLAZEN WEIEN NU HET
VOORDELIGSTE ADRES VAN DE HELE WERELD.

Kijk maar op de globe. De Sint komt uit
Spanje naar Nederland om bij de Hema nu
voordelig de leukste kado's te kopen. A

Deze globe heeft verlichting en /0
loep, is 25 cm in doorsnee en is /m
nergens ter wereld tl l 'l JPfeMP l/f
zó voordelig: 29,75, fllU **^-v

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

heesters
naar:

Kwekerij
De Notedop
Geopend van 9.00

tot 18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boeckaniersnest.

Drogisteri|-Reform
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en ?outloos.
Haltestraat 8. Zandvoort.

telefoon 02507-6123

Echtstrijkvnj! Modieuze
1-pers. dekbed-set in pol./
katoen. Bestaand uit:
dekbedovertrek 135 % 200 cm
(met instopstrook); sloop
60 x20 cm; hoeslaken
90 x 200 cm of 90 x 190 cm.

Samen 68,50 of 69,50.

van de Sint NU!

Dopsleutelset, waarmee ook Sinter-
klaas zelf wel bhj zal zijn! Professionele
kwaliteit met 26 doppen (4 t/m 32 mm),
bougiedop, twéé ratels en 4 verloop-
stukken, schuifgreep, plus aandrijver met
plastic greep. Alles rammelvrij verpakt in
metalen koffer. Normaal 65,-

57

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

Sauna Bouwes

Spierpijn?
MASSAGE

Bruin worden?
ZONNEBANKKUUR

Moe of mat?
SAUNABAD

Sauna Bouwes
Fenemaptein 2,

Zandvoort,
iel. 02507-3877

Maandag t/m vrijdag
14.00-22.00 uur;

zaterdag 11.00-17.00
uur.

Beste Sint, geef nu dat nieuwe komplete
21-delige prachtige aardewerk servies. Dat
scheelt ruim 20 gulden! Borden: 6 diepe .
(22,50), 6 platte (22,50),
6 dessert (19,50). Plus
aardappelschaal (8,75),
groenteschaal (8,75),
sauskom(4,75).

Samen normaal al
geen geld voor 86,75,

Wekkerradio met electronische njdaanwijzing in lichtende groene
cijfers. Lichtsterkte is regelbaar. Voor alle middengolf-en FM-zenders.

Extra alarm met repeteersysteem
(u mag zich nog een paar keer
, omdraaien voor u opstaat!).

Sluimertijd tot 60 min.met automa-
L tische uitschakeling. De prijs?

Néé u droomt niet: geen 87,50
maar iNU75

Dekbedden met natuurlijke ^__^
vulling: 30% dons, 70% donsveertjes. ^^^g -̂̂ -̂ S^

Karo-step systeem voor goede «^a*^ -̂*-' ^^^^
donsverdeling. Hoog vulgewicht.

Warm aanbevolen SintNicolaas kado, goedgekeurd door
j^"'\ ƒ— •y"̂ 3=?r*"'"* !̂\ de Ned. Ver. van Huisvrouwen.

è &J! l /,.f̂ 1 ^Z?„<='i~}.<""-! \ 2-pers.ca. 1650gram.325-
^^s? < S A = ~ " % * "L-s"'' ^ï"^' *• As A & 11'i ̂ ^̂ HIAIHBfc.M.^/ -•'.-'f -s- '. •«* ^ • '. -A ^\JmM M^^m

T

f j-^V^-rr-'.'^^'^" '̂  '"•--•'\l-pers.ca. 1100 gram,215,-

-•A '1\NQ'-",x-' ^ .. /'-/* ./'-"• .r\-^mm mm M^f

a. JLIISW y 10111, u

175;

Handige wissei'jjsten voor
foto's, kindertekeningen, en
alles wat een lijstje v;aard is.

Met ontspiegeld glas.
18x24:7,25,nü.6r
21x29.7:8,75, nu 7,-. 24x30:
9,75, nu 8,-. 29.7x42:15,75,

nu 12,- 40 x 50:19,75, nu 16,-.

RESTAURANT PATISSERIE

Ia reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

Slagroomgebak

Mokkagebak
Appelgebak
Vruchtenpunten

Chocolade
punten
Bavaroises
Kwarktaart
Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

Echt lederen
j fotoalbum. Om al
i uw Sint Nicolaas-
,' foto's in te plakken,
' van 19,75,

NÜ1C75
9

Spellen voor de gezellige
december-avonden!

O.a. Backgammon (spel
van strategie, handigheid
en dobbelgeluk), Bingo,

Mens-ergef-je-met en
vele andere pion- en
denkspellen.
Normaal 8,75,

7

Leuke kleine klemspot,n
zwart met aluminium of zwart
reflektorkap. In vele
richtingen verstelbaar.

Er kan een 40 Watt
lamp in (u weet dat die
ook heel goedkoop zijn
in de Hema!). Van 14,75

75

2 Royale baddoeken
met 2 bijpassende was-

handjes, in speciale
kado-set. Die lekkere
dikke rulle kwaliteit,
in prachtige uni-
kleurenenjaquard
dessins.
Komplete set

20,-

NU SAMEN

~18T

Leren portemonnees voor man en vrow
Mooie huishoud-knip in nappa leder en me

veel vakken... óf
een kalfslederen
herenportemon-
nee 23,75.

Maar de Herrie
geeft alvast vier
gulden om ze te
vullen:

HEMA VERRASSENDE KADO'S.NU NOG VOORDELIGER,

NU1O7!

k Geldig t/m 5 december.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

TOT STRAKS

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381.

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-18.00 uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein-Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

~v

De miljoenste
Volkswagen is in

Nederland
geïmporteerd

Dat betekent feest
voorons

En voordeel
voor:

In 2-en 4-deurs uitvoering.

De Volkswagen Passat MX
Natuurlijk, de Volkswagen Passat was al niet de eerste-de-beste.

Met z'n geavanceerd technisch vernuft. Z'n schitterend gestroomlijnde
carrosserie. En z'n werkelijk overal doorgevoerde comfort.

Behalve luxe-zaken als: chique ribcord op de zitplaatsen, arm-
steunen vóór en achter, dagkilometerteller, kwartsklokje, verlichting
vun bijna alle dashboard-functies, sierstrips op de flanken en rubber op
de bumpers...

Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Behalve al deze zaken die standaard in de L (44 kW, 1300 cc) of
LS (55 kW, 1600 cc) uitvoeringen reeds aanwezig zijn, krijgt u nu
bovendien een serie extra's met een fabuleus feest-voordeel!
Bovendien: lage onderhoudskosten
dankzij het nieuwe V.A.G Service System.^

Kom langs en profiteer van onze spe-
ciale jubileumaanbiedingcn.

leus leesi-vooraeei!

V-A-G

M2B

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, tel. 02507-4565

Snelle tijden.
Flitsend snel jackpak van coiduruy
afgezet met suède om de nonchalance
teaksentueren 239,-

Sportief kostuum
t Zogeheten composé tweed
kolbert met opgestikte zakken
en rugspht. i " pantalon
en vest

De Nieuwe Trend
in mannen-
mode

lKfTR.20 •. TEL&fW MS 03
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Sportvrouwen van de Week
'Oude garde' verwierf zwemdiploma's
ZANDVOORT - Zwemdiplo-
ma's worden niet iedere dag door
burgemeester uitgereikt en het is
ook geen gebruik, dac geslaagde
zwemcandidaten met een bos
bloemen hun kleedhokje weer
opzoeken. Het was dan ook een
bijzonder groepje Zandvoorters,
dat maandagmorgen in zwembad
De Duinpan te water ging. Tien
leden van de Bond van Ouderen,
aangemoedigd door een vijftigtal
leeftijdgenoten, onderwierpen
zich aan de zware eisen voor het
B- of C-diploma. Negen van hen
bleken over voldoende techniek
en uithoudingsvermogen te be-
schikken om de KNZB-examina-
trice tot tevredenheid te stern-
men.

De tiende, die het niet niet haalde, had
bijna voor een nationaal record en
misschien wel voor een wereldrecord
gezorgd. Dat was mejuffrouw Arendje
Koper (76), die zich ondanks een
heupafwijking serieus had voorbereid
op het afleggen van de veelzijdige
proef voor diploma C, een prestatie,

die veel jonge kerels nog te machtig
zou blijken. De acht baantjes school-
slag kwamen vloeiend uit de verf, ze
demonstreerde een soepele borst- en
rugcrawl en ook het redden zwemmen
en de zweefduik leverden geen enkel
probleem op. Maar ondanks fanatieke
support van de kant kreeg Arendjes de
twee bordjes niet van de bodem en de
examinatoren waren keihard: deze
keer nog geen diploma. Wel en zeer
terecht bloemen, zoenen van haar
zwemvriendinnen en een stimulerend
en bewonderend wor J van de heer
Machielsen.

Arendje Koper vertelde na afloo). '.at
ze pas een paar jaar geleden •
zwemmen is begonnen en het .
B-diploma vlot in haar bezit j.
ledere maandagmorgen trekt te > uw

haar baantjes met vijftig, ze s t i g
anderen, die de vraag „Wat heet oud?
afdoende beantwoorden. Ze hebben
er plezier in en ze luisteren aandachtig
naar de aanwijzigingen van in-
structrice Al ie Voorn, de 70-jarige en
onvermoeibare propagandrice voor de
zwemsport. Ze zwemmen allemaal als

ratten en regelmatig kunnen er
diploma's worden uitgereikt.

Deze keer werden er dus negen
van die felbegeerde papiertjes
overhandigd. De dames Duiven-
voorde-Suikerbuik, Paap-Schijff,
Wijnands-Sonnenberg en Cliteur-
v.d. Geer verwierven het B-diplo-
ma en t dames van
E nterem-Bakker, Kemp, War-
denier-Paap, Molenaar-Keur en
Koper-Paap kregen het C-diplo-
ma in het bezit. Samen met de
dappe-e Arendje worden ze deze
we* A uitgeroepen tot „Sport-
vrouwen van de Week . Als
lichtend voorbeeld, niet alleen
voor het zwemmend manvolk,
dat deze keer niet van de
zwempartij was, maar ook voor
vele andere niet meer zo
piepjonge dorpsgenoten, die het
-met toestemming van hun
huisarts- ook best eens zouden
kunnen proberen. Dat kan,
iedere maandag van 11.» tot
12.00 uur in De Duinpan.

Dubbel verlies voor handballers
ZANDVOORT - De flinke
publieke belangstelling en het
nieuwe tenue hebben de hand-
ballers van Zandvoortmeeuwen
niet kunnen inspireren tot
grootse daden, die resulteerden
in succes. De thuiswedstrijd
tegen KIC was met 34 vaak
glaznende treffers het aanzien
ten volle waard, maar vooral
door een meer variabel aanvals-
patroon trokken de Beverwijkers
met 15-19 aan het langste eind.
Ook 'de dames konden de
supporters geen overwinning
voorschotelen. Tegen Wijk aan
Zee werd een verdiende 4-9
nederlaag geleden, waardoor de
resterende kampioenskansten
terdege zijn verbleekt.

De heren keken al na, 5 minuten tegen
een 0-2 achterstand aan. Joop Boukes
scoorde een tegentreffer maar via een
penalty en een uitgekookte boogbal
werd het 1-4. Djurre Boukes drukte
zich door de KiC-defensie en zijn
doeltreffend schot gaf de Zandvoortse
burger weer moed. Maar toen ging de
Beverwijkse aanval even op volle
toeren produceren. Met klassieke
„achtjes" werd de defensie van de
thuisclub dolgedraaid en de score
klom snel naar 2-8. Dat werd
aanvoerder Dick Berkhout kennelijk
te gek en met drie gave doelpunten
reduceerde hij de achterstand, die via
5-9 tot de rust toch nog opliep tot
5-11.
Twee break-outs van Joop Boukes
brachten Zandvoortmeeuwen daarna

op 7-11, maar KIC demonstreerde
nogmaals, dat het meer snelheid en
vooral meer tactische potentie in huis
had. Goede treffers van Joost
Berkhout, de gebroeders Boukes en
Herman Koper konden niet verhin-
deren, dat de Umonders uitliepen naar
een riante 10-17 voorsprong. De
slotfase was duidelijk voor de
thuisclub, die nu conditioneel de
zestig minuten handbal bleek aan te
kunnen. De verdediging kreeg meer
vat op de KIc-combinaties en twee
knappe doelpunten van de produc-
ttieve Dick Berkhout en een dito
treffer van Wim Brugman bracht de
gastheren op 15-18 nog vrij dicht bij
de Kennemers, maar een van de vrij
talrijke penalties in de nogal stevige
maar sportieve strijd deed de deur
dinht. KIC won verdiend met 15-19.

DAMES
Bij de dames bleek andermaal, dat het
team sukkelt met een keeperspro-
bleem. Nu stond de jeugdige Elly Bol
tussen de palen, maar ondanks knappe
reddingen kon ook zij de tijdelijk
uitgeschaklde Greet Vastenhouw niet
doen vergeten. Overigens draaide ook
de aanval ook naar wens. Er werd te
zacht gespeeld tegen de. snelle ploeg
uit Wijk aan Zee, die niet minder dan
vijf strafworpen kreeg, de snelle ploeg
uit Wijk aan Zee, die niet minder dan
vijf strafworpen kreeg toegewezen
door de niet sterk fluitende vrouwe-
lijke scheidsrechters. Wat niet wil
zeggen, dat de 4-9 overwinning van de
Wijkers niet verdiend zou zijn. Ze
hadden zowel technisch als mentaal de
betere ploeg. Score Zandvoort-
meeuwen: Sandre van Duijn 2,
Hanneke Zwemmer 2.

SPORT PROGRAMMA

Voetbal
Zandvoortmeeuwen:
Zondag 26 november:
Zandvoortm.-Beverwijk
HBC 3-Zandv.m. 2
Zandvoortm. 3-DCO 3
Zandv.m. 4-DEM 6
Zandv.m. 5-St.vogels 6
Zandv.m. 7-HBC 7
Zandvoortm. 8-OG 8
Zandvoortm. 9-G. Wit 9

A-junioren:
DCO 1-Zandv.m. l
Sp.woude 2-Zandv. 2
Zaterdag 25 november:
Zandv.m. 1-Terrasv. l
DSC'74 6-Zandv. 2

B-junioren:
Zandv.m. I-Haarlem l
Bl'daal 2-Zandv.m. 2
DCO 6-Zandv.m. 3

C-junioren:
tümuiden 1-Zandv.m. l
TZB 1-Zandv.m. 2
TYBB 4-Zandv.m. 3
G.Wit 5-Zandv.m. 4
VVH 2-Zandv.m. 5

* )>,

D.juniore"r£
Zandv.m. 1-Waterloo l
Zandv.m. 2-HBC 2
Zandv.m. 3-HFC 3
TYBB4-Zandv.m.4
Halfweg 4-Zandv.m. 5
Hoofddorp 8-Zandv.m. 6

E-junioren:
Hoofddorp 1-Zandv. l
Ripperda 1-Zandv. 2
Zandv.m. 3-HFC 2
Zandv.m. 4-Hoofdd. 6
Zandv.m. 5-Sch.wijk 7
DSC'74 7-Zandv. 6

F-junioren:
Zandv.m. 1-DSOV l
Zandv.m. 2-DSOV 2
RCH 3-Zandv.m. 3
RCH 2-Zandv.m. 4

14.30 u.
11.30 u.
9.30 u.

12.00 u.
-12.00 u.
12.00 u.
9.30 u.

12.00 u.

9.45 u.
11.30 u.

14.30 u.
14.30 u.

14.00 u.
13.45 u.
13.30 u

9.30 u.
12.00 u.
14.00 u.
15.15 u.
12.00 u.

11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.
11.30 u.
11.00 u.
11.00 u.

11.00 u.
11.30 u.
10.30 u.
10.30 u.
10.30 u.
lO.OOu.

10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

Zandvoort'75
Zaterdag 25 november:
Zandvoort'751-DEM l 14.30 u.
Velsen 2-Zandvoort'75 2 14.30u.
Zandvoort'75 3-VVRA 3 14.30u.
Zandvoort'75 5-SVJ 4 14.30u.
Velsen 3-Zandvoort'75 6 14.30 u.
Zandvoort'75 A1-SMSA2 12.00 u.

TZB

Zaterdag 25 november:
Schalkwijk 1-TZB B
TZB C-Zandv.m. 2
TZB D-DSC'74 l
TZB El-DSC'74 3
HFC 3-TZB E2
Zondag 26 november:
TZB 1-CBS
TZB2-CBS3
TZB 3-Heemstede 3
TZB 4-Cronjé 3
De Meer 2-TZB 5
Concordia 8-TZB 6

Zaalhandbal
Zaterdag 25 november:
m.p. Wijk aan Zee 2-Zvm. 2
m. w. Wijk aan Zee 1-Zvm. l
Zondag 26 november:
d.s. Holman/Zebra's 1-Zvm.
Nieuw Vennep 3-Zvm. 2
h.s. Desiree/Odin 1-Zvm. l
KIC3-Zvm. 3
m.a. Concordia 1-Zvm. l
m.p. Desiree/Odin 1-Zvm. l
j.p. Desiree/Odin 1-Zvm. l

Badminton
Lotus 1-Flash l
Lotus 2-AAC l
Lotus 3-De Shuttle l
Lotus4-BBC3
Lotus 5-Duinwijk 8
Lotus 6-BBC 5
Lotus 7-Swish 2
Lotus 8-Castricum 6
Lotus 9-Gouwzee l
Lotus l O-Slotermeer 18
Lotus Al-Castricum A2
Gouwzee BI-Lotus BI
Lotus B2-BBC B2
Lotus Cl-Flash C2

14.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

14.30 u.
12.00 u.
9.45 u.
9.45 u.

12.00 u.
14.30 u.

13.00 u.
13.40 u.

114.00 u.
17.10u.
14.00 u.
15.40 u.
11,35 u.
10.25 u.
9.40 u.

13.30 u.
13.30 u
13.30 u.
13.30 u.
13.30u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
13.00 u.
9.00 u.

10.00 u.
10.00 u.

Voetbal
Zandvoortmeeu wen:
Zondag 19 november:
Vriendschappelijk: ZM - WFC
Competitie:
DEM 3-Zandvoortm. 2
Halfweg3-Zandvoortm. 3
Hillegom 4-Zandvoortm. 4
DEM 7-Zandvoortm. 5
Hoofddorpv7-Zandvoortm. 7
Kennemers 8-Zandvoortm. 8
A-junioren (v.d. Aartbeker):
Zandvoortm.-Schalkwijk
(ZM wint na strafschoppen)
Competitie:
DIO 3-Zandvoortm. 2
Zaterdag 18 november:
Tweede Jeugd-Zandv.m. l
Zandvoortm. 2-SVJ 2
B-junioren:
Haarlem 3-Zandv.m. 2
Zandv.m.-3-K'land 4
C-junioren:
Zandv.m. 1-HFC l
Haarlem 3-Zandv. m. 2
Zandv.m. 3-Concordia 2
HFC 5-Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5-De Brug l
D-junioren:
Waterloo 1-Zandv.m. l
Zandvoortm. 2-VEW 2
Zandvoortm. 2-THB 2
DCO 4-Zandvoortm. 4
DCO 7-Zandvoortm. 5
Zandvoortm. 6-DIO 4
E-junioren:
NAS 1-Zandv.m. l
Zandv.m. 2-DSOV l
RCH 3-Zandvoortm. 3
Hoofddorp 7-Zandvoortm. 4
F-junioren:
Spaarnestad 1-Zandv. l
Spaarnestad 2-Zandv.m. 2
Zandvoortm. 3-Alliance 2
Zandvoortm. 4-Alliance l

Zandvoort'75
Zandvoort'75 2-ODIN 5
Zandvoort'75 4-ODIN 8
Zandvoort'75 6-Velsen 3
De Brug Al-Zandvoort'75 Al

TZB
Alliance-TZB l
DSK 3-TZB 3
Renova 5-TZB 4
TZB 5-J. Heemsk. 4
TZB 6-Dios 8
TZB B-DSK l
TZB C-NAS 2
TZB D-Corja l
Ripperda 2-TZB El
TZBE2-HFC3

Zaalhandbal
Zondag 19 november
d.s. Zvm. l-Wijk aan Zee l
Zvm. 2-Wijk aan Zee 3
Full Speed 3-Zvm. 3
h.s. Zvm. 1-KIC l
Zvm. 2-Desiree/Odin 3
ADO 2-Zvm. 3
rrta. Zvm. I-Onze Gezellen l

2-1

2-0
0-0
0-2
3-0
1-1
3-0

2-2

1-6

3-3
6-3

4-2
8-0

2-2
0-1
2-2
0-1
6-2

2-2
1-0

13-0
6-1
1-2
2-1

1-0
0-4
0-0
0-1

1-2
0-0
0-2
0-6

0-1
1-1
1-1
5-0

4-0
4-1
1-2
4-4
1-1
1-2
1-1
1-2
0-3

0-14

4- 9
7-11

11-17
15-19
33- 9
10-23
7- 5

j.a. Zvm. l-Concordia(H) l conc. n.o.
.m.p. Zvm. I-Nieuw Vennep l 12-10
j.p. Zvm. 1-KIC l 9- 8

Bridgeclub
ZANDVOORT - Na de 4e wedstrijd
van de tweede competitie van de
Zandvoortse Bridgeclub is de stand als
volgt:
A-lijn: 1. Fam. Jurriaans 233.33
procent; 2. Fam. Heidoorn 221.23
procent.
B-lijn: 1. Hr. Kiewiet-Klomp 219.05
procent; 2. Hr. Vulsma-v.d. Wende
215.54 procent.
C-lijn: 1. Fam. Smink 232.65 procent;
2. Ds. Kerkman-Lenterman 224.60
procent.
D-lijn: l, Mv. Jacobs-Hr. Den Haan
218.97 procent; 2. Mv. Van Ackooy-
Hr. Lui k 205.69 procent.

Arendje Koper demonstreert een feilloze zweef duik.

ZANDVOORT - Een op alle fronten falend TZB heeft geen vuist
kunnen maken tegen het met volle inzet spelend Alliance. Evenals in
de thuiswedstrijd werd ook nu in de return me t d uidelijke cijfers
verloren: 4-0. Door deze debacle dreigen de Zandvoorters in de
buurt van de laatste plaats te komen.

TZB startte met de stormachtige wind
in de rug, wat direct al enkele goede
kansen opleverde. Kees Molenaar kon
hard uithalen, maar zijn schot werd
tot hoekschop verwerkt. Uit deze
scherp genomen corner ontstond een
hachelijke situatie en ook de herstelde
Ab Bol kreeg mogelijkheden, maar
zijn schoten verdwenen naast of over
het doel.
Alliance kwam uit de verdrukking en
de spitsen van de thuisclub kwamen
enkele malen alleen voor Bram Puls,
die weer prima in vorm was. De
verdedigers van TZB konden moeilijk
vat krijgen op de gevaarlijke diepte-
passes en 1-2 combinaties. Dit
resulteerde in de 13e minuut in een
doelpunt, toen de linksbuiten het leer
voor doel trok en de ,centrumspits
gemakkelijk kon scoren: 1-0. TZB
vocht wel terug en zowel Henk de
Reus als William Rubeling kwamen tot
goede acties, maar het geluk zat niet
mee, ook niet toen Ab Bol uit een vrije
trap tegen de paal kopte.

Een doelpunt viel er weer aan de
andere kant en wel na 31 minuten:
2-0. TZB was duidelijk aangeslagen en
alleen met vrije trappen kon men nog
enig gevaar stichten.

Na een donderspeech van trainer Van
Denzen in de rust dachten de vele
supporters een herboren TZB binnen
de lijnen te zien verschijnen, maar al in
de 8e minuut werd de verdediging na
een aarzelend ingrijpen weer gepas-
seerd: 3-0. Jos Stokman kwam in het
veld voor Guus Roskam en even later
Ed Keur voor Edwin Miezenbeek.

Deze wissels brachten de nodige rust
in Ae aanvallen van_TZB.J2d Keur

.leverde gave passes, af,"die. echter, niet
werden verzilverd. Uit een van zijn
vrije trappen miste Cees 'd Hont voor
open doel en ook combinaties via Ed
Keur, Jos Stokman en Kees Molenaar
gaven scoringskansen, maar succes
bleef uit.

SVIJ
CBS
Terr. vogels
Heemskerk
EHS
Schalkwijk
Alliance
Renova
TZB
DSC'74
Molenwijk

Zwemjeugd stelde
tijden weer scherper
ZANDVOORT - Voor de eerste
wedstrijd in de zwemcompetitie
1978/1979, E-afdeling moesten
de Zeeschuimers in het zwembad
„De Waterakkers" te Heemskerk
uitkomen tegen H.Z.C. De
Robben uit Hilversum, V.Z.V.
uit Velsen, en OEZA uit
Heemskerk. Dfe resultaten van
de Zeeschuimers logen er weer
niet om, met 12 medailles wisten
zij naar huis te komen, t.w.: 5
gouden, 2 zilveren en 5 bronzen.

De allerjongstc deelnemers wisten in
het bijzonder zeer goede prestaties te
leveren. Annette ter Heyden vestigde
op de 100 m. vrije slag een nw.
clubrecord, Petra Rienks en Emmy
Koning komen steeds dichter bij
Annette. Beide meisjes wisten hun
tijden op de 100 m. vrije- en de 100 m.
rugslag aanzienlijk te verbeteren.
Bij de oudere zwemmers viel in het
bijzonder Paul Nihot op. Hij wist zijn
tijden op beide nummers waarop hij
uitkwam scherper te stellen. Op de
4x50 m. wisselslag estafette j.o. 16
jaar wisten Fernando Heeroma, Roy
Warmerdam, Paul Nihot en Amand
Hekkers een tweede plaats te bc-
machtigen. Een heel goede prestatie
daar hun tegenstanders over het
algemeen behoorlijk ouder waren.
De uilslagen zijn:
100 m. schoolslag heren, Amand
Hekkers, 5e, 1.26.0.
100 m. vrije slag meisjes onder 10 jaar:
Annette ter Heyden, Ie, 1.20.0, nieuw
clubrecord; Emmy Koning, 5e,
1.35.6, nieuw pers. record; Petra
Rienks, 6e, 1.37.4, nieuw pers. record;
Coby Hessels, lle, 1.57.8.
100 m. vrije slag jongens onder 10
jaar: Rudi Heeroma Ie, 1.17.1; Jan
Hessels, 3e, 1.30.1; Arno Westhoven
12e, 2.00.9.
100 m. rugslag jongens onder 16 jaar:
Amand Hekkurs, 5e, 1.18.1.
100 m. schoolslag meisjes onder 12
jaar: Karin v.d. Berg, 3e, 1.39.5.
100 m. schoolslag jongens onder 12
jaar: Fernando Heeroma, 4e, 1.36.4,
nieuw pers. record; Robert Wes-
tcrman, 10e. 1.52.6.

50 m. vlinderslag, jongens onder 14
jaar: Paul Nihot, 2e, 0.36.8, nieuw
pers. record; Roy Warmerdam, 6e,
0.40.6.
50 m. vrije slag meisjes onder 16 jaar:
Karin v.d. Berg, lle, 0.37.4 nieuw
pers. record.
50 m. vrije slag jongens onder 16 jaar:
Amand Hekkers, 3e, 0.29.3 nieuw
pers. record.
100 m. rugslag meisies onder 10 jaar:

Weekenddiensten
ARTSEN.
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: G.J.J. Moe, tel. 5091 en 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058,
Drenth telefoon 3355, Flieringa
telefoon 2181,' Zwerver telefoon
2499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. A.E.
Bosch ma, Linnaeusstraat 7, flat 4, tel.
4277.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.

H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.

DIERENARTS: mevr. Dekker,
Thorbeckestraat 17, telefoon 5847.
Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem, tel.
023-313233.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 7641.

BRANDWEER: telefoon 2000.

Sport
kort

Machteloos TZB met 4-0
ten onder bij Alliance

Dat Jos Stokman met een verre
terugspeelbal zijn eigen keeper nog
passerde was eigenlijk niet eens meer

interessant: TZB had zich al lang bij de
nederlaag neergelegd. De jonge ploeg
had met 4-0 duidelijk afgelegd tegen
het geroutineerde Alliance, dat de
gasten qua inzet en geestdrift een
flinke les leerde._

Trainer Van Denzen schreef de
nederlaag toe aan het niet uitvoeren
van zijn opdrachten. Volgende week
tegen het sterke CBS zullen The
Zandvoort Boys uit een ander vaatje
moeten tappen willen ze niet in
degradatiegevaar komen. De compe-
titiestand geeft nu het volgende beeld:
Heemstede 12-16

12-16
12-15
12-15
12-15
11-12
12-12
12-12
12-10
11- 8
12- 6
12- 5

Annette ter Heyden, Ie, 1.28,1; Petra
Rienks, 3e, 1.42.7, nieuw pers. record;
Emmy Koning, 7e, 1.55.9, nieuw pers.
record;Coby Hessels, 8e, 2.02.4.
100 m. rugslag jongens onder 10 jaar:
Rudi Heeroma, Ie, 1.30.9; Jan
Hessels, 5e, 1.50.7; Arno Westhoven,
gedisc. 2.02.4.
100 m. vrije slag meisjes onder 12 jaar:
Karin v.d. Berg, 2e, 1.21.8.
100 m. vrije slag jongens onder 12
jaar: Roy Warmerdam, Ie, 1.11.5
nieuw pers. record; Fernando
Heeroma, 4e, 1.18.0; Robert Wester-
man, 10e, 1.37.2.
100 m. schoolslag jongens onder 14
jaar: Paul Nihot, 3e, 1.29.0 nieuw
pers. record.
4x50 m. wisselsl.est. jongens onder 16
jaar: Fernando Heeroma 11 jr., Roy
Warmerdam, 12 jr., Paul Nihot 13 jr.,
Amand Hekkers 15 jr., 2e, 2.33.2.

TAXI: telefoon 2600.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT.
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt
dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM.
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood, Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens7.00 uur.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING.
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag tot en met vrijdag van 11.00
tot 12.00 uur en iedere zondagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur. Ook
schriftelijk via postbus 100 Zand-
voort.

WETSWINKEL.
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM.
Schotcrsingei 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direct hulp wan-
neer u die nodig heeft bij acute
problemen.

Sportraad
ZANDVOORT • De Sportraad Zand-
voort, die bij de vierjaarlijkse ver-
kiezing in oktober eon fl ink aantal
nieuwe leden kreeg, hoe f t dezer dagen
afscheid genomen van de aftredende
vertegenwoordigers. Voorzitter
Wertheim had voor ieder van hen een
persoonlijk woord en een geschenk-
bon in petto. De heren Brink en
Brandse waren beide van de oprichting
af, dus 11 jaar lid van het
sportparlement, V.d. Meij 8 jaar,
Blokland 6 jaar, mevr. Beuks en de
heer Roselaar ieder 4 jaar. Ook
sportwethouder Termes en de heren
Brink, V.d. Mije en Pannekcct spraken
sympathieke woorden over en weer.
De heren Brugman en V. Eekeren
werden resp. gekozen als vice-voor-
zitter en penningmeester. Over de
gehouden enquête kon nog weinig
worden meegedeeld. Wel werd be-
sloten te bevorderen, dat de ver-
gaderingen van de Sportraad in de
toekomst openbaar worden.

TZB turnde
ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse
onderlinge wedstrijden van Gymnas-
tiekvereniging TZB werden de vol-
gende uitslagen genoteerd:
6-8 jaar: 1. Patricia Bluys; 2. Monique
Slag; 3. Daniëlle Hemelrijk.
8-10 jaar: 1. Renate Winnebat; 2.
Paulien Vossen; 3. Corinna v.d.
Heijden.
10 jaar en ouder: 1. Jeannctte
Akersloot; 2. Madclon Polaan; 3. Alice
Pil.
Dames: 1. Laura Meerinx; 2. Thea
Zuidervaart; 3. Fracis Zwaan.
Rpnate Winnebat en Ria boon
kwamen in het bezit van de
wisselbeker, de Frans Veerman-Cup.

Schaak-simultaan
ZANDVOORT - Op zaterdag 2.
november wordt er op de Brink in
Nieuw Unicum een schaaksimultaan
gehouden. De schaakexpert en
-commentator Lex Jongsma zal het
opnemen tegen 30 willekeurige scha-
kers. Opgave is mogelijk bij het
SKW-bureau van Nieuw Unicum, tel.
5441, toestel 256 of 135. Inschrijving
in vo l g orde a f l,--. De start is om
14.00 uur.

ZVM oefende
ZANDVOORT - Het eerste team van
Zandvoortmeeuwen heeft de compe-
titievrije zondag benut met het spelen
van een vriendschappelijke wedstrijd
tegen WFC. De gasten uit Wormerveer
wonnen met 1-2. A.s. zondag om
14.30 uurspelen de Meeuwen op eigen
terrein tegen Beverwijk.

Waterstanden
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
donderdag 23 november 8 50-21.23
uur
vrijdag 24 november 10-01-22.38 uur
zaterdag 25 november 11.27-23.57
uur
zondag 26 november 12.24 uur.
maandag 27 november 0.48-13.09 uur
dinsdag 28 november 1.34-13.51 uur
woensdag 29 november 2.14-1-1.29
uur
donderdag 30 november 2.55-15 12
uur
doodtij: 25 november.

Kerkdiensten
Zondag 26 november.
ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.30 uur: Ds. C. Mata-
heru. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jeugdkapcl. Gezmmcnlijk bezoek aan
de kerkdiensten.
Gereformeerde ke r k Julianawcg
15: 10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00
uur: Drs. B. Boclensvan Castricum.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: Prof. Dr. A. van
Biemenvan Bentvelt(N.H.).
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk Sint Agatha, Grote
Krocht: Zaterdag 25 november: 19.30
uur: Eucharistieviering met orgel en
samenzang. Zondag 26 november:
8.45 uur: Stille Eucharistieviering;
10.45 uur: Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caccilia-
kerkkoor (Hoogmis).
Niucw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madocrastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Maandagmiddag 27 no-
vember, 3 uur samenkomst in huize
„Pnie'l", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur, dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.
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Kontrolefunkties
op Fokkers kwaliteitsafdeling

voor LTS-ers metaal
De kwaliteitsafdeling van het Produktie
Bedrijf Schiphol heeft een eigen
meetkamer. Voor twee verschillende
funkties zullen hier kontroleurs
aangetrokken worden.

Kontroleur Meetkamer.
Al het in gebruik zijnde vorm- en
lengtemeetgereedschap dient te voldoen
aan normen. De nieuwe medewerker
krijgt tot taak deze normen te
interpreteren en het gereedschaperaan te
toetsen. Meetresultaten rapporteert hij
zelfstandig. Tevens wordt van'hem een
inbreng verwacht t.a.v. de opstelling van
nieuwe kontroleprocedures.
Wij zoeken iemand, die praktisch is
ingesteld en met geduld en akkuratesse x
kan werken. De juiste kandidaat heeft
LTS en is b.v. bezig met een
MTS-avondopleiding. Verder dient hij
bereid te zijn de bedrijfskursus „Optisch
Uitlijnen" te volgen. Bij voorkeur heeft
hij enige ervaring met het gebruik van
meetgereedschap.

Kontroleur Mallen en Kalibers.
Deze man krijgt tot taak het kontroleren
van de mallen, welke worden gebruikt

voor produktiedoeleinden. Ook
(controleert hij basiskalibers d.w.z.
gereedschap dat gebruikt wordt als
afstemmiddel b.v. bij stuurvlakken.
De kontrole wordt verricht aan de hand
van tekeningen met gebruikmaking van
verschillende soorten meet- óf
hulpgereedschap, zoals maatlatten,
meetklokken, optisch gereedschap en
mallen. Hij stelt zelfstandig
meetrapporten op. Akkuraat kunnen
werken is in deze funktie
vanzelfsprekend.
Gevraagd wordt een opleiding
LTS-metaa! terwijl daarnaast de
Meetkursus I (Bemetel) erg op prijs wordt
gesteld.Enige jaren ervaring met
gereedschapfabrikage is gewenst. De
kandidaat dient bereid te zijn de
bedrijfskursus „Optisch Uitlijnen" te
volgen.

Sollicitaties.
Schriftelijke reakties kunt u zenden
aan:Fokker-VFW. Personeelszaken nr.
129 78/RP. Postbus 7600, 1117 ZJ
Schiphol-Oost. U kunt ook telefonisch
een sollicitatieformulier aanvragen:
020-5443800.

Administrative assistant
Eén van onze- divisies (waar voornamelijk
Engels wordt gesproken) biedt plaats aan
een administratief medewerkster.
Haar werkzaamheden zullen bestaan uit
het verzorgen van de order-administratie
en alles wat daar aan vastzit, werkzaam-
heden die met het nodige verantwoorde-
lijkheidsgevoel verricht moeten worden.
Vereisten zijn: diploma MAVO IV, ervaring
in de administratieve sector en goede
kennis van de Engelse taal.
Wij bieden een afwisselende baan met
een zelfstandig karakter, in een dyna-
rnisch, internationaal bedrijf. De honore-
ring is uiteraard goed.

Wij kennen prima sociale voorzieningen,
waaronder een 13e maand en 8% vakan-
tietoeslag. Ook kunt u gebruik maken van
onze kantine en voor vervoer van'en naar
Amsterdam beschikken wij over
eigen vervoersdienst.

een

Heeft u interesse?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan de afdeling Personeelszaken, Reed
International Trading b.v., Postbus 121,
1170 AC Badhoevedorp.
Inlichtingen kunt u telefonisch verkrijgen
bij de heer T.G. Muts, tel.: 02968-5951,
tst. 218.

Ook Sint Nicolaas
heeft LEGO ontdekt!
En is enthousiast over onze
collectie:

Sfeerverlichting - Keramiek - Kleinmeubelen - Kristal -
Porselein - Semi-antiek en vele andere cadeau-artikelen.

Onze collectie OOSTERSE TAPIJTEN is gegarandeerd
handgeknoopt tegen betaalbare prijzen.

Deelnemer Sinterklaas zegelaktie en bovendien
speciaal voor Sint-Nicolaas geeft Leco een korting
van 20% op al haar artikelen.

Deze korting geldt tot en met 5 december.

Ook op de vrijdag koopavond en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur, kunt
u bij ons een kijkje nemen.

LEGO BAZAR
Passage 25
(bij Bouwes Palace)
Telefoon 3574.

Klein bejaardentehuis in
Zandvoort vraagt z.s.m.

bejaardenhelpster.
HULSMANHOF, Nieuwstraat 10
Dir. zr.'E. de Beer, tel. 02507-3263

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naarde
_ vakman!!.1 .
A. Bernnard

Vijfhuizerweg 577,
Hoofddorp,

telefoon 02508-1402
. na 16.00uur.

/6

Reed International Trading BV
Reed International Trading is de interna-
tionale handelsdivisie van Reed Group
Limited deel uitmakend van Reed Inter-
national Limited. De organisatie telt ruim
1.000 medewerkers, Heeft 34 overzee

vestigingen en vele agenten. Oe handels-
activiteiten over de gehele wereld worden
geleid vanuit het hoofdkantoor in Bad-
hoevedorp met ca. 90 medewerkers.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF EIKEN
STOELEN

Jet üteöclIW
Alléén

Schagchelstreat 27,
Haarlem,

telefoon 023-32701.9.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerdalsuni.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dagkoopavond.

CENTRALE
VERWARMING
Nu zeil centrale verwarming

aanleggen scheel! d jijenden ;'
guldons en u omvangt gratis
deskundige voorlichting en
controle. Wibona is de grootste •'
specialist m zelfbouw c v. en
levertcompletemstallaliesal .
v a. 12850.- tSysleemispro-
.tessioncelen hueN^envoudig in.
SO uur via originele klertikoppo-
Imgen (dus zónder lassen ol
solderen') door iedereen aan te
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concurre-
rende olferleen berekening
zonder enige verplichting Stuui
schelste erimalen en we reke-
nen hel snel voor Alle onder-
delen uit voorraad leverbaar
Financiering. Advies Servicoen
Garantie-certiticaat
WIBONA ZELFBOUW CV
B V Wibona.Schipholweg957.
Vi|fhuizen (gem Hanrlemmerrn )

- Tel(0250514 45

WIBONA

""'" a ^ C ; .v Kleding is altijd een welkom sinterklaaskado.
Overhemden, sokken, pull-overs, vesten en stropdassen,
bij Metro vindt u precies wat u zoekt.

Bovendien:

Bij Metro het tweede kostuum
gratis uitzoeken. Trenchcoat

Warm en sportief in wol/polyester
Ook in grotere maten;

Kolbertmet vest
met eerafwerking
Metro Meevaller
Normaal I89,

,<gf>
-)0i j, r

<&fe
*&-

Sokken
Diverse modetinten

5 paar 10.-
S\ V^i

- [AALSMEER
M HU Kruisweg 2a
W |Vri|doB koopavond

(ook woansdag
e hal» dog open)

)e en't'ecfi' if IP W ' '^Sdet.. '^

AMSTELVEEN]
Rembrandtweg 419
Bus 65 en 66
halte-Laan Walcheren

Donderdag koopavond]
centrum voor herenmode j

Vestigingen in: Aalsmeer • Alphen a/d Rijn. Amciatoort • Amstelveen • Delft • Leiden • Purmerend • Zaandam • Zeist
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Vieuw bestuur middenstandsf ederatie Nel Kars in : Ik' J1* ZiJ
ANDVOORT - In Hotel Keur
n de Zeestraat had de Zand-
ortse Federatie Handels-
reniging-Hanse van de georga-
5eerde Zandvoortse Midden-
and afgelopen maandagavond
n ledenvergadering belegd..
elet op de belangrijkheid van
ize bijeenkomst, onder meer
d een gedeeltelijk vernieuwing
n het bestuur plaats, viel de
jkomst tegen. Van de ongeveer
,0 ingeschreven leden was
;chts een derde deel aanwezig.

e voorzitter, de heer Leo Duiven-
orde opende met een kort wel-
mstwoord. Wat het afgelopen
,7,oen betreft meende hij, dat het
d r ij fsl even er goed
oor de gymnastiekvereniging
jcfening staalt spieren" (O.S.S.) die
t volgend betreft, deelde de
mité-voorzitter Moerenberg mee,
t deze op rolletjes loopt. Ruim 70
nkeliers doen eraan mee en het staat
l zo goed als vast, dat een Kerstactie

op zal volgen.
voorzitter deelde vervolgens mede,

t men algemeen enthousiast is over
ingevoerde verkoopmiddag op

ndag. Dit blijkt een belangrijke stap
de goede richting te zijn. Over de

verkoopavond op vrijdag blijken de
meningen echter nog te zijn verdeeld,
doch hij achtte het thans nog te vroeg,
om hierover een definitief oordeel te
vellen. Het zal eerst nog wat moeten
wennen, zowel bij de winkeliers zelf
als bij het publiek.
Door de gymnadtiekvereniging
„Oefening staalt spieren" (O.S.S.) die
het volgend jaar 75 jaar bestaat, bleek
een verzoek te zijn ingediend om in
het kader van deze jubileumviering,
die groots wordt opgezet, een
winkelweek te organiseren. Dit
verzoek zal nader worden bezien. Men
stond er echter in principe niet
afwijzend tegenover.
De verkiezing van vier nieuwe
bestuursleden bracht geen noemens-
waardige moeilijkheden mee. De
voorzitter zette vooraf de aanleiding
uiteen, over het ontstaan van de vier
vacatures. De heer Prinse bleek reeds
eerder uit het bestuur te zijn getreden.
De heren Balledux en Drommel waren
periodiek aftredend en hadden zich
niet meer herkiesbaar gesteld, en de
voorzitter de heer Duivenvoorde had
reeds een jaar geleden te kennen
gegeven, in het komende jaar zijn taak
aan een ander te willen overdragen,
waartoe hij nu de tijd gekomen achtte.
Het bestuur stelde voor, in de thans
bestaande vacatures te benoemen de
heren M.F. Vuysting, directeur van de

Algemene Bank Nederland te
Zandvoort, die als nieuwe voorzitter
werd voorgesteld en voorts de heren
A. Franken, die Hema Zandvoort, J.
Seeden en Bata Zandvoort en V. van
Bergen van Stella Maris Zandvoort. Er
bleken geen tegenkandidaten akkoord .
te zijn gesteld. Op een vraag van de
voorzitter, of de vergadering akkoord
ging met de door het bestuur
voorgestelde vier nieuwe bestuurs-
leden bleek dit het geval te zijn, terwijl
de heer Vuysting verklaarde de taak
van nieuwe voorzitter op zich te willen
nemen. Op de eerstvolgende ledenvcr-
gadering moeten deze benoemingen
nog door de leden worden bekrachtigd
wat betreft de voorzitters-functie de
overige bestuursfuncites zullen onder-
ling worden verdeeld. Besloten werd,
dat het oude bestuur de vergadering
deze avond nog zou afmaken.

.Sfeerverlichting
De voorzitter van de stichting
„Verlicht Zandvoort", de heer John
Pieters, deelde mede, dat de stichting
eerst van plan was geweest, Zandvoort
in het afgelopen seizoen in het donker
te houden. In verband met de viering
van het jubileum „Zandvoort 150 jaar
badplaats" had men hier echter van af
gezien.

Het bleek, dat 85 van de 167 leden
hun bijdrage van f 300,» per jaar nog
niet hebben overgemaakt. Na een
tweede, aanmaning betaalden er nog
enkelen, maar tot nu toe hebben er
nog altijd 70 leden niet betaald,
waardoor het tekort dit jaar
f 22.000,- bedraagt Spreker noemde
dit een a-sociale handelwijze. Hij
stelde voor, deze niet-betalers nog tot
l januari 1979 de gelegenheid te
betalen. Gebeurt dit niét, dan zal het
komende seizoen geen extra verlich-
ting worden aangebracht en Zand-
voort donker blijven. Een vrij
langdurig debat ontstond. Enkele
leden wilden publicatie van de namen
der niet-betalers, doch zover wilde
men nog niet gaan.

Reorganisatie
' Wat de reorganisatie van het verkeer in
de Noordbuurt aangaat, stt >.c de
voorzitter vast,! dat er nog diverse
knelpunten zijn wat betreft de
plannen van de gemeente, die.nu nader
worden uitgewerkt. Een der bedrijven,
die het meest door een eventueel
autovrije Noordbuurt wordt ge-
troffen, is het garagebedrijf van de
gebroeders Versteege. Een van hen
zette dit op verzoek van de voorzitter

Nieuws in
lef kort
ijkmappen

IANDVOORT - Sinds vrijdag 17
ovember staat in de hal van het
lultureel Centrum aan het Gast-
uisplein te Zandvoort weer een tafel
iet een kijkmap in bruikleen van de
hlturele Raad Nrd. Holland. In de
lap een -20-tal tekeningen, etsen,
no's, litho's of gouaches van min of
neer bekende kunstenaars uit de
egio. Maandelijks zal de map
ewisseld worden en het geheel zal
ngeveer een halfjaar in het centrum
lijven staan.

Kinderfestival
ZANDVOORT - Op zaterdag 25
november worden er weer film-
voorstellingen gegeven in het
Cultureel Centrum aan het Gast-
huisplein 9b te Zandvoort In-•.-;
plaats van een speelfilm, zoals de
afgelopen maanden gebeurde,
wordt er nu een hele serie
tekenfilmpjes achter elkaar ge-
d ra ai d. Er zijn twee voorstel-
lingen, de eerste 's morgens om 11
uur en de tweede 's middags om 3
uur. Na afloop van de middag-
voorstelling zal St. Nicolaas het
Centrum bezoeken. 'Daarom stelt
het Centrum ditmaal een leef-
tijdsgrens: het is echt alleen
bedoeld voor kinderen tot en met
8 jaar. Natuurlijk zijn er voor deze
feestelijke gelegenheid extra grote
kado's. Je krijgt bij het kopen van
een kaartje namelijk een tas met
acht stripboekjes mee naar huis:
een Mickey, een Donald Duck,
Bobo's en natuurlijk ook een
poster! De kassa is op vrijdag de
24e open tussen halfvier en vijf
uur en zaterdag de 25e vanaf 10
uur. Een kaartje kost f 2,50.

oogtepunten uit de diepte
5ANDVOORT - Ter gelegenheid van
ijn 75-jarig bestaan organiseert de

ftjks .Geologische Dienst de ten-
oonstelling „Hoogtepunten uit de
diepte". Deze tentoonstelling wordt
ecompleteerd door een dia-klank-
eeld, het zgn. „Georama", waarbij de
eologische ontwikkel ings-
eschiedenis van Nederland gedurende
e laatste drie miljoen jaar de revue
asseert.

Vanaf heden tot en met 2 februari
979 geniet de expositie de gastvrij-
eid van de Chr. Middelbare Tech-
ische School „Patromonium" aan de
laardingenlaan 25 te Amsterdam
Overtoomse Veld).
)e openingstijden zijn: maandag,
onderdag en vrijdag van 9.00-12.00
8r en van 14.00-16.00 uur voor

[roepen onder leiding, dinsdag van
iiOO-12.00 uur en van 14.00-16.00
:ur voor groepen onder leiding f>n van
9.00.-21.30 uur voor iedere belang-
telleiüde. woensdag van 9.00-12.00
Jur voor groepen onder leiding, en van
4.00-16.00 uur voor iedere belang-
tellende. Zaterdagen zondag gesloten
Ismede op 5 december 1978 en van

22 december 1978 tot en met 7
anuari 1979 (schoolvakantie). Om
overbevolking" te voorkomen wordt
e leiding van groepen verzocht om
ijtijds een telefonische
000-154354) spraak te maken. De

toegang tot de tentoonstelling is
•GRATIS' ,

lAARLEM - Op zaterdag . 25
ipyember treedt de folkzangeres
jerda Holleman vanaf 20 uur op in
'et Turfschip, de koffiebar van
'outh for Christ, Turfsteeg 2a.
laarlem. Ook de koffiebar in
jchalkwijk 'Het Keerpunt aan het
Goede Herderpad - is vanaf 20 uur
open.

Luc heeft zijn taverne

ZANDVOORT • Na dertien jaar Zandvoort is Luc Zeilmaker erin geslaagd een
eigen zaak te openen. Een hartewens ging hiermee in vervulling.
Op donderdagavond 9 november werden de deuren van „Luc's Taverne"
wagenwijd geopend, om de vele tientallen gasten, die dé eigehaar'kwamen
gelukwensen te ontvangen.
Het werd zelfs een hachelijke zaak orh'dè"méér danHbhderd'bröem>tuk1cëne1en
plaatsje te geven, want groot is deze taveerne niet, juist daarom extra intiem en
gezellig. Het interieur van de vroegere „Passage Bar" is sterk veranderd en
aangepast aan de smaak van de huidige eigenaar, dié er ook een dansvloer in
aanbracht.
Na zoveel jaren achter de bar van een ander, onder andere „Willy's Bar" en
„Baccara" gestaan te hebben, is het voor Luc Zeilmaker een grote voldoening nu
in zijn bar zijn gasten te ontvangen. Gasten die op de openingsreceptie uit vele
Duitse steden kwamen en de lange rit naar Zandvoort ervoor over hadden om
Luc Zeilmaker „toi, toi, .toi" toe te wensen.

Brandje in

Nachtuil

Schade bleef beperkt

ZANDVOORT - In de jeugd-
sociëteit De Nachtuil aan de
Linnaeusstraat in Zandvoort
heeft vorige week donderdag-
ochtend een brandje gewoed, dat
dank zij het snelle optreden van
de brandweer beperkt bleef tot
een deel van de film- en de
tonceizaal. De recherche heeft de
oorzaak van de brand niet kunnen
vaststellen. Vermoed wordt dat
het vuur ontstond in de toneel-
zaal, gelegen aan de achterzijde
van het houten gebouw. De
schade voor de stichting Jeugd-
centrum De Nachtuil wordt
geschat op f4000,-. De brand
werd 's morgens vroeg door een
voorb.ijgangster ontdekt, om
ongeeer tien over vijf. Het vuur
was om halfzes meesterren het
nablussen duurde tot zes uur.

nader uiteen. Er werd door het
gemeentebestuur geen advies gevraagd
bij de Federatie en men achtte dit
algemeen een kwalijke zaak. Het
bedrijfsleven mag niethet slachtoffer
worden van een autovrije buurt, hoe
aantrekkelijk misschien ook op zich-
zelf.

Het zijn of niet zijn van verscheidene
zaken staat hierbij op het spel.., / t , .
Besloten werd na een uitgebreide
discussie, dat de Commissie voor het
midden en kleinbedrijf hierover zo
spoedig mogelijk contact zal zoeken
met het gemeentebestuur. Gelet op St.
Nicolaas en Kerstmis met de daaraan
verbonden drukte moet dit echter niet
vóór begin volgend jaar worden
verwacht. Naar aanleiding van een
gestelde vraag in de rondvraag werd
besloten dat in januari of februari
1979 een enquête zal worde
gehouden onder de winkeliers over c
resultaten van de ingestelde verkoop-
avond op vrijdag. •

Verkoopdag
ZANDVOORT - Op woensdag 29
november is er weer de trad.tipneel
geworden verkoopdag van de harid-
werkclub „In het Huis in de Duinen".
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. kunt u
weer prachtige hand en borduur-
werkjes voor weinig geld bemachtigen.
Er is het hele jaar door de dames hard
gewerkt en wie weet is er voor de
komende feestdagen ook iets voor u
bij, of om cadeau te geven.

KORAALRIFFEN
KENNEMERLAND;- Op uitno-
diging van aet Wereld Natuur,
Fonds afd. Kennemerland spreekt
op woensdag 29 november a.s. in de
Wintertuin, Stationsplein, Haarlem
drs. J.C. Post over het onderwerp
'De kwetsbaarheid van Koraalriffen
en natuurreservaten onder water'.
Aanvang 8uur.
De heer Post is ecoloog bij Euro-
consult en heeft een uitvoerige stu-
die van het onderwaterleven ge-
maakt. .Behalve de schoonheid van
de daar aanwezige natuur, zal hij
ook aantonen dat deze onderwater-
wereld zeer kwetsbaar is.
Iedereen is welkom. De entree a
ƒ2,50 komt ten.goede van het
W;NJ% Bovendiercsisirôe Panda*
winkel aanwezig.

Nel Kars in „Alles Stinkt" dat ze na de pauze opvoert.

Verrassende exposities

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 24
november om 8 uur begint in het
-Cultureel, .Centrum aan het Gasthuis-

/plejrf;9b ie Zandvport een solotoneel-
;,vpoistellihgi,,vap' de Amsterdamse ,

actrice., Nerkars.'.;,In 1960 deed Nel
,v Kars eindexamen aan de Amsterdamse

- toneelschool met als klasgenoten
Guido de Moor, Jules Hamel, Willen
Nijholt, Henk van Efferen en Jacques
Commandeur. Zij kreeg een
engagement bij de toneelgroep Ensem-
ble, speelde daar drie jaar en later nog
eens een jaar bij de nieuwe comedie
Arena, maar het beviel haar helemaal
niet. Ze vond dat ze te weinig te doen
had en niet echt kon laten zien welke
mogelijkheden ze had. In 1964 startte
ze met een zelfgemaakt solopro-
gramma: „toneel uit verschillende
eeuwen". Aanvankelijk zonder

„kostuums en:rekwisieten reisde ze per
trein en bus het hele land door. Haar

i tweede.- programma „vrouwen in het.,
i-"spel"<"maaktei-2oL'ook weer helemaal-;

zelf, maar bij haar derde stuk voelde ze"
dat ze vastliep. Regisseur Theo Kling
liep de twee bestaande voorstellingen
met haar door en hielp haar bij het
opzetten van haar derde programma

„ik, jij, zij". Veertien jaar reist Nel
Kars dus al, de laatste jaren met in haar
autotje alles wat ze voor een
voorstelling nodig heeft. Het pro-
grarnma „ik, jij, zij", dat u op 24
november in het CUltureel Centrum
kunt gaan zien, is samengesteld uit vier
delen. De avond wordt bij de
toeschouwers ingeleid door „Mien de
kleedster", waarna Nel Kars een
fragment speelt uit „Wassa
Schlesnowa" van Maxim Gorki
(1868-1936). Het tweede deel is een
scenische bewerking van -een
interview, dat journalist Joop van Tijn
in 1970 had met de Limburgse zuster
Frangoise, die veertig jaar oorlogs-
slachtofferin Vietnam verpleegde.
Na de pauze speelt ze een speciaal voor
haar geschreven één-acter van Frank
Herzen: „Allesstinkt".

De voorstelling wordt besloten met
een voor zover bekend nog nooit, eeder
-gespeelde - monoloog van -Herman
'Heijermaris'(1864-1924).
,De entree voor deze avond bedraagt
f 5,~ en vanaf woensdag 22 november
kunt u tussen 2 en 5 uur kaartea™
reserveren en kopen. '«**

Verrassende
kunst
in Bennebroek
BENNEBROEK - Nog tot en mét
zondag kunnen liefhebbers hun hart
ophalen in de hal van het raadhuis
van Bennebroek, waar tien kunste-
naars een bonte , mengeling van
kunstuitingen tonen. Een verrassen-
de tentoonstelling, omdat dat kleine
Bennebroek blijkbaar in staat is zo-
veel kwalitatief goed werk 'van
eigen bodem' bijeen te brengen.
Burgemeester J. de Widt opende de
expositie vrijdagavond onder ver-
heugend grote belangstelling, zelfs
ook van buiten Bennebroek. Oud-
burgemeester De Hoop van Sloch-
teren was er met zijn vrouw voor
overgekomen uit Den Haag.
In zijn toespraak gaf de heer De
Widt een korte karakteristiek van
elk der exposerende kunstenaars.
Truus Loeff-van Someren Gréve
exposeert hier keramiek maar haar
meesterwerk is in de catalogus niet
vermeld: het is het beyrijdingsbeeld,
dat tegenover het raadhuis staat.
Pieter Wetselaar, grafisch ontwer-
per, noemde de burgemeester 'een
artistiek recidivist'. Onder meer
heeft Wetselaar tal van fraaie post-
zegels ontworpen.
Voor Willem Jonan van der "Valk,
in 1977 op 79-jarige leeftijd over-
leden, zag de heer De Widt deze
expositie als een posthume homma-
ge. Met waardering sprak hij over
de inbreng van de overige kun-
stenaars: Aernout van Gilst, me-
vrouw A.H. Löwensteyn-Kruse, H:
Smolenaars, Henk Daas, Thea
Sandfort-Müller, Karien LÖwen-
steyn, Patsy Meester-hackenitz.
De expositie is op werkdagen te zien
van 9-12 en van 20-22 uur, op
zaterdag van 14-17 en van 20-22 uur
en op zondag van 14-17 uur.

HEEMSTEDE - De commissie
voor het gemeentelijk technisch be-
drijf houdt op donderdag 23 no-
vember een openbare vergadering in
het raadhuis, welke om 19.30 uur
begint.

Brand in blik
HOOFDDORP - In een werkplaats in
Hoofddorp brak woensdag een stevige
brand ujt. Het vuur ontstond toeneen
vonk: oversprong in een blik thinner.
De rbraridweer was snel ter plekke,
maar'';kpn niei voorkomeni dat de
schade opliep tot-ongeveer f 10.000,-.

ZANDVOOKT - Met enige
feestelijkheden werd de tentoon-
stelling van het werk van Charles
Limburg, vrijdagmiddag 17 no-
yember geopend. Dit vond plaats
in 't Packhuys te Nieuw Unicum,
waar de tentoonstelling op
werkdagen te zien zal zijn tot en
met 30 november, van 13.30 uur
tot 17.00 uur.

De tentoonstelling omvat zo'h twintig
werken van deze kunstenaar, die zich
na zijn ziekte heeft toegelegd op
pentekèningen, hoewel de doorbraak
naar de olieverf er is, want één werk is

op de expositie te zien.
De pentekèningen variëren van her-
kenbare situaties tot het impressionis-
me. Beide vormen zijn met eindeloos
geduld en liefde getekend, zo ragfijn is
het tekenwerk soms, dat het als etsen
voorkomt.

Dit is de tweede expositie van Charles.
De eerste hield hij in Laren tezamen
met zijn broer de bekende Loek
Limburg. Wie even wil genieten van
het werk van een kunstenaar, .aan

*wiens.werken „haast" ondenkbaar is,
kunnen wij een bezoek aan déze
tentoonstelling van harte aanraden.

Coupons
. 150 cm breed

Coupons
175 cm lang

LIDA BROMET

Coupons
zolang de voorraad strekt

Coupons
halve prijzen

STOFFEN EN MODE
Passage 18, Zandvoort.

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Maandags gesloten.

AANGEBODEN:

Grote partij
conserven

(wegens vertrek van
pensionhouder) ter

overname .
200 blik TUINBONEN,

AOOblikDÖPERWTENen
kleinere partijen ••-•

SPINAZIEenSPERZlE-
BONEN. Alles minder dan

de helft van de prijs.
Ook in gedeelten.

Telefoon
5007

2 december
Voor uw kinderen een cjrote dag.

Dan wordt bij ons St. Nico aas verwacht.
Tussen 14.00 en 16.0T. uur is dan

gelegenheid uw kadoo'.jes door Sint te
laten uitreiken.

Tevens een extra verrassing voor uw kind
via de goede Sint.

En . . . prijzen voor elke beurs bij

fiflercados
Haltestraat 61

TIMMER'S
Modernste Shell

Zetftankstation van
Zandvoort en omgeving

DUINZICHT. Dr. C. A. Gerkestraat 80.
telefoon 3287 1;

Bouleyart Barnaart, telefoon 5098;
Ook uwadresvoor olievervèrsen-

banderi- accu's -onderhouds-
beurten en schadereparaties

LIDBOVAG

Sint Nicolaasaanbieding

Aranka modes
japonnen - Deux piëces
10 tot 40% korting
Blouses, rokken, cacharel
halve prijs.
Pully's
van 39,95 voor 29,-

MiniClub
zilveren kinderringetjes
van 5,95 voor 2,95
Maillots, sokken ;!

20% korting
Kinderpullovers ....

Kerkstraat 19 parterre,
Zandvoort.

TE KOOP:
Marklin trein, speelgoed
indiaantjes, Franse platen-

cursus (Linguaphone),
radio, scheikundedoos.
speldJGsverzameling.
Tel. 02507-2819.

TE KOOP:

Een goede
damesfiets

f90,-
A. J. v. d. Moolenstr. 64

GEVRAAGD:

Hulp in de
huishouding
in gezin met 2 kinderen
Gezellige werksfeer en

goede honorering.
Telefoon 3377

«*•'-114
Café-Restaurant De Kousenpael

Haltestraat 25 - Telefoon 2567
Zandvoort

ledere zaterdag- en
zondagmiddag v.a. 15.00 uur

duo Mitsey Smeekens
Beide Kerstdagen geopend
m.m.v. de internationale
entertainer Bul Vidak
Reserveer tijdig uw Kerstdiner.

Populaire prijzen.
Ook voor uw bruiloften, partijen, vergaderingen

en recepties. Geen zaalhuur.
VERWARMD TERRAS!

UITSLAG LOTERIJ
Carnavals Vereniging De Scharrekoppen

Geh, 11e van de 11e Nieuw Unicum

1-665 7-804
2-879 8-500
3-618 9-037
4-374 10-777
5-848 11-870
6-387 12-405
Gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald bij

Sportschool Buchel.
A. J. v. d. Moolenstraat47
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FLORIMËX BV
Import- en export groothandel in snij-

bloemen te Aalsmeer

vraagt voor zo spoedig mogelijk een

inpakkerfchauffeur
(20-25 jaar) i.b.v. groot rijbewijs

Voor diverse werkzaamheden bij een groot-
handel in snijbloemen op de veiling te Aalsmeer.
Bij gebleken geschiktheid, goede vooruitzich-

ten aanwezig.

Gaarne telefonische sollicitaties onder
telefoonnummer 02977-20193 t.a.v. dhr.
Hoks of bij Florimex BV, Straat A5. box 108

V.B.A., postbus 1134, Aalsmeer.

Transport- en Aannemingsbedrijf
J. B. RUTTE BV

vraagt wecjens uitbreiding:

Chauffeurs
voor o.a. kipwagens
en een

Onderhouds-
monfeur

voor wagen- en machinepark.

Sollicitaties: Amsterdam. Osdorperweg
578 - Tel. 020 -19 41 63 -10 63 34.
Rijsenhout (na 20.00 uur) - Koetenburg 20 -
Tel. 02977-2 59 18.

VINKEVEEN
Wulpeniaan

Dichtbij watersportgebied leuke EENGEZINSWONING
met diepe zonnige luin en vrijstaande berging
Indeling ruime woonkamer, dichte keuken, toilet, 1e
verd: 3 slaapkamers en badkamer met douche, 2e verd .
zolder met dakkapel.
Vraagprijs f 208.000,- k.k.

Inlichtingen:

Kok Makelaardij Amsterdam BV
Michelangelostraat 67 • Amsterdam

Tel. 020 - 76 35 34, 'savonds tel. 02975 • 6 55 11

De surprise van de 2 C Ven Dyane.
De 2CV en de Dyane blijven verrassen. Door hun prijs, door
hun rijkwaliteiten, door hun complete uitrusting, door hun
constante vernieuwingen en nu ook nog door hun speciale
Sinterklaas-surprise.

De verrassende prijzen.
Het kan nog anno 1978. De 2CV rijklaan vanaf f7.995,-*
De Dyane rijklaan vanaf f 9.590,-* De Acadiane rijklaan
f8.800,-*

De verrassende vernieuwingen.
Goed nieuws, het motorvermogen van de 2CV is vergroot
met 10% tot 29 pk voor een makkelijk haalbare top van
110 km/h.
Ook nieuw is de Acadiane. Met z'n pittige zuinige motor, met
z'n schijfremmen op de voorwielen.
En met z'n optimaal benutbare laadruimte van 2,270 m?
Een meer dan waardige opvolger van de bestcleend.

De verrassend complete uitrusting.
Kijken we alleen maar even naar de standaard uitrusting van
de2CV.-
-radiaalbanden -4 portieren -lichtmetalen motor -voor-
wielaandrijving -4 onafhankelijk geveerde wielen -3-punts
rolgordels vóór -oprolbaar linnen dak -stuurslot -van
binnenuit verstelbare koplampen -ruitesproeicr -vcrstel-
bare voorstoelen of -bank -remvloeistofpeilcontrolelicht
met testknop -Kroongarantie, de royale garantie van
Citroen.

De verrassende Sinterklaas-surprise: f400,- accessoires.
Extra verrassing van 25 november t/m 2 december. Wie in
die periode een 2CV Dyane of Acadiane bestelt, mag ter
waarde van f 400,- gratis accessoires uitzoeken (inclusief
eventuele montage). Bijvoorbeeld 'n mistachterlicht, 'n auto-
radio of kokosmatten.

*Rijklaarprijzen zijn prijzen inclusief BTW, leges, kentekenplaten,
NL-stickcr, ML-bebandeling en voile tank;
kosten die u bij andere automerken vaak bij de prijs, moet optellen.

De Citroen Dyane beeft scbiifremmen vóór.
deur en gescheiden voorstoelen of-bank

U rijdt al Dyane voor de rijklaarpriis vai 2CV Spécial njklaa

7.995,-!

Autobedrijf Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023 - 248221

Citroen leasing: CITER.
CITROEN

CÏ3
UdMCC

Elke werkdag van
hall negen tot half één
on van halt twee tot
nail zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1900-21 00 uur
en zateróag's van
10 00- 12 00 uur
U cent welkom

f E KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's'- herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridaer & scri JDIS b.v
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023-288550'

Nu kunt u nog
BLOEMBOLLEN
planten!

Alias voor uw tuin en, lat op:

vanaf half december
KERSTBOMEN
van Hollandse kwaliteit. ',,. , % /
Ook mét kluit;" - ; - V
v' . • , " . ' . ;r'X •••;.;-,v' ' f.;/.. • .'. • ' ,

< Tuincentrum ,
VOGELENZANG

Vogelenzanflseweg 67.-jTe' 02502 - 61 94
: Tevens verkrijgbaar:

, vele leuke St.-Nicolaaskado's /

kunstijsbaan

kennemerland

LEUK IDEE voor de Sint!
Geef een knipkaart!
KENNEMERLAND
Delftlaan, Haarlem, Tel. 254000
Openingstijden:
Maandag t.m. vrijdag 9.30 tot 12.00,14.00 tot 16.30 en 20.00 tot 22.30 uur,

behalve maandagavond.
Zaterdag 14.00 tot 16.30 en 20.00 tot 22.30 uur.
Zondag 9.30 doorlopend tot 16.30 uur.
Tarieven:
Tot en met 14 jaar 2,50. Knipkaart 3 6 stuks 12,50.
15 Jaar en ouder 4,25. Knipkaart è 6 stuks 21,00.
Seizoenkaart tot en met 14 jaar 75,00. Seizoenkaart 15 jaar en ouder 127,50.
Gezinsabonnement: het eerste abonnement .voor de volle prijs en ieder volgende
abonnement voor de halve prijs al naar gelang de leeftijdsklasse.
Opening van de ijsbaan is half oktober.

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.8,2%

Tarieven
/ 20 000
/ 40 000
l 60 000
l 80 000
/ 100 000

180
180
240
240
360

f 2 2 3 -
/446 -
/ 600 -
1800.-
/ 8 7 8 -

1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige"
Sluit dai een geheel nieuw?
1e hypotheek U bent Goedkoper u i t '
Een olf er te Kost nie'sen verpl icht u
tot niets
2e hypotheek
Gebruik de njinito tussen dr
bebtaancle hypotheek on d f waarde
van uw huib Onze Hypo ieningon
zi jn scherpen met looptuden tot 30 iaat
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Opdoze Pius-Hypotheek hoeli u niet
at te lossen U betaalt enkel een rente
van O 85% per maand Voorbeeld
opgenomen / 50 000.-. maandlast
rente /425.-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens aïles haarfijn voorrekenen!
f Geld van de

<±) GELDERSE
£ DISCONTERINGSMAATSCHAPPIJBV

020-763tmWillemsparkweg69,1071GS AMSTERDAM
010 - 328155 Bree23, 3074 BA ROTTERDAM

033 - 30364 Joh. v. Oldenbarneveltlaan 4Q. 3816 HB AMERSFOORT

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat62,
hoek Kloosterstraat.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en
opslag van Inboedels

jen goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.
Tel. 21 64-37 13,
na 18uur6658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain

Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Randstad Publicaties, onderdeel van Weekmedia BV. gevestigd
in Aalsmeer zoekt op korte termijn een

advertentieverkoper
voor de buitendienst
Deze za\ na een inwerkperiode, zelfstandig de kontakten met onze
adverteerders onderhouden. De juiste kandidaat beschikt over een af-
geronde middelbare schoolopleiding en een rijbewijs B-E. Enige ervaring
strekt tot aanbeveling.
De mogelijkheid tot het volgen van een interne kursus in samenwerking
met de Stichting Reklame- en Marketing-onderwijs is aanwezig.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publicaties, Dorpsstraat8, Aals-
meer, tel. 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: mevr. L. Witmer personeelafdeling, Wibaut-
straat131, Amsterdam, onder vermelding van LW/012.

Techmsch-administratieve
medewerkers MTS-niveau

Fokker-VFW International B.V. is
verantwoordelijk voorde marketing en
alter sales service van de civiele vliegtuigen
F27 Friendship en F2H Fcllowship. Een
belangrijke dcclaktiviteit is het hele
onderdelcngcbeuren wat door „Spares"
verzorgd wordt. Bij „Spares". de afdeling
Rcservedelen. is plaafs voor een aantal
tcchnisch-administratievc medewerkers.

De haan.
Fokker vervaardigt 'n aantal reservedelen
^elf maar koopt ook een gedeelte in bij
vendors (dé zg. koopdelen) via de centrale
afdeling inkoop. De nieuwe medewerkers
zullen zich gaan bezighouden met het
beheer van een pakket koopdelen. Dat
beheren houdt in, dat zij de behoefte aan
koopdelen prognotiseren en o.a. aan de
hand daarvan een planning opstellen.
Vervolgens zien zij erop toe, dat de
goederen konform plan besteld worden en
binnen komen. Zij verschaffen en
verwerken de noodzakelijk technische
informatie. Verschillende afdelingen
binnen Fokker spelen in dit proces een rol.

De proccsvcrantwoording ligt hij hen: /ij
/uilen er daarom op moeten toc/icn. dat
elke partij de toebedeelde taak korrekt
volbrengt.

De kandidaten.
Wij zoeken kandidaten van MTS-nivcuu
die beschikken over kommercieel
„gevoel". Verder wordt kennis van
prognosetcchniekcn, voorraadplanning en
bcstelmethodicken op prijs gesteld. Een
redelijke beheersing van de Engelse taal is
noodzakelijk. r .

De sollicitatie.
U kunt schriftelijk reageren: Fokker-VFW
International B.V., Personeelszaken
nr. I28/78/ RP, Postbus 7600, 1117 ZJ
Schiphol-Oost. U kunt ook telefonisch een
sollicitatieformulier vragen: 020-5443820.

International BV.
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UNIEK

NIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING

DAG en NACHT (incl. weekend) TANKEN bij
RINKO, Oranjestraat 2-12, Zandvoort, met TIENTJES.

1, 2, 3 Of 4 TIENTJES in de KASSA en tanken

maar.

Renault
RENAULT beveelt
ELF aan

UNIEK

HIEUW NIEUW

24 UUR
volautomatisch BENZINE/DIESEL

TANKEN
met

KORTING
* op REKENING (credit-card)

* mét KORTING
* dag en NACHT (inkl. weekend) tanken bij RINKO,

Oranjestraat 2-12, Zandvoort met

* CREDIT-CARD

Renault
RENAULT beveelt
ELF aan

/oor nadere informatie tel. «Hia«.M9M424 b.g.Q. 3360.

e natuur in ** •35 Wind- bnil"*

<k m»« ,,,
' « ,

r nwemto.

5w*Ï^MmMr
ttftDUChe **•
«itsurK»
teWlKwlf:
voortaan te
tïïówtwn
«tgcbaUen
ïrwlll m»n

„•uuiwe-
uttai. on'
,hd er, ««
,oet dan 00*
r»«d ter «ï

Jofel

o-jaüfïssr^«^sa««S ï̂&ssj

ï̂ ^S&ss
SÏÏS?g£fe3*ïSE
S^»H!S«^S
;̂ v«P-r̂ ,S:
^"0^ ^J}xKd« Ï7oo<.

vlagen
door de

,00rt ««"**"'Sll ,. •••»•»
"•"".l'.'ïn.Tln"»"-"'poëzie ï^Fs^
^eVfe"'^-

lijK door de 6lech.rjl"acaiisroe »or-
70l«Wl>l«»»n"VMr>at°klk'- •~ -ftgsss1! •" z°-'-.'- - ^ma

Opmerkelijke rubrieken:
Opmerkelijker dan ooit.

Berend Boudewijn, Age Bijkaart, Wim
Jungman, Henri Knap, Guus Luyters, Jeanne
Roos en Henk Spaan. Om maar eens zeven
opmerkelijke columnisten te noemen die
regelmatig in Het Parool te vinden zijn.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool.
Met bijdragen van deze en andere (vaak
exclusieve) medewerkers. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De reden voor die
vrijgevigheid is gauw verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar,

i 3 weken voor3 gulden.
• Bezorg mi j Het Parool 3 weken
1 Moor J gulden.
• Noteer mij meteen als abonnee.
| Uc eerste 2 H-skcn krijg ik de
| krant dan zelfs helemaal gratis. '

,
t Graag in bloklctlersi

I nanm

• adrps
1
P plnals

• bank/girn

|

per maand (automatisch) f 13.25
per kv, aria jl f 39 .7 S
per jaarf 156. 50

X Aankruisen wal de bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

lol

• Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar 1 let Parool.
J Anlwoordnr 247U, 1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020-91 44 00.
ÏRS8

HET PARGDL lëé* diekkant!

Geld lenen.
En steeds weer opnemen
wat u hebt afgelost.

Het ABN Plan-krediet is een ideale manier van lenen voor
mensen die steeds wat geld achter de hand willen hebben.
Voor bepaalde aankopen, voor een tegenvallende rekening,
voor verbetering van het huis, of om alvast de vakantie te betalen.

Het is een doorlopend krediet. Dat wil zeggen dat u steeds
weer kunt opnemen wat u hebt afgelost. U spreekt eenmaal
een bedrag af met de bank (tot maximaal f25.000,-).

Daarna kunt u naar behoefte geld opnemen. U betaalt
alleen rente over het opgenomen bedrag. (Die rente is
overigens fiscaal aftrekbaar.) Per maand betaalt u een vast
bedrag. Dat bestaat uit rente én aflossing. Wat u hebt
afgelost kunt u later weer opnemen: doorlopend krediet.

Hebt u al een Plan-krediet, dan kunt u overwegen de limiet
te laten verhogen.

Voor mensen met een eigen huis kennen wij nog een
speciale kredietvorm: de ABN Planpoteek. Dit is eveneens
een doorlopend krediet (tot max. f50.000,-) maar
gebaseerd op de overwaardc van het huis.

Laat u eens informeren over geld lenen bij de ABN.
De mensen van het ABN-kamoor bij u m de buurt
weten er alles van.

Wij helpen.
Ik ben geïnteresseerd in doorlopend krediet.
Stuurt u mij de folder D ABN Plan-krediet

D ABN Planpoteek

Dhr./Mw.:

Straat:

Postcode:.

Tel.:

.Plaats:.

Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen.

Zo ja, bij ABN-kamoor.

In ongcfrankeerde envelop zenden aan ABN Bank,
Afd. 1D 50, Antwoordnummer 1555,1000 PA Amsterdam.

ABN Bank
... <7i accds teetr of nemen wat u hebt afgilost en uccds V.CCT opnemen teat u hebt afgelost

Bloemèndaal, Bloemendaalseweg 90-92, telefoon (023) 259151 - Heemstede, Binnenweg 5-9,
telefoon (023) 289350, Zandvoortselaan 74, telefoon (023) 287050 - Hillegom, Weeresteinstraat l,

telefoon (02520) 29104- Overveen, Bloemendaalseweg 273, telefoon (023) 263313 -
Bennebrock, Narcissenlaan 2/Zwarteweg, telefoon (02502) o543

0154
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SPEEL MEE EN WIN DE SINTERKLAASLOTERIJ
Voor de Sint

hebben wij een
grote variatie
kado artikelen

te veel om op te noemen.

Haheboetiek
Haltestraat 14A,

Zandvoort,

tel. 3985.

Een wenk
voor een

geschenk
Parfumerie - Bijouterie.

Haltestraat 53, Zandvoort,
telefoon 02507-3449.

WILDHANDEL

S. A. DE DOOD
Haltestraat 34 - Tel. 20 25

Hazenruggen
Hazenbouten
Wilde eenden

Fazanten
Duinkonijnen
enz.

S/nt kijkt voor gouden en
zilveren sieraden

bij:

Fa. Lansdorp

Kerkstraat 33,
Zandvoort,
telefoon 2359

fcst bon

Een winkel vol
geschenken.

Notenletters!!!
Kerkstraat 2, Zandvoort.

Weller soldeer-
UOUt 25 Watt 24,95

tot 5 december

Dopsleutelset
chroom Vanadium 24 delig
99,60tot5december . . . .

19,95

77.50

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort -Tel. 5204

Bas Boutique speelt Sinterklaas!!
Bij aankoop van een damestas of andere artikelen ter
waarde van 200, - kunt u bij ons voor slechts 10, -
een leuke lederen disco-tas terwaarde van 49.50 verkrijgen.

Sinterklaasaanbieding:

lederen
avondtasje AQ en
in 3 kleuren ^ W|T W V

BAS BOUTIQUE
Grote exclusieve collectie damestassen en mode-accessoires.

Thorbeckestraat 7 - Zandvoort - Telefoon 3372

Fietsreflectors ................................... 6,00

Armlampje 4,25 nu ................................ 2,95
Snelheidsmeter 26,50 nu ....................... 1 9,95

....... ..... 9,85

l 3,/ 5

Helmmutsen

met plank 17,50 nu

Een echte Kopra 0*311165-
fabrikaat Gazelle nu geheel kompleet slechts , 319,00
Kopra
22 samenwerkende
fietsenmakers in N.H.

Versteege
Haltestraat 18,

Zandvoort, tel. 02507-4499

LÖDiMAN
OPTIEK

o FOTO-
QUEUE's
kodo-tip UK
uit de fantastische geschenkenwereld van het grootste fotohuis ter wereld.

•o

Direkt-klaar-kamera
REVUE Direkt 700 F
Wiel mgeliouwde lilekUonenlIilSKi1

Direkt na de opname komen uw fulu's
automatisch uit (te kamera schuiven,
waarna ÏP. vanzelf m enkelu minuten
«uiden onlwikki.'ld tot pmclilige

8xö cm kleuienlotn's ,
Volautomatische CüS-lichlmeting
met licht-donker korrektie.

Direkt-klaar-film voor REVUE Oirekt 700 F
In 2 stuks-verpakking (2x10 opnamen) slechts 38,25

O,
o

-~ Uitknippen en bewaren! -. ••. I N T E R N A T I O N A L

Het grootste fotohuis ter wereld
In 8 landen van Europa.

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507-7106

ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.

Wie zoet is krijgt

Seiko

SEIKO

Heren quartzhorloge. Dames quartzhorloge.
Sportief model. Stijlvol model.
W,\terwerend.

Diamondshop BIMO
Haltestraat 33 - Zandvoort

. telf. 02507-6890

Voor al uw ijzerwaren
gereedschappen,

hardboard, triplex enz.

Gratis gezaagd en
thuisbezorgd.

H. Zantvoort
Swaluëstraat 7. Zandvoort, tel. 2418.

Herenkapsalon - Parfumerie

Peter van Poeke

Behandeling volgens afspraak.
Ook geopend op de koopavond.

Haltestraat 14, telefoon 2462.

Drogisterij
Ton Goossens

Ook voor
' Postzaken - Staatsloterij

en Speelgoed.
Tevens een grote sortering

kaarsen.

Herenkapsalon
Fred Goossens

Niet op afspraak.
Winkelcentrum Noord.

U w stoomgoed
goed verzorgd.

Bij 10 stuks 1 stuks GRATIS

Quickquette
Winkelcentrum Noord,

Pasteurstraat 8, tel. 02507-3582.

• i

Papillon
met betaalbare mode

voor moeder en dochter
ook voor grote maten.

Haltestraat 40
Zandvoort,
tel. 02507-2087.
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SPEEL MEE EN WIN DE SINTERKLAASLOTERIJ

Voor jan én
alleman

*y~" . '

verrassingen bij:

Te zien en te koop bij:
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v.'d. Mcy)
Haltestraat 65, Zandvoorl,
lel. 02507- 20 60
't Bloemetje dal f leur geef t!

Voor een leuk en blijvend
SINT NICOLAASGESCHENK

Grote sortering

BAROMETERS

THERMOMETERS

HYGROMETERS
LEESGLAZEN

BRILÉTUIS

ZAKMESSEN

OPTIEK - ST AALWAREN

A. G. SLINGER
GEDIPL. OPTICIEN

Grote Krocht 20a, telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.
Eigen oogmeting. Contactlenzen

o.a.: gekookte worst - leverworst
paardeworstenz.

Alles ouderwets met
de hand bereidt.

KWALITEITSSLAGERIJ

ATZE v. d. HEIDE
Haltestraat 30, telefoon 2175,

Zandvoort

Nuttige
St. Nicolaas-

kado's
vindt u bij de

Firma
Kroon

Haltestraat 55, Zandvoort

Wie zoet is
krijgt lekkers

En natuurlijk van
Brood-en banketbakkerij

E
Potgieterstraat 24 - Telefoon 2865

Luxe kado
artikelen

Ancoru
verlichtin

Grote Krocht
3-5-7,

Zandvoort, .
tel. 02507-2974

CH A1MTAL

Schoonheidssalon
en

parfumerie

Lederwaren, bijouteriën
Ook voor uw zonnebank-kuren.

Kerkstraat 22 (Passage),
Zandvoort, tel. 02507-6865

Wij verzorgen uw
St. Nicolaaspakketten

met keuze uit
binnen- en buitenlandse
kaas en diverse wijnen

Ook bij ons vindt u
leuke en nuttige

Sint Nieolaas
aanbiedingen

Polaroid camera's
79,-v.a.

FotoBakels
KERKSTRAAT 31 ZANDVOORT

TOT ZIENS BI J

KAASHOEK
TEL. 5000. HALTESTRAAT 38.

Kerkstraat 30, Zandvoort

Chantage
Parfum Lancaster eau de toilette

ZANDVOORT - KERKSTRAAT 23
TELEFOON 2107

Speciaal drogisterij

Moerenburg
Haltestraat 8, Zandvoort, telefoon 02507-6123

Bij aankoop van uw geschenken krijgt
u een monster kado van een van de

Franse parfumhuizen, b v. N i na R/cc/.

CHRYSLER
SI MC A HORIZON

NuvA.i3.395
Want alleen z'n prijs kon nog beter.

Wat u allemaal van de Horizon
kuntverwachten, vertellen wij u graag
als u bij ons langskomt Want zo'n prijs is
toch zeker een regelrechte uitnodiging
vooreen uitgebreide kennismaking?

*Prijs af importeur,
inclusief B.T. W.

Autobedrijf

v. - 1 *" •*'

Kado-tips
Exclusieve sigaren /

Zak-en tafelaanstekers w.o.

Dupont-aanstekers/pennen

Pijpen, Parker ballpoints

Sigarettenkokers, Stripboeken

Tabaks- en shag-étuis

e.v. wenskaarten en

kerstkaarten

SIGARENMAGAZIJN

J. Lissenberg
Haltestraat 9, Zandvoort

telefoon 02507-2151

Voor leuke
geschenken

DROGISTERIJ

LUTTIK
ZEESTRAAT34, ZANDVOORT

BOUWMANDROGISTERIJ -
PARFUMERIE

Sint Nicolaas aanbiedingen:
Maja Spray nu 10,95 Sortilège Spray nu..

Caresse Spray nu... 8,95 Tosca Spray kietn nu.'.

Janined Spray nu... 5,95 Tosca Spray groot nu.

14,25
..5,95

..9,95

VERSTEEGE
Pakveldstraat'Zl.Zandyoort,
telefoon025072345- ? '

4S-occosloni in vele merken.

Oranjestraat 7
Grote sortering
gezondheids-
schoenen en
pantoffels,

regensjaals, eau de
toiïets van Sugges-
tion, Tosca, Babe

„ . i i i ,. ' .' K/ry, Laughter
e. v.a. manfcuurset

Brut FlGS klein van 19,50 voor 15,50

Brut Spray kein van 21,50 voor 16,50

Brut Fles midden van 32,- voor 25,00

Brut Spray midden van 34,0 voor 27,50
Bult Fles groot van 48,- voor 35,00

BlXlt Spray groot van 52,50 voor 37,50

Black Label van 17,95 voor 11,95

Brut 33 Spray nu ..5,25

Verder Af ter Shave, haar/otion, zeep van Tabak, OldSpice, Zencfig,
Maröert, Fresh-Up enz. enz. 3 HOUTEN SCHEERKISTEN

St. Nico/aas

keek zijn ogen

uit wat een
keus van

bloemen en

planten.

Daa r kan hij'
heel wat lieve

mensen blij

mee maken.

Hij haalt ze bij:

ERICA
Grote Krocht 24

Zandvoort
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Massief, geloogd eiken
12jaar garantie.

• Voorzien van eigen brandmerk.

StxRCKUVr\V€RCK.

Aim rdam, Leidsekade 98-99, tel. 020 - 23 3917 Berkel (ZH), Noordeindseweg 116, tel. 01891 - 4670
Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510 - 26923 Ede, Grotestraat 72/74, tel. 08380 -16203 Heerenveen, Dracht 142, tel. 05130 - 25540

Hengelo (O), Deldenerstxaat 3-5, tel. 05400 -143 70 Oisterwijk, Heusdensebaan 65, tel. 04242 - 9012 Roosendaal, Dokter Brabersstraat 24, Utrecht, Hollantlaan 26, tel. 030 - 883762
Valkenburg (L), Reinaldstraat 9, tel. 04406 -139 25 Zuidlaren, De Millystraat 7, tel. 05905 - 3607



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

38E JAARGANG NO. 48 ED. 5 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 71 66 - OPLAGE 3400 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgcefster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemstcedsc Courant
• Hoofddorps/Venncper N i e u w s b l a d
• Zwancnburg/Hallv.cgse Courant
• Badhoeve/Sloicnse Couiant
• Aalsmeerder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streckblad/Dc Ronde Vcner
Hoofdkantoor:
A alsmeer: Dorpsstraat <S' -
Telefoon 02977- 2 84 II
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Binnenkort inventarisering binnencircuitterrein

Teellandjes' zullen
allicht verdwijnen

ZANDVOORT - „Op hoog
ambtelijk niveau heb ik ver-
nomen dat de Provincie en de
gemeente één dezer dagen
gezamenlijk rond te tafel zullen
gaan zitten, om het binnen-
circuit-terrein te in-
ventatiseren", dit zegt Zand-
voorts burgemeester op de'vraag
„Wat er nu precies waar is van de
vele geruchten die momenteel in
Zandvoort de ronde doen".
Want dat .het dorp gonst van de
geruchten, sinds achteloos de
opmerking gemaakt werd dat het
voetbalterrein van Zandvoort
Meeuwen wel verplaatst kon
worden naar het binnenterrein
van het circuit, valt niet te
ontkennen.
Wat men ook zegt, of men nu
voorstander is van de ver-
plaatsing van de voetbalvelden,
ja of nee;
of men een renbaan voor de draf-
en rensport langs het binnen-
circuit wil aanleggen; j
of een modern sportcomplex,
zodat handballers niet meer
geconfronteerd worden met
ballen die door de pa'ardevijgen
rollen,

Voorontwerpplan
natuurgebieden
ZANDVOORT - Het voor-
ontwe rp plan voor de „natuur-
gebieden", uan Zandvoort is bijna
gereed. Dit bleek dinsdagavond
tóen de leden van de commissie
van advies en bijstand voor
ruimtelijke ordening en algemene
zaken in vergadering bijeen
kwamen. Hier bleek dat het
college van B en W het voornemen
had de raad voor te stellen een
nieuw uoorbereidingsbesluit te
nemen. Het laatste daleerde van
20 december 1977. „Dit is al voor
het derde jaar dat voorgesteld
wordt een voorbereidingsbesluit
ie nemen voor dit gebied. Krijgen
wij dit het volgend jaar opnieuw
ter tafel" zo vroeg Flieringa zich,
af. Uit de antwoorden van zowel
de voorzitter, als de heerHarting,
chef algemene 'zaken, mocht
worden opgemaakt dat het
voorontwerpplan in 1979 kan
worden verwacht. DU zou in-
houdcn dat men in Zandvoort
eindelijk beslissingen kan gaan
nemen ten aanzien van zijn
naïuu rgebieden.< ... Op-
gemerkt moet worden dat het
plan „Kostverloren" buiten dit
plan zal vallen.

over één ding is men het
hartroerend eens: „Dan moeten
eerst de teellandjesverdwijnen".

Historische grond
De „-teellandjes". Verscholen in het
duin liggen ze daar. Kleine af-
gebakende stukken grond met daarop,
alles wat de eigenaar tot zijn eigendom
rekent. Dat varieert per stuk'ie grojid.

Er zijn veel varkenshouders, ook
geitenhouders. Er zijn er bij die het, zo
te zien, gebruiken voor opslag van
sloopmaterialen, en ook keurige
stallen voor paarden, volkstuintjes.
Alles wat groeit en bloeit, ook katten,
treft men hier aan.
Het bezit van zo'n teellandje is een
stukje historische verworvenheid.
Velen kwamen hier na de oorlog.
Streken neer in het duingcbied. en
begonnen hun kleine nering.
Anderen hadden hier ook al grond
voor de oorlog. Opgegroeid in een
andere wereld dan de huidige, gingen
ze van het principe uit. „Wij zijn vrije
Zandvoorters, en het duin is vrij, dus is
het van ons".

Pacht
De „vrije Zandvoorters", hebben nu al
enkele jaren geen pacht betaald. „Dat
komt deuk ik door: hè t circuit. Daai
zullen zei wel zoveel geld voor vangen j
dat het < van 'ons niet hoeft",
veronderstelt een varkenshouder
nogal eenvoudig.
Zijn buurman staat daar wat scep-
tischer tegenover. „.Welnee, \man,
kijk, wanneer wij geen pacht betalen,*
nou dan kan de gemeente ons zo
verwijderen, dat is toch logisch.
Trouwens wij zullen wel weg moeten,
maar wanneer? Dat is de vraag", is
zijn zienswijze. Buurman staat daar
toch wel even van te kijken.
„Weg? ? ?, weg! ! ! Helemaal niks
weg, dat zullen wij nog wel eens.zien".

Brief
Er gaan geruchten dat er een brief „in
de maak" is. Een brief van het
gemeentebestuur, waarin, wordt
verondersteld, de huidige pachters
gezegd zal worden dat ze maar moeten
verdwijnen.
Een brief waarvan het college
voorlopig het bestaan ontkent
Volgens „kenners" zal deze brief niet
lang op zich laten wachten.
Hiertegenover staat de mening van
burgemeester Machiclsen die stelt
„Wil men dat deze mensen van die
stukjes grond verdwijnen, dan zul je
toch met definitieve plannen moeten
komen. Dan moetje toch weten watje
daar dan gaat bouwen. Het zou zinloos
zijn het gebied te ontruimen, zonder
de volgende dag met het project wat
dat dan zou mogen zijn, te statten".

Reserveer nu uw tafel
voor de feestdagen

Grandioos diner-dansant met muziek van bekende orkesten:
beide kerstdagen het Poolse trio Music Express, op oudejaars-

avond tevens het befaamde orkest van
' Arie Ribbens.

Voor reserveringen
of het volledige
programma
02507-5041

$ HOTEL
® BOUWES ****

ZANDVOORT ê

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakado 64-65, Amsterdam,
telefoon 020-713495.

Het eerste en enige echte autentiekc
Joegostavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8. Aalsmeer

Telefoon

02977 28411
H.W. COSTER bv
Makelaar o.g. 683

UdNBM.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat ƒ/•-
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

Volkstuinvereniging
Wel is men bezig om het volkstuin-
«fomplex aan de Keesomstraat te
vergroten. Het zou dan in de bedoeling
kunnen liggen een bepaald stuk grond
te reserveren voor diegenen die van de
teellandjes komen. Of h iervan gebruik
gemaakt zal worden, valt nog te
bezien. „Zo'n volkstuintje kost je al
gauw f 140,-- per jaar. Daar kun je dan
voor f 500,- kunstmest of gewone
mest op gooien, want wie_kruipt er
nou op een stuk zandgrond. Dan mag
je nog niet eens een klein varkentje
houden, je mag daar niks, niet eens een
paar aardappeltjes verbouwen. Nou
voor mij hoeft het niet" is een mening
van een teellander, die door ver-
schillende anderen wordt gedeelt.
Ook leden van de volkstuinvereniging
staan wat gereserveerd tegenover de
„wilde broeders" van de teellanden.
„Die mensen zijn gewend dingen te
doen die hier niet mogen. Maar willen
ze komen, dan zal het wel goed zijn",
is zo een gehoorde opmerking.

Geruchten
Overigens valt het voor de onbekende
bezoeker niet mee zijn weg te vinden
in de wereld van de „teellanders".
Want ook hier zijn duidelijke verschil-
len. Er zijn de Oud-Zandvoorters, de
„vrije mensen", en Zandvoorters, die
naar men zegt, profiteren van de

huidige pachtvrije stukjes grond. „Er
zijn er, die dus, net als wij vrij van
pacht zitten, maar het zelf door
verhuren. Zelf voor „Louw Locnen",
maar wel geld vangen van mensen die
een paard willen stallen, is één van de
vele opmerkingen.
Wat hiervan waar is? Dat valt moeilijk
te achterhalen.

Bovendien zijn er dan nog de mensen
die nog wel pacht aan de gemeente
betalen. Op de vraag of deze mensen
dan niet weg zouden moeten blijft
iedereen het antwoord schuldig.

De eerste maanden zal er wellicht
weinig verandering komen in het
gebied van de teellandjes. Daarvoor
moeten nog te veel besluiten genomen
worden, en te veel problemen uit de.
weg worden geruimd.

Omstreden gebied
Het terrein van het binnencircuit zal
zeker de eerste tijd nog een omstreden
gebied blijven.

Voor veel Zandvoorters de enige
ruimte waar men nog iets kan
ondernemen. Voor velen een
gebied waar het „ruig" toe gaat,
een doorn in het 'oog, van
mensen die het „netjes" willen
hebben.

De teellandjes in het binnencir- Voor de teellanders, een eigen Een omstreden gebied, een
cuit. ' stukje Zandvoort. doorn in het oog van velen.

Voor de Oud-Zandvoorters, of
de „vrije Zandvoorters", het
laatste gebied in het dorp waar
het nog niet „vergeven is van de
toeristen en waar je als Zand-
voorter nog lekker jezelf kunt
zijn", aldus een ruim zeventig
jarige, terwijl hij met behagen de
lucht opsnuift van het varkens-
voer dat staat te koken, de kat
een hap voer geeft en opkijkt
naar de winterse lucht boven
„zin" stukje Zandvoort.

Prettig schoolconcert

Sint achteraan in de stoet, op veilige afstand van de kleuters.

l • B • •HIJ is er
weer!
ZANDVOORT - Sint Nico-
laas is er weer, maar vraag
niet hoe! ! Zaterdagmiddag
werd hij ingehaald in Zand-
voort, de zon scheen,
duizenden kinderen en
ouders waren op de been,
om de Heilig man welkom te
heten. In een eindeloze stoet
trok Sint door het dorp. Het
was voor de kinderen wel
zoeken, waar hij zich be-
vond, want het open rijtuig
van de Sint ging bijna
verloren in de stoet van
reclame auto's. Een andere
handicap voor de kinderen
was, dat zij achter de
dranghekken moesten
blijven. Het voortschrijden
van de Sint, temidden van
een joelende kinderschaar, is
voor Zandvoorts jeugd niet
weggelegd. Uiteraard was
het een „fraaie" stoet, met
maar liefst twee muziek-
korpsen, er waren gelukkig
nog zwarte Pieten die de
kinderen langs de route van
snoepgoed voorzagen, maar
als intocht van Sinterklaas
waar Sint achteraan en niet
vooraan de stoet rijdt, toch
niet iets om lang bij stil te
staan.

ZANDVOORT - Op donderdag 23
november had in de Wim Gcrten-
bachschool vo or Mavo, de eerste van
de jaarlijkse schoolconcerten plaats in
de cursus 1978/1979. Om halftwee
voor de jongeren, om halfdrie voorde
oudere leerlingen.
Kees Kooper viool en Marie-Louise
Boehm piano brachten hier
Amerikaanse volksmuziek ten gehore.
Het bleek een Amerikaans echtpaar te
zijn, zij Amerikaans e van geboorte,
hij sinds lange tijd in het land van
Uncle Sam woonachtig, doch ttyans
sinds-^nige tijd in Hilversum wonende.
Na een kort inleidend woord van het
schoolhoofd, de heer W; Nijboer bleek
hét duo over een grote vaardigheid,
muzikaliteit en tact te beschikken om '
hét concert voor de leerlingen prettig
en aanvaardbaar te maken. Het werd
als 't ware een gezellig onderonsje,
waarbij de leerlingen zelf ook enkele
malen daadwerkelijk werden be-
trokken.
De uiteenzettingen, door beide vooraf
gegeven (zij in 't Engels, hij in 't
Hollands) droegen veel bij aan de
populariteit van dit concert. Zij
verklaarden de enorme variëteiten, die
de Amerikaanse volksmuziek kent,
waarbij ook spirituals en gospels ten
gehore werden gebracht, en Marie-
Louise Boehm ook als piano-soliste
optrad. Het werd een rijk gevarieerd

en boeiend muzikaal gebeuren, dat er
bij het jeugdigde publiek in ging als
koek. TPT afwisseling vertelde de
violist nog enkele leuke toernee-
ervaringen.
Al met al een uitstekend muzikaal
duo, als 't ware geknipt voorhet geven
van dergelijke schoolconcerten, om-
dat zij uit ervaring wisten hoe zij met
hun jeugdig publiek moesten om-
springen.
Een concert overigens, zonder enige
pretentie, gezellig en onderhoudend
en daarmee bezorgde men de school-
jeügd . een, prettige en leerzame
middag, hetgeen uiteindelijk toch het
doel is van dergelijke concerten en
waarvoor de heer Nijboer na afloop
een hartelijk woord van dank sprak.

Inbreker gepekt
ZANDVOORT - Maandagavond werd
een, 42-jarige Amsterdammer op
heterdaad betrapt bij een poging tot
inbraak aan een pand in -de Zand-
voortselaan. Het „gereedschap" >van
de man werd in beslag genomen.
Gezien de werkwijze van deze
Amsterdammer, heeft de politie goede
hoop dat zij de dader te pakken heeft
van de inbraken van de laatste week.

Trainingscursus voor vrijwilligers

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600,̂

ZANDVOOKT - Up vrijdag l
december wordt door Vrouwen van
Nu het sinterklaasfeest gevierd. Het
surprisefeest begint om 14.00 uur in
Zomerlust. Op woensdag 6 december
wordt er in het Gemeenschapshuis een
middag verzorgd door een schoon-
heidsspecialiste. Aanvang 14.00 uur.

ZANDVOORT - Naast de profes-
sionele hulpverlening blijkt er steeds
meer behoefte aan vrijwilligerswerk.
Niet alleen omdat steeds mcermensen
het gevoel hebben wel iets te willen
doen". Het wordt steeds duidelijker
dat deze, vaak sterk gemotiveerde,
vrijwilligers aanvulling kunnen geven
op het werk van de beroepskrachten.
Met goede wil komt men wel een. eind,
maar het is in het verleden vaak
gebleken: onvoldoende getrainde vrij-
willigers worden geconfronteerd met
problemen die buiten hun bereik
liggen. Een goede training is mOife.
Deze training zal niet zoveel om-
vattend behoeven te zijn als voor
professionele krachten, maar wel
aangepast aan de problematiek,
waarmee de vrijwillige huloverlpnpr in
aanraking kan komen.
Door het centrum voor Vrij-
willige Hulpverlening wordt in
januari een cursus georganiseerdj
die open zal staan voor iedereen
die geïnteresseerd is in de
hulpverlening.
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan

mensen, die vanuit hun werk 01
privésfeer herhaaldelijk in aanraking
komen met allerlei problemen van
anderen. Goed kunnen luisteren en
goed kunnen indenken is voor
iedereen in welke situatie ook, van
veel belang.
Geïnteresseerden in deze cursus
kunnen zich opgeven, of nader
informatie krijgen bij Bon Huygen,
Zandvoort, tel. 3509. Ook het
centrum van Vrijwillige Hulpverlening
kan inlichtingen verstrekken.

Slippartij
ZANDVOORT - Het was niet de
bedoeling, maar het gebeurde teel.
Een automobilist slipte door de
gladheid dinsdagavond op de
hoek Brcdcrodcstraat/dr. Gcrke-
straat. Bij deze manouvrc kuam
de auto, via een tuin aan de
achterzijde van een huis aan de
Haarlemmerstraat door dcmiutr
de badkamer binnen. Ravage.
groot, ontsteltenis alom, en nog
geen schone auto.

Speciale aanbiedingen
JERSEY JAPONNEN
van bekend merk, korte mouwen, '
zeer veel kleuren, maten 40 t/m 48, . T^CS
NORMAAL 149,-, NU / >? 9""

COMBINATIES:
bij aankoop van een rok of pantalon met pullover, vest of
blouse krijgt u het voordeligste artikel voor de

"W"W A TT "W T'H 1HALVE

oor-en-door eikei

HEEMSTEDE: Binnenweg 148 - Tel. 023 - 28 70 38
HAARLEM: Hdutplein 4 - Tel. 023-31 53 91

• Massief, geloogd eiken
• 12 jaar garantie
« ongekende service
9 voorzien van eigen brandmerk

' •<?> V*•£". vo?->' »•«•
.̂.« •̂.w./T<-;t>v -••••/, i f .

•:

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923.
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Geheel onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve moeder en grootmoeder

Adelaide Francisca Rosalia
Maria van Horren

weduwe van Wilhelmus Adrianus Donkers

in de ouderdom van 77 jaar.
Zandvoort:

W. M. A. H. DONKERS
Zandvoort:

M. A. P. J. DONKERS
RAYMOND VAN DUYN
CYR1LLEVANDUYN
CLAUDETTE VAN DUYN

ZANDVOORT, 22 november 1978.
Koningstraat 77..

De teraardebestelling heeft in stilte
plaatsgevonden.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakl ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door
de gemeenteraad in zijn vergadering van 20
november 1978 vastgestelde bestemmingsplan
"Lorentzstraat-Reinwardtstraat" van maan-
dag4december 1978af gedurende één rtiaand
ter gemeentesecretarie, bureau volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening, voor een ieder
ter inzage ligt.
Zij die zichtijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben,gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaien
tegen de vaststelling van dit bestemrnings-
plan indienen.

Zandvooort, 21 november 1978.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

gemeente
zandvoort

bekendmaking
WINKELSLUITINGSREGELING I.V.M.

SINTERKLAAS/KERST

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat de gemeenteraad een z.g.
tiendagenverordening heeft vastgesteld.
Deze verordening behelst, in samenhang met
het reeds in de Winkelsluitingswet bepaalde, .
dat alle winkeliers in de gemeente Zandvoort
op 28, 29 en 30 november. 1..4 en 5 dec^m-
ber 1978, alsmede op 20. 21 en 22 december
1978 de gehele dag geopend mogen zijn
tussen 5.00 en 21.00 uur. Deze regeling geldt
ongeacht de zelfgekozen sluïlings dan'wel
openingstijden. " "• ' '

V

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Jaarvent- en standplaatsvergunningen,

verkoop viswaren.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1979 gegadigden - uit-
sluitend inwoners der gemeente Zandvoort -
op voor:

1. een jaarvergunning voor het venten met
viswaren.
a. op het strand;
b. in het dorp.

2. een jaarvergunning voor het innemen van
standplaatsen voor de verkoop van vis-
waren.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
15 december 1978 op daarvoor bestemde
formulieren ten gemeentehuize te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn op de af-
deling algemene zaken te verkrijgen.

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeente-
secretarie afd. algemene zaken (kamer 4)
worden verkregen.

Zandvoort, 17 november 1978.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De Burgemeester
J. Hoogendoorn H. Machielsen

V
Dit moet u weten

vóór uw verloving:

KOOIJMAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850,-

FORDOTO
Ampèrestraat KMnaast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service

Speciale aanbieding
onze gehele wintercollectie gaat
tegen zeer voordelige prijzen weg.

Wij hebben voor u:

> ii IvliinyniKf /diik meteen y< vd
ii.m rruiLik er een -.üilvolle
yebeurli'i'15 VMH' Veryiet hiivonrtwoki
niet omtijtiiy bn ons uu Keu/e
te nuiki'ii uil de Kennemer
Kaarten Kollektie:
dikku boeken vol ideeën en
tekbtvoorheelden Ein i>l<!
kijkt u ddii ook vcnt ewn n<)<ir de
huivi'hiki en d.ink
Ki|k dat noemen u n
de Reiken yoed reyelen

Randstad Handelsdrukkerij B.V.
A«l§m«er, Stillontweg 31, Ie). ON77-25141

Badhoevedorp. Pa Verkuyll»n B,
tel. 02M8-267:

Zwanenburg, Berkenlain 17, (el. 02S07-M85

Hcemilede, Binnenweg SI, tel. 02J-28M72

Gevraagd per half januari

brood-banketbakker
E. Paap

Potgieterstraat 24 Tel. 28 65

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Oe burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 20 no-
vember 1978 op grond van artikel 21 van
deze wet heeft verklaard, dat voor het gebied
Grote Krocht e.o. een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende
tekening waarop met rode omlijning het per-
ceel is aangegeven voor een ieder ter gemeen-
tesecretarie (bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 23 november 1978.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen

V
BB

PASOP!!!
SENSATIE:

binnenkort

DE NiEUWE
FIAT RBTIVIO

65L
65CL

„v 75CL
AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1,
telefoon 02507-4580
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

D. v. d. Mije
Poststraat 6 - Zandvoort

Tel. 02507-42 53

Aquarellen en olieverven

„Nooitgedacht"
steekbeitels

blokschaven
verstekladen

gereedschap met reputatie!
Bij aankoop van een
van deze artikelen kunt
u bovendien.prachtige
prijzen winnen.

3 Werkbanken ter waarde van

890,00
590,00
390,00

en 50 steekbeitels
ter waa rde van 84,25

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat j • Zandvoort - Tel. 5204

Bij deze delen wij u mede, dat wij
onze»

patatzaak
hebben overgedaan aan de.heer en
mevrouw Perquin.
Wij danken onze cliënten voor het
genoten vertrouwen.

JEANETTE
-o-

Wij zetten de patatzaak van Jeanette in
dezelfde stijl voort en hopen u spoedig
in onze zaak te ontmoeten.

Fam. Perquin

Wij zijn geopend van 13.00 tot 24.00
uur.

Vondellaan - Zandvoort

U HEBT NOG RUIM DRIE DAGEN DE TIJD
OM UWST.-NICOLAAS-INKOPEN TE DOEN !

Vergeet dan vooral niet

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
voor een blijvend en waardevol kado.

Horloges, klokken, wekkers, horloge-armbanden, enz.
Kwaliteit en kollektie zijn indrukwekkend !

En ... de prijzen vallen mee.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis '

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Zandvoort Housing Service

Zeestraat 30, Zandvoort

vraagt in verband met grote belang-
stelling direkt goede gemeubileerde

flats en woningen

voor seizoenverhuur, korte termijn-
verhuur en voor semi-permanent..

Geselecteerde huurders.

Tel. 02507-4696-3841, maandag,
woensdag en donderdag van 9.30
tot 12.30 uur.

• rokken
• blouses
• japonnen
• vesten
• pantalons

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

l

ANDA MODE
Nieuwstraat 4 - Telefoon 02507-6144 - Zandvoort

HET KASTENHUIS
IN ZANDVOORT

'<• • EXTRA AANBIEDING

MATRASSEN
voor verwende slapers,

15 cm hoog, 2 zijden doorgestikt,
zomer- en winterkant,

schapewollen afdekking.

Gratis thuisbezorgd.

\

MATRAS
80x190 cm 125,-
90x190 cm 139,-
90x200 cm 155,-

120x190 cm 195,-
130x190 cm 215,-
140x190 cm 235,-
140x200 cm............ 255,-

Zo u wilt kunt u nu reeds bestellen
voor latere aflevering.
Grote Krocht 23 • Zandvoort

Tel. 02507 -77 51

Sint maakt
veel mensen blij
met een mooie plant
of bloemenVan:

'Erica ' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT.

' Eigen atelier //,
Betaalbare mode. BEACH - IN

PASSAGE 24/26. Zandvoort
telef ödnT0250yS232.w

" Exclusieve modellen:
Ook grote maten!

mm «MTV» ""-*-

Voorde
aparte sjaals, poncho's, badpakken,

dames-en kinderbikini's
Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6123.

**" SCHILDERSBEDRIJF
ll' - " C. J. PAAP ; '

Hgfdijkstraat24.- '. .
Zandvoort,

telefoon 02507-2206
voor al uw schilder-en
behangwerk. Verkoop
van verf. glas. behang

Hofdijkstraat 24

RUITEN 64-
KOMBIW\TESET:

KAPZAA(i§Ocm
VERSTEKBAK 30 cm

een onmisbaai
. van 31.2Q voor

TROEVEN
VERSTEEGE's IJZERHANDEL
Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT • Tel. 02507 - 25 54

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46 - ZANDVOORT - Tel. 25 38

few

&>**t<S.*$

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner!

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 • Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 33 19 75
Dag en nacht te ontbieden.

Alle artikelen uit
de Quelle foto-
katalogus zijn
uit voorraad
leverbaar bij:

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT -

TEL. 02507-7106

ELKE DAG GEOPEND

OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.
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[Machielsen: "Wanneer slaat provincie toe?"

emeenten moeten samenwerken bij
opstellen van Kleine Kernenplan

[HAARLEM • In april 1978 hebben provinciale staten van
I^oord-Holland de beleidsnota kleine kernen aanvaard. In dit stuk
•wordt als oplossing voor de lange termijn van de kleine
[kernen-problematiek gedacht aan per regio op te stellen
Ikernenplannen.Maar wat daarmee wordt bedoeld wordt in die nota
[kleine kernen slechts globaal uit de doeken gedaan. Vandaar dat er
leen provinciale notitie is verschenen waarop dat nader wordt
[uitgewerkt. Het is in ieder geval de bedoeling dat gemeenten in
[een bepaalde regio • bij elkaar komen om zo'n Kleine Kernen-plan
[rnet elkaar op te stellen. Alleen Haarlemmermeer wordt
[uitgezonderd van de provinciale wens om het samen te doen met
[andere gemeenten. Daarvoor is de gemeente namelijk te uitgestrekt
|en telt teveel kleine kernen. Haarlemmermeer op zich is al een regio,
l zei vorige week vrijdag gedeputeerde W. van 'der Knoop tot de
l commissie ruimtelijke ordening.

l Pc gedachte om regionale kemenplan-
n op te stellen vloeit voort uit een

poging om systematisch antwoord te
l geven op de telkens weer terugkerende
[vraag of een bepaalde kern op zeker

ment moet worden uitgebreid en,
zo ja met hoeveel woningen. In een
regionaal kernenplan wordt deze vraag

Onderzoekkommissie
Noordzeekanaalgebied
HAARLEM-Om de behandeling .
van het streekplan voor het
Amsterdam Noord-Zeekanaalge-
bied vobr te bereiden is een
provinciale commissie van Onder-
zoek ingesteld. Deze commissie
gaat onder meer de bezwaar-
schriften beoordelen en houdt
ook hoorzittingen waarop die
bezwaarschriften, kunnen worden
toegelicht. De data voor deze
zittingen zijn reeds vastgesteld.
Zij vallen alle in maart. De

provincie commissie bestaat uit
de commissie ruimtelijke
ordening met een aanvulling uit
alle fracties. Zij staat onder
voorzitterschap van de PvdA-er G.
de Boer, de VVD-er H. Machielsen
enH.J.M. Roozen(CDA).

Er is een strikt tijdschema
opgesteld dat uitmondt in een
behandeling van het streekplan op
7, 11 en' 14 juni in de
vergaderingen van provinciale
staten. De geplande data voor de
hoorzittingen zijn 6,8,12,14 en
19 maart 1979. Welke plaats
precies op welke datum wordt
aangedaan is nog niet bekend. Wel
staat vast dat een van die
hoorzittingen in Hoofddorp
wordt gehouden. Het was tot nu
toe gebruikelijk dat deze bijeen-
komsten uit een middag- en
avondgedeelte bestonden. Dat zal
ook ditmaal gebeuren, 's Middags
worden dan gemeenten en in-
stanties uitgenodigd en 's avonds
inspraakgroepen en particulieren.

voor een groter aantal kernen overeen
wat langere periode in onderlinge
samenhang bekeken.
In een regionaal kernenplan zullen de
voors en tegen van het uitbreiden in de
diverse kernen in een regio op een rij
worden gezet en tegen elkaar worden
afgewogen. Als eerste hulpmiddel <
voor een dergelijk afwegingsproces
lijkt het verstandig binnen bepaalde
randvoorwaarden een beperkt aantal
modellen van spreiding op te zetten.

VERGRIJZING
Vervolgens zullen de spreidingsvarian-
ten zo goed mogelijk dienen te worden
getoetst op hun cffekten op velerlei
terreinen. De ervaring leert namelijk
dat de discussies rondom het al dan
niet uitbreiden van een woonkern
raakpunten plegen te vertonen met
vrijwel alle facetten van het gemeen-
schapsleven, zowel in sociale als in
materiële zin: vergrijzing, verenigings-
leven, winkels, scholen, vervoerspro-
blemen, bescherming oud woningbe-
stand etc.
De verwachting is dat ook maatschap-
pelijk iets wordt losgemaakt, als een
dergelijk plan wordt opgesteld. Te-
meer omdat bewust bevorderd zal
worden de bevolking mede in de
oordeelsvorming te betrekken door
haarzelf onderzoek te laten doen. Dat

betekent dat het opstellen van een
regionaal kernenplan een veel verder-
gaand effekt zal kunnen hebben dan in
het „eigenlijke" doel is begrepen.
Want de bevolking wordt zich bewust
van de eigen woon- en leefsituatie en
aanvaardt ook een stuk verantwoorde-
lijkheid daarvoor. Door het noodzakc-
lijke samenspel in regionaal verband
leert men te kijken over de grenzen
van de lokale gemeenschap en de
daaruit voortvloeiende beperkingen
en belangen. Daardoor ontstaat een
geleidelijke versterking van het regio-
nale besef.

De regionale kernenplannen zullen
worden opgesteld hetzij als bijdrage
aan nog voor te bereiden streekplan-
nen of als uitwerking van het
streekplen. Bij de behandeling van de
Beleidsnota Kleine Kernen nam
provinciale staten een motie van drs. J.
Achterstraat aan waarin werd gezegd
dat regionale kernenplannen primair
onder verantwoordelijkheid van ge-
meentebesturenj in de regio worden
opgesteld, bijvoorbeeld door middel
van (inter)gemeen lelijke struktutir-*
plannen.

PROVINCIE
Een mogelijkheid is dat de gemeente
zelf overgaat tot de opstelling van een
regionaal kernenplan, bijvoorbeeld
door middel van een intergemeentelijk
struktuurplan. Zowel inhoudelijk als
organisatorisch zullen de werkzaam-
heden in dit geval door de gemeenten
zelf worden verricht. Een andere
mogelijkheid is dat de gemeenten hulp
inroepen van een gewestelijk orgaan
dat een coördinerende taak kan
vervullen. Ook de provincie kan
gevraagd worden voor het verrichten
van allerlei hand- en spandiensten,
bijvoorbeeld bij hetverrichten van het
onderzoek, het informeren en aktive-
ren van de bevolking en het verlenen
van personele steun bij de inspraak en.
dergelijke.

Er zijn gevallen denkbaar, dat er in de
regio geen bereidheid is of geen reële
mogelijkheid aanwezig blijkt te zijn
om tot de opstelling van een dergelijke
plan over te gaan, dan wel, dat er
vanuit de regio te weinig initiatieven
ontplooid zullen worden, welke
redelijkerwijs zouden kunnen leiden
tot de totstandkoming van een
regionaal kernenplan. In een dergelij-
ke situatie zal de provincie zelf het
inititatiof moeten nemen.

TOESLAAN
De commissie ruimtelijke ordening
zag hierin een soort provinciale stok
achter de deur. Zandvoorts bu r ge-
meester H. Machielsen vroeg vorige
week vrijdag tijdens de vergadering
van deze commissie zelfs ietwat
angstig: „wanneer slaat u toe? " Maar
gedeputeerde v.d. Knoop kon hem
geruststellen. Hij gaat inderdaad met
de gemeentebesturen praten over de
kleine kernen, maar, „dat is meer
zendingsarbied dan toeslaan".

De commissie maakte zich overigens
wel zorgen over de wil tot meewerken
van de gemeente. De heer Aarts vroeg
zich bijvoorbeeld af, waarom de
gemeenten dat zouden doen „ze
mogen immers toch 21/2 procent
bouwen", als uitvloeisel van de
motie-Achterstraat.

Maar volgens v.d. Knoop is het wel
ontzettend belangrijk dat de gemeen-
ten komen met plannen. Vandaar zijn
zcndingsarbeid. Waarop hij ook de
voordelen voor de gemeenten zal
vermelden. Maar, volgens v.d. Knoop,
„er zijn urgentiegebieden. Die laat ik
niet liggen. Het is niet de bedoeling
van de provincie om zelf plannen te
maken maar er kan een situatie
ontstaan die de provincie zich niet aan
zijn verantwoordelijkheid kan ont-

, trekken".

Verkeerscursus
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie start binnenkort met twee
verkeerscursussen voor de inwoners
van Zandvoort. Men kan een keus
maken uit een cursus voor fietsers en
bromfietser (op maandagavond) en
een voor automobilisten (op donder-
dagavond). De deelname is gratis en
bovendien zal elke deelnemer in het
bezit gesteld worden van een map
waarin de voor hem belangrijke
gegevens vermeld staan. Dit boekje
zal, ook na de cursus, nog vele jaren als
z.g. „naslagwerk" zijn waarde be-
houdcn.
Bij voldoende deelname zullen de
cursussen half januari 1979 van start
gaan. Elke cursus zal 4 avonden
omvatten en worden gegeven in het
bureau van politie aan de Hogeweg. De
lessen beginnen om 20.00 uur en-
cindigen omstreeks 22.00 uur. Tijdens
de cursus zullen diverse verkcersfilms
en 'dia's vertoond worden. Op de
laatste avond krijgt u de gelegenheid
zelf te testen, hoe het met uw '
vcrkeerskennis gesteld is.
Degene, die interesse heeft voor één
van deze verkeerscursussen, wordt
verzocht zich op te geven bij de politie
te Zandvoort, telefoon 3043, toestel 6
(na 17.00 uur toestel 03), vóór 16
december 1978.

Leuk toneelspel in 'De Krocht'

ZANDVOORT • üe jaarvergadering
van de PvdA afdeling^ Zandvoort,
wordt dit jaar gehouden op donderdag
30 november. In het Gemeenschashuis
wordt een ieder verwacht om 20.00
uur die hier belangstelling voor heeft.
Op de agenda staat onder andere het
kiezen van een afgevaardigde voor het
partijkongres op 26, 27 en 28 april
1979

Een scène uit: „Ik lach er om" van Noel Coward.

uit
ZANDVOORT - Vorig jaar december
heeft de gemeenteraad een voorbe-
reidingsbesluit genomen voor de
percelen Hogeweg 78, 80 en 82. Het
blijkt niet mogelijk te zijn binnen de
wettelijke voorgeschreven termijn een
bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Voorgesteld zal worden om in de
komende gemeenteraadsvergadering
opnieuw een voorbereidingsbesluit
voor deze percelen vast te stellen.

ZANDVOORT - In het verenigings-
gebouw „De Krocht" heeft de
Zandvoortse toneelvereniging „Op
hoop van zegen" vrijdag en zater-
dagavond jl. beide malen voor een
uitverkochte zaal 'opvoeringen ge-
geven van het blijspel „Ik lach er om"
van Noel Coward.
Zonder meer mag worden vastgesteld,
dat beide uitvoeringen, de aanwezigen
een kostelijke avond hebben bezorgd.
Alle medespelcnden hebben zich ten
volle van hun taak gekweten en de
bekwame regie van Rob van Toorn-
burg zorgde ervoor, dat in het op
zichzelf nog al wat verwarde gegeven,

{Adv. Ingez. Med.)

Ontdek de andere
trouwringen

bijRobSipkes...

Bezegel het "ja, ik wil"
metesnexklusieve
band. Trouwringen,

vormgegeven naar uw
eigen smaak

BijRobSipkes.

Exklusieve si

ROB SIPKES
EDELSMID
Warrnoesslraat 2 -Haarlem

Tel.(023)-324309
achter de Hallen bij de Grote rif arkQ

tekencning kwam zodat het tot een
aanvaardbaar geheel werd. Men kon
zich weer kostelijk amuseten om de
droge Engelse humor, die hier sterk
naar voren kwam, terwijl de sfeer
in het huis van de acteur Garry
Essendine goed getroffen werd.

Het heeft ons verbaasd,, dat men op
het up zichzelf gebrekkige toneel,
dank zij voortreffelijk decor en
rekwisietcnwerk, datzelfde toneel tot
een zeer aanvaardbaar kijkspel wist te
maken, waarvoor Ton van Holten,
Friedhelm Oberscheidt en Sylvia
Holsteijn zeker een woord van exlra
hulde verdienen.

Het stuk zelf is onsamenhangend en de
geschiedenis op zichzelf weinig zeg-
gend, maar het. zjt zó vol met dolle
verwikkelingen en onverwachte
situaties, dat men er zich kostelijk mee
kan amuseren en dat is dan ook
gebeurd, want het publiek betoonde
zich voor het gebodene uiterst
dankbaar.

Veel bewondering was er voor het spel
van Riek Drommel als Garry Essen-
dinc, die hot gohele, vier bedrijven
tollende stuk bijna doorlopend op de
planken kwam,' oon bewondo-
rons waardige rolkonnis openbarend
(hetgeen trouwens bij allen het geval
was) on de meest verwarde situaties
ton volle blook to beheersen. Dit guld
ovonoons voor Trudio van Toornburg
als zijn secretaresse Monica lleed.
Vermeldenswaardig ovonoons was de
grappige wij/.o waarop Hans Vor-
hoeven ons do oxconlrioko Roland
Maulo voorzette, oon dankbare rol. dio

eohtor veol acteertalent vraagt. De
man, dio /.ich nergens iets van aantrok
on do grootste mallolighcdon mol hot

.grootste gemak langs zich hoon liot

gaan was Geoffrey Courchaine als de
butler/huisknechl Fred. trouw ge-
assistcerd door Ankie Jouslra als de
uitsgtstreken dienster Miss Erikson.
Deze ^twee in tegenstelling tot Pieter
Joustra, die als de zich bedrogen
voelende echtgenoot Henry Lyppiatt
danig opwond, vooral in de slotscène
van het vierde bedrijf, in de
veronderstelling zijnde dat zijn vrouw
Joanna Lyppiatt (HenriiiUe Brok-
meier) met Garry Essondine naar bed
was geweest, torwijl hot arme deerntje
van toeten of blazen wist. Wanneer
Pieter Joustra in de raadzaal een
dergelijke woede-uitbarsling zou de-
monstreren, dan vre/on wij, dat pon
ijlings toogesclioten gemeenlebode
lipm op last van1 de burgemeester de
raadzaal zou hebben uilgewerkt.
Morris Dixon tenslotte werdvoortref-
folijk verlolkt door Don Courchaine,
Marit Zwemmer speelde Daphne
Stillington vol charme on glamour,
evenals Marianne van Holton als Liz
Essondine on Margo Noderstigt
maakte van Lady Sallburn een zeer
aanvaardbare creatie.
Al mot al kan „Op hoop van zegen"
mot voldoening op beido uitvoeringen
terugzien.

Nachtuil
ZANDVOORT - Op vrijdagavond l
december wordt de film „Taxidriver"
in de Openbare Bibliotheek gedraaid.
DP/.P f i lm mot Robort de Niro en Peter
Boy Ie, wordt vertoond voor loden van
hot jeugdcentrum „Do Nachluil", die
voorlopig nog niet in hun clubhuis
torechl kunnen na do brand van enkele
w V ken geleden. De toegangsprijs voor
loden bedraagt f 2,50 niet-ledon f 3.50
tor'wijl do voorstelling begint om
21.00 uur.

Ben je creatief?
Doe dan mee
ZANDVOORT - Op 19 en 20
december aanstaande zal voor de
derde maal, onder auspiciën van de
contactcommissie culturele belangen
in samenwerking met de koninklijke
maatschappij voor tuinbouw en
plantkunde in Zandvoort voor de
jeugd van 6 tot en met. 18 jaar een
wedstrijd worden gehouden in het
vervaardigen van kerststukjes.
Evenals vorige jaren zullen de
deelnemers worden gesplitst in twee
groepen, van 6/12 jaar en 13/18 jaar.
In het gemeenschapshuis kan men zijn
produkten inleveren en wel op dinsdag
19 december van 9.00-17.00 uur. Per
deelnemer mag één kerststukje
worden ingezonden, wel voorzien van
naam, adres en leeftijd. De bezich-
tiging voor het publiek is op woensdag
20 december in het Gemeehschaps-
huis terwijl 's middags om 16.00 uur
de prijsuitreiking zal plaatsvinden
door de heer Machielsen.
In tegenstelling tot vorig jaar, zijn er
drie belangrijke verschillen.
1. De deelnemers mogen hun creatieve
produkten dit jaar zelf houden.
Hoewel schenking aan één der
bejaardentehuizen, zeer op prijs wordt
gesteld.
2. De prijsuitreiking'zar'Vrhiddagï

"'jjfajtsvihden, in plaats' van 'S'avonds.'
• Ü" :Èr zijn dit jaar meer prijzen te

verdienen.

Deelnemers aan de wedstrijd
worden, verzocht zich, liefst voor
9 december aanstaande op te
geven op het Raadhuis (tel.
4841, toestel 149), waarbij
eveneens leeftijd dient te worden
vermeld.

Unicef wenskaarten
ZANDVOORT - Ook dit jaar heeft
Unicef Nederland weer een serie
nieuwe kaarten uitgebracht, die door
kunstenaars uit verschillende delen
van de wereld zijn vervaardigd.
Daarnaast is er de bureau-agenda, die
in verband met het feit dat 1979 het
Jaar van het Kind wordt, als motto
„Het Kind in de Kunst" heeft
meegekregen.' Op dit ogenblik zijn alle
artikelen al voorradig bij UNICEF in
Den Haag en bij de plaatselijke
UNICEF-afdelingen in het land.
Nieuw in de artikelenserie - die wordt
verkocht om geld in te zamelen ten
behoeve van het internationale werk
om noden en behoeften van kinderen
in de ontwikkelingslanden te lenigen -
is onder meer de serie kaarten
„Kinderen in de sneeuw" Een echt
toepasselijke serie, zowel op het Jaar
van het Kind, als op de stemmige
docembermaand. De voorstellingen
zijn bijzonder vrolijk en kleurig,
terwijl de kaarten zowel voor Kerst en
Nieuwjaar als voor andrrc ge-
legenhcdcn zijn te gebruiken. In de
nieuwe bureau-agenda zijn in totaal 54
bijzonder fraaie reprodukties op-
genomen, waarvoor de keuze niet zo
moeilijk was, omdat het kind m alle
eeuwen en in alle landen eon bron van
inspiratie voor kunstenaars is geweest.
Deze agenda kan voor eigen gebruik
dienen en ook als relatiegeschenk voor
bijvoorbeeld bedrijven. Er is een
Nederlands-Franse en een Engels-
Franse versie, terwijl er ook nog
enkele andere taalmogelijkheden be-
slaan. Opvallend in het nieuwe
assortiment is onder meer een doos
extra grote kaarten met afbeeldingen
van werk van de beroemde Z \viterse
kunstenaar Paul Klee. In deze doos
zitten 5x2 verschillende kaarten met
(zoals gebruikelijk in alle Unicef-
asxortinu'iitsdo/i'ii) de bijbehorende
enveloppen. De opbrengst van l doos
met Kleo-kaarton betekent voor
Unicef 25 leerboeken voor school-
kinderen of een sothloscoop voor een
verpleegster, of genoeg antibiotica om
20 kinderen van de oogziekte
trachoom tv genezen. Met welke
ki'imis het kopen van een UNICEF-
dqos, dus» extra waardevol wordt. In
Zandvoort y.ijn doze kaarion ver
krijgbaar bij: Kapsalon van Poeko.
Haltrstraat 14, tel. 02507-2462. in
Hremslede: mevr. A. Rad-
dpr-Bollegraf, Paulus Pottcrlaan 7. U-I.
28289-1 on mevrouw J. v.d. Waal-de
Munter, Zomi-Haan 11, tel. 287692.

de badplaats door
Politieke Sinterklaas
Sinterklaas, die zaterdag jl. zoals u
elders in dit blad kunt lezen, in
Zandvoort arriveerde, bleek een
open oog te hebben voor de
Zandvoortse politiek. Hij besprak
uit zijn wensenboekje met onze
burgemeester diverse politieke
vraagstukken. O.a. kwamen ter
snraken de toekomstige bestem-
ming van het gebouw „De
Krocht", de bouw van het
Raadhuis en van het nieuwe
politiebureau. Of dit voor de
samengestroomde jeugd, die in
grote getale was opgekomen en op
straat stond te blauwbekken, nu
zo interessant was, menen wij te
mogen betwijfelen. Sinterklaas is
er immers in de eerste plaats voor
de kinderen en die interesseren
politieke vraagstukken nauwelijks
of in 't geheel niet. Men had dit
o.i. beter in de beslotenheid van
de raadzaal kunnen aansnijden.

Ook was afgesproken, dat de
volgauto's alle bestuurd zouden
worden door een zwarte Piet. Wij
hebben er echter niet één achter
het stuur aezipn. Jammer!

Overigens voor de fraai versierde
auto's niets dan lof evenals voor
de beide muziek-ensemblcs, die
aan de optocht kleur en fleur
gaven, 't Was daarnaast echter wel
betreurenswaardig, dat geen van
deze ensembles in staat bleek, een
populair Sinterklaasvers te spelen,
toen de burgemeester daar om
verzocht. „Laten we het dan maar
op „Zie ginds komt de stoom-
boot" houden zei de burge-
meester en dat gebeurde ook,
maar nu a capella en enigszinds
schoorvoetend.

Avontuurlijke reis
Na een avontuurlijke vakantiereis
zijn onze beide vroegere plaats-
genoten, het echtpaar Ton Steen
(32) en Ria Steenklaassen (28)
vrijdag jl. weer behouden op
Schiphol teruggekeerd. Zij ver-
trokken op 19 oktober jl. in een
kleine zeiljacht, een motor-
aandrijving tezamen met drie
Engelse opvarenden, van de

, J^narische^eflaridcn met bestem-
ming een der bovenwindse
eilanden in de Caraibische zee. Op.
14 november kregen ze voor het
eerst weer land in zicht, na 26
dagen van uitsluitend water en
lucht, boven deze niet druk
bevaarbare route. Een onder-
neming die zeker niet zonder
gevaren was, want het kan in deze
strken geducht spoken, dat weten
we uit ervaring was, want landden
uiteindelijk op het kleine eiland
Antiqua, waar Ton en z'n vrouw
aan land zijn gegaan op zoek naar
de bewoonde wereld want zij
kwamen aan op een der meest
eenzame delen van het slechts
schaars bewoonde eiland. Na een
urenlange wandeling over rots-
achtig strand kregen zij eindelijk
contact met de Inheemse be-
volking, vanwaar zij per telefoon
hun familie in kennis konden
stellen van de geslaagde over-
tocht. De ontvangst door de
eiland-bewoners was bijzonder
hartelijk en de reis ongelofelijk
mooi. Voorzien van vers drink-
water, groenten en veel vruchten
werd vervolgens de reis voortgezet
naar Guadeloupe, welk traject
alleen bij dag mag en kan worden
afgelegd vanwege do vele on-
diepten. Vandaar zijn ze per
vliegtuig teruggekeerd naar
Nederland. De boot wordt per
schip naar Nederland terugge-
bracht. Wij feliciteren hen met
hun behouden thuiskomst na

avontuurlijke reis. Uvengpns
bereiden zij alweer een nieuwe
verre zeereis voor, in een •/.elf-
gebouwde boot, d ip de afgelopen
Komer te water werd gelaten.

Gevelverlichting
Zaterdagavond jl. gaf het raadslid,
de heer Jan Jongsma mij na afloop
van de uitvoering van „Op hoop
van zegen" in z'n auto pen lift
naar huis. Het was al bijna twaalf
uur. Onderweg viel hut onsop, dat
Zandvoort nog /.o leuk verlicht
was. Niet door de sei/.oen-fpest-
verlichting van de gevels, die door
vele winkeliers steeds meer wordt
aangebracht, „'t Lijkt de Kal-
verstraal wel" zeiden we bieden
en dat was ook zo. Zandvoort
bood op dit late avonduur nog een
feestelijk aanblik. Zouden we het,
nu er nog al wat trammelant is
over de feestverlichting, het in
deze richting niet verder moeten
zoeken? De winkeliers vrij laten
in de verlichting van hun gevels?
Daar lijkt no? al wat animo voor
te bestaan en het gaat spontaan en
zonder enige dwang. De feest-
verlichting zou dan desnoods wel
achterwege kunnen blijven, maar
natuurlijk liever niet. Laten we in
deze richting onze gedachten eens
laten gaan. Een feestelijke ver-
lichting van alle gevels, zomer en
winter door. Het valt bijzonder op
enZandvoortkanerslechtswel bij
varen.

de V.V.V.
Onze plaatselijke V.V.V. is altijd
een heet hangijzer geweest. We
weten niet, wat dit is, maar de
medewerking van het be-
drijfsleven en de particulieren is
nu niet bepaald om over naar huis
te schrijven. We hadden er deze
week een onderhoud over met de

. directeur, de heer Th. Hilbers.^
Naar aanleiding van het feit, 'dat'
de raad in haar begroüngs-' \
vergadering" besloot het Subsidie
aanzienlijk in te krimpen en
slechts te verstrekken of fifty-
fifty-basis. Overigens zei ons de
heer Hilbers, blijmoedig en
enthousiast met dit werk te zullen
blijven doorgaan, evenals zijn
medewerkers(sters) en dal stemt
hoopvol.
Hij wilde echter liever niet
spreken over gebrek aan belang-
stolling en rhedewerking van het
bedrijfsleven, maar van belang-
hebbenden, want ook vele par-
ticulieren profiteren direct of
indirect van hel V.V.V.-werk. Wat
zou er met Zandvoort gebeuren
als de V.V.V. weg was, vroeg hij
zich daarbij af. In het r.u bijna
afgelopen jaar telde men ruim
13.000 bezoekers en werden ruim
8.000 telefoontjes behandeld in
een kantoor dat tot een der
mooiste zo niet de mooiste in ons
land mag worden gerekend.
Het lijkt er op, dat de houding van -
de raad een soort schrik-effect m
ons dorp heeft veroorzaakt. Dat
kan geen kwaad, integendeel,
misschien wordt mrn wakker.
Zullen we eens een openbare
demonstratie gaan houden met
spandoeken: „De V.V.V. moot
blijven" en „Zonder V.V.V. geen
welvarend Zandvoort aan de zee.
„Wie weet: misschien helpt bet!

K.sr.

Afscheidstentoonstelling Michie! Rieu
Hierna zal Michiel Rieu zich voor
minstens een jaar terugtrekken in een
hom ter beschikking gesteld atelier te
Praag. De Zandvoortse ex positie duurt
van l december tot en met 7 januari.
Het Cultureel Centrum is gelegen aan
het Gasthuisplein 9b.

Michiel Rieu.

ZANDVOORT - De Haarlemse
schilder Michiel Rieu, die door zijn
exposities in Waag, Vishal en Ark al
bekendheid verwierf, toont vanaf l
december voor het laatst naast nieuw
werk zijn serie „Schilders-evolutie".
.Centraal in deze afscheidsoxpositie
staan een vijftal omvangrijke schilde-
rijen, waarin Michipl Riou u i td rukk ing
tracht te.geven aan de emotionele
ontwikkeling, die do kunstenaar
beleeft tijdens de visualisering van /ijn
ideeën. Do opening zal plaatsvinden
op vrijdagavond l december om 20.00
uur duur Mimr-spelcr Ide van
Heiningen, Pianist Jrrüon KOP en de
kunstenaar zelf.

"Jan Pastoors"
ZANDVOORT - Voor de 24e maal
organiseert de H.W.S.V. „Jan
Pastoors"' in de komende winter-
maanden weer zijn bekende winter-
seriewandellochten over 5, 10, 15 of
20 km. De starl is vanuit „Het
Jeugdhuis" Donkerelaan 20 te
Bloemendaal. Beide dagen voor de
afstand van 20 km. tussen 11.00 uur
en 11.15 uur, overige afstanden tussen
10.00 on 12.30 uur. Voor hen. die niet
in de gelegenheid /.ijn om de serie van
4 tochten te wandelen, bestaat de
gelegenheid per dagtocht in te
schrijven waarvoor men dan een
aparte herinnering ontvangt.
Dc> data's van di» U- organiseren
tochten /.ijn: zaterdag 9 en /ondag 10
december a.s. zaterdag 6 en zondag 7
januari 1979. zaterdag 3 en zondag 4
februari 1979, zaterdag 3 en zondag 4
maart 1979.
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mist,regen,slecht zicht....
40% van de
weggebruikers ziet
slecht. Zijn uw ogen wel

zo goed als U denkt?

Gratis computertest bij
OPTICIEN
KONTAKTLENSSPECIALIST
HALTESTRAAT 5,

^r,-r,̂ „ ZANDVOORT,
OPTIEK TELEFOON: 02507-2174

MAN

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

l. J. W. KOPPEN
SMEDESTRAAT 25 - HAARLEM

Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur - Dinsdags gesloten - Donderdags koopavond!

VERZAMELINGEN
V.A. 500

VERSCHILLENDE
500 Wereld .» 9.50
500 Amerika 42,00
500 Duitsland 21.00
500 Engelse Koloniën... 19.50
600 Amerika 64,00
500 België 35,95

1000 Duitsland 55.50
500 Bulgarije 41.95
500 Frankrijk 64.00

1000 Engelse Koloniën...49.95
500 Hongarije 21,95
500 Italië 49.50
500 Indonesië 43.50
500 Nederland 107,50
500 Oostenrijk 45,95
500 Polen 27,50
500 Portugal 84,50
500 Roemenië 29,95
500 Rusland 41,00
500 Spanje 45,95
500 Tsjecho-Slowakije.. 27,50
500 Joegoslavië 37,95

2000 Wereld 42,00

VERDERE
SAMEN-

STELLINGEN
(Meer dan 200 soorten)

25 tot 2000 verschillende
zegels v.a.

1,95tot125,-

SPECIALE AANBIEDINGEN

ook voor de
komende feestdagen

1 BEGINNERSPAKKET
Album, pincet, loupe, tandingsmeter en postzegels ,

2 BEGINNERSPAKKET
Insteekboek, pincet, loupe en
75 verschillende zegels van Nederland

3 KADOPAKKET
Blanco album, 200 verschillende postzegels van
Nederland, pincet, loupe, plakkers, tandingsmeters .

4KADOPAKKET
Holland voordrukalbum, 300 verschillende postzegels
Nederland, pincet, loupe.plakkers en tandingsmeter..

5 KADOPAKKET
Luxe voordrukalbum Nederland
Insteekalbum, 300 verschillende zegels Nederland,
pincet, loupe met licht (incl. batt.l, plakkers en
tandingsmeter

10,00
12,50
35,00

55,00

75,00
LUXE KADOPAKKET

Bijzonder fraai uitgevoerd voordrukalbum Nederland en koloniën
500VERSCHILLENDE ZEGELS NEDERLAND EN KOLONIËN
Extra insteekbcek, lichtloupe lOx vergrotend line), batt.)
Testlamp (voor het ontdekken van f luoriserende
zegels) incl. batterijen, pincet, tandings-
meter, plakkers enz.
Catalogus 1979 van Nederland

jrenuu

195,00

«IN-EN
VERKOOP

* TAXATIE
* EXPERTISE

Wij verkopen ook
kollekties, restanten,
partijen, kilowaar enz.

Tegen zéér
aantrekkelijke prijzen.

Dit is ook geschikt
voor wederverkoop,

rondzending en
belegging!

verder bieden wij u een ruime
voorraad Nederland en

koloniën, maar ook in veel
andere landen zijn wij goed

gesorteerd!

Mocht u op de hoogte willen
blijven van onze aanbiedingen.

vraag dan om GRATIS
toezending van onze maande-

lijkse prijscourant!

Speciaal voor de komende
feestdagen mits tijdig besteld,
op tijd in huis, zonder verzend-

of bezorgingskosten

BI J VOORUITBETALING
door storting op onze

giro 4080208

3% EXTRA KORTING!

Gratis halen en bezorgen

binnen! a 2 dagen terug
.utWU»

U BELT EN WIJ KOMEN

Stomerij
Haltestraat 39.
tel. 02507-2810. £feit

m
CHEM WASSERU • VERVERU

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507- 3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-«667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging '

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(METOPBERGMAP). SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 +1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN. PER MND„ MIN. PER JAAR
f 5.000 f 47,50 f 475,
f 7.000 / 66,50 l 665,
f 9.000 / 85,50 / 855,
f11.000 M04.50 M045,
f 14.000 f 133,00 f 1330,-
f 24.000 f 228,00 / 2280,

Hypotheken tot 140%
Binnen2 dagen geregeld, rente v.a. 8,1%

Advies Buro Karl Grannetia
Wilholmlnaweg 3, Zandvoort. tel. 02507-2150.

Maak nu een proefrit
in de Volvo 244

vouvo AV125

Automobielbedrijf
H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

WIST UMI
Er is een

'moderne,
GOED

GEOUTILLEERDE

Kapperszaak
en

schoonheidssalon

en wel. aan de kop van de Zeestraat.
-l

Passage 20. telefoon 02507-6309

RICHE OUDE STIJL
ONDER DE NIEUWE DIREKT1E
TOTAAL VERNIEUWD, VOOR UW
DINERS, PARTIES EN ALLE
VOORKOMENDE GELEGENHEDEN

KEUKEN A LA CARTE

BESPREEK TIJDIG UW KERSTDINER
j^Y ~*-*»-+<fi\ \\\ V "H **e^^Jg'-̂ fJ «*

BOULEVARD BARNAART 67,, ZANDVOORT, TEL. 2553

WIJZIGING KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG, 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
\ DONDERDAG-9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166
/

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tégen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

Ineen nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws'
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Zandvoort'75 door 4-0 zege
op DEM weer in de running
ZANDVOORT > Voor de ploeg van Zand voort'7 5 was het zaterdag

een bijzonder goede dag. Zelf wisten de zaterdagvoetballers een
verdiende 4-0 overwinning te behalen op hekkensluiter DEM, terwijl
leider VVRA het tegen Halfweg liet afweten. Zandvoort'75 kwam
door deze resultaten weer volop in de running en de wedstrijd
VVRA-Zandvoort'75 die voor komende zaterdag op het programma
staat, wordt nu wel zeer belangrijk voor beide teams.

Staartploeg DEM toonde in de
wedstrijd veel karakter, door de
„thuisclub" niet veel inzet en
vechtlust tegemoet te treden. Toch
was het begin geheel in het voordeel
van Z.'75, en reeds na 2 min. wist
Luiten Veenstra raak te schieten. Kort
daarop schoot Ron Tukker juist over
de lat. De • aanvallen van DEM
resulleerden slechts in ekele corners.

Na 10 minuten had Zandvoort'75 op
een hogere score kunnen komen, maar
Ron al d Zaadnoordijk en Raymond
Keuning schoten langs de verkeerde
kant van de paal, terwijl Ron Tukker

,het leer in de handen van de

Boverwijkse doelman plaatste. Ook de
traditionele solo van Keuning leverde
geen treffer op.

SPORT PROGRAMMA
Voetbal Zaalhandbal
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag 3 december
Zaandijk 1-Zandv.m. l
Beverwijk 2-Zandv.m. 2
v. Nispen 2-Zandv.m. 3
Zandv.m. 4-Waterloo *
Zandv.m. 6-Schalkw. 6
Zandv.m. 7-TYBB 7
Zandv.m. 8-KIC 8
Zandv.m. 9-Hillegom 9

Zaterdag 2 december
Zandv.m. 1-BSM l
Zandv.m. 2-DSC'74 6'

B-juni oren:
Beverwijk 1-Zandy.m. l
Zandv.m. 2-Hoofdd. 2
Zandv.m. 3-TYBB 6

14.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
9.30 u.
9.30 u.

12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

14.30 u.
14.30 u.

14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

TZB
Zondag 3 december
Tilad-TZB4
Molenwijk3-TZB,5
TZB6-CBS8
Vriendschappelijk:
Bloemendaal 2-TZB 112.00 u.
TZB 3-Bloemd. 6
TZB2-DSOV3 , '

12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

DEM kon daarna enkele malen
gevaarlijk worden bij een serie vrije
trappen, die kwistig door de scheids -

rechter werden uitgedeeld bij slidings
van Jan Swart en Ruut Krijgsman.
Kort voor rust was het echter Joop
Paap, die enkele tegenstanders wist te
omspelen en de bal voorde voeten van
Tukker wist te plaatsen. Dat be-
tekende 2-0.'
De tweede helft gaf het/elfde beeld
met een hardwerkend DEM, dat zich
geen gevaarlijke kansen kon scheppen.
Zandvoort'75 leek de voorsprong
voldoende te vinden en ging in de
verdediging. Maar in de laatste 5
minuten wisten de gastheren toch
ruimere afstand te nemen. Tukker
bracht de bal voor de schoen van Karel
v.d. Reijden (3-0-) en een minuut later
knalde Dirk Koper tegen de keeper
aan. Joop Paap wist de terug-
springende bal in het net te lepelen
(4-0), een verdiende beloning voor de
hardwerkende Z'75-aanvoerder.
Halfweg presteerde het dus om
koploper VVRA "de eerste nederlaag
toe te brengen, en wel met 1-2. SVJ
bleef mei 3-2 de baas over Kinheim,
terwijl de wedstrijden Velsen-KIC en
SMS -RCH werden afgelast. De
competitiestand luidt nu:

Aqua-fit

Gerda Koornstra tijdens haar single. Oe overige teamleden van Lotus I kijken toe. v.l.n-r. Jaap Knderman,
Hans v. Brero, Bert Lenselink, Ank v.d. Mije en trainer Peter v. Wijk.

Eervol verlies voor Lotus l

C-junioren:
Zandv.m. l-Beverwijk l 12.00 u.
THB 1-Zandv.m. 2 12.00 u.
Zandv.m. 3-Schoten 2 14.00 u.
DCO 5-Zandv.m. 4 14.00 u.
Zandv.m. 5-RCH 6 10.30 u.
Junioren D, E en P zijn vrijaf.

ZANDVOORT'75
Zaterdag 2 december
VVRA 1-Zandvr. '75 l
Zandv.'752-DSC'744
Zandv.'754-Hoofdd.4
Zandv.'75 5-Energie 4
Halfweg 5-Zandv.'75 6
Zandv.'75 Al-Kennemerl. A212.00 u.
Zondag 3 december
m.p. Zandv.m. 2-Onze Gezellen 410.0C
u. m.p. Zanv.m. 1 -Onze Gezellen 110.'
in...,, /.andv.m. I-Onze Gezellen 110.40
Zandv. m. I-Onze Gezellen 10.40 u.
Z ndv. m. 2-Desiree/Odin 11.30 u.
d.s. Zandv.m. 1-Z. A.P. l 14.00 u.
d.s. Zandv.m. 1-Z.A.P. l 14.00 u.
j.a. Zandv.m. 1-Concordia l 16.15 u.
d.s. IJmond 4-Zandv.m. 3 16.15 u.

'l2.00 u.
14. 30 u.

14.30 u.
15.00 u.
15.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

1 1 n f\t\ ..

VVRA
Zandvoort'75
KIC
Halfweg
SMS
SVJ
RCH
Bloemendaal
Velsen
Kinheim
DEM

11-19(37-9)
10-14 (24-14)
10-12(13-8)
11-11(9-14)
-9-9(12-16)
9-9(14-21)

10-9(19-18)
10-9(16-16)
10-8(10-14)
11-7(18-24)

11-5(4-24)

Zondagmiddag jazz
ZANDVOORT - Op zondag 3
december 's middags om 16.00 uur
wordt er weer jazz-muziek gegeven in
het jazzcafé De Hobbit aan het
Dorpsplein. In verband met de viering
van het sinterklaasfeest zal deze
middag Sint Nicolaas aanwezig zijn.
Verrassingen worden beloofd.

ZANDVOORT - Het laatste
massale thuis-optredcn van de
Lotus-teams in 1978 is met name
voor de topteams geen succes
geworden. Het Ie team ging met
3-5 ten onder tegen Flash I en
het 2e team moest met dezelfde
cijfers haar meerdere erkennen
in AAC I. Winst was er voor het
3e, 4e en 6e team, evenals voor
de A I, BI en CI jeugd. Het 8e en
9e team speelden gelijk terwijl
verlies viel te noteren voor het
5e, 7e, 10e en B 2-jeugdteam.
Het Alkmaarse Flash bouwde al in de
enkelspelen een fikse voorsprong op.
Nadat Hans van Brero, Jaap Enderman
en Gerda Koornstra hun single hadden
moeten prijsgeven, wist Ank v.d. Mije
in deze categorie de Lotus-eer te
redden. Zij won van J. van Wigcheren
met 6-11,11-2,11-6.

In de dubbelspelen had de thuisclub
meer succes en met vaak voortreffelijk
badminton wist Lotus twee partijen
naar zich toe te trekken. Gerda
Koornstra en Jaap Enderman wonnen
hun mixed-dubbel met 15-9, 12-15,
15-11, en het dameskoppel Ank v.
Mije- Gerda Koornstra bleef met 9-15,
15-9 en 15-3 aan de positieve kant van
de score.

Ondanks deze 3-5 nederlaag neemt
Lotus I nog steeds de 4e plaats op de
ranglijst in. De overige uitslagen
*waren:

Lotus2-AACI 3-5
Lotus 3-De Shuttle l 7-1
Lotus 4-BBC3 ' 6-2

Lotus 5-Duinwijk 8 3-5
Lotus 6-BBC 5 6-2
Lotus 7-Swish 2 1-7

Lotus 8-Castricum 6 " 4-4
Lotus 9-Gouwzce l 4-4
Lotus 10-Slotermeer 18 3-5

Lotus Al-Castricum A2 8-0
Lotus B2-BBC B2 5-3
Lotus Cl-Flash C2 7-1.

ZANDVOORT • Morgen, vrijdag l
december worden in zwembad De
Duinpan weer de Aqua-Cit-spelen
gehouden, een serie recreatieve spelen
in het water voor jong en oud. Vorig
jaar was het een groot succes en nu
heeft Sinterklaas zelfs beloofd, dat
twee van zijn Zwarte Pieten aanwezig
zullen zijn met een verrassing voor'
iedere deelnemer. De entree bedraagt
een gulden en hot Aqua-fit-festijn
duurt van 18.15 tot 19.45uur.

Kortebaan
ZANDVOORT - Het bestuur van de
Stichting Hippodrome Zandvoort
heeft besloten de jaarlijkse Kortebaan-
draverij voortaan niet meer op het
circuit te houden. In een van de
dorpsstraten hoopt men meer publiek
te trekken. Behoudens goedkeuring
van het gemeentebestuur zal de
Kortebaandraverij 1979 vermoedelijk
in de Van Speijkstraat worden
georganiseerd.

Basketball-verlies
ZANDVOORT - Het Ie team van The
Lions heeft de uitwedstrijd tegen het
Amsterdamse DED niet in winst
kunnen omzetten. In een rommelige
wedstrijd, waarbij coach René de
Vries wegens ziekte afwezig was,
verloren de Zandvoortse basketballers
met 66-61. Zaterdagavond om 20.30
uur spelen de Lions in de Pellikaanhal
tegen de Landlake Lions. '

Bridgeclub

Klein verlies voor
zaalhandbalteams

Echte lage prijzen

WIJ DOEN DAT ELKE DAC!
DELMONTE

PERZIKEN
(halves)

géén

173 199
nu-.mm

SEASON SHAMPOO
Flacon 200 ml.
Green-apple of
grape-fruit.

maan

PARAPIUIE
JORDAN
TANDEH-

BORSTELS
medium of hard

MAAR:

1.99

HAPPY
PANTY

in Pearl of Palma kleur

MAAR:

3950
VOOR ••• /

SUPER GLUE
de lijm die werkelijk
' alles lijmt binnen

' 10 seconden!

PER TUBE

GEEN
-*er
MAAR3!

CRICKET
WEGWERP-

AANSTEKERS
voor meer dan 1000

„vuurtjes"

VOOR

SUEDE
PANTOFFELS

ECHT SUEDE
Dus geen nep, met bont

gevoerd in moderne
bruine kleur

GÉÉN
J435'
MAARl

BIJOUTERIE
DfW (piratenkist
DUA model)

met extra ringenladet
Geheel met rood pluche

gevoerd

GEEN
&&Z
MAAR5!

CURVER
SWINGTOPPER

de handige vuil con-
talner die u zowel binnen
als buiten kunt gebruiken

GEEN
A95"
MAAR6

Haal het bij supermarkt!

2793 29 11 78

ZANDVOORT: Burg. Ehgelbermtraat 21
ZWANENBURG: Dennentaan 19»
HOOFDDORP: Tuinweg 3 (achter winkelcentrum De Markthofl
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP. Hoofdweg 1185

ZANDVOORT - De topteams
van Zandvoortmeeuwen-
Handbal hebben het ook zondag
niet tot een overwinning kunnen
brengen. Zowel de dames als de

.1 heren bouwden een riante
voorsprong op, maar injde laatste
fase van hun duel gingeln ze toch
weer ten onder. Het herenteam
verloor in Heemskerk met 17-14
van Desiree/Odin, de dames in
Hoorn met 10-9 van Holman/
Zebra's.

Het spannende handbalduel tussen de
heren van Odin en Zandvoort-
meeuwen kende een , wonderlijk
scoreverloop. Joop Boukes opende de
doelpuntenregcn, maar toen kreeg
ZVM het even moeilijk. Met snelle
aanvallen liep de thuisclub naar 4-2,
waarna beide teams een strafworp
verzilverden. ZVM via Dirk Berkhout,.
5-2. Een omzetting bij de geelblauwen
deed de stand via Willcm Pijper, Dick
Berkhout en Joop Boukes weer in
balans komen (5-5). Bij 6-5 benutte
Joop nog een van de aan beide kanten
gul uitgedeelde penalties, maar de
Heemskerkers gingen toch met een 7-6
voorsprong rusten.

Ondanks het feit, dat de verdediging
niet sterk draaide, wisten de Meeuwen
in de tweede helft toch een
voorsprong te nemen. Na 8-6 kwamen

ze door Herman Koper, een brcak-out
van Joost Berkhout en drie straf-
worpen van Joop Boukes op 9-10.
Toen kwam er een portie nonchalance
en slordigheid in de Zandvoortse
aanvallen en Odin kwam weer tot
scoren.„Lange tijd bleef het.J.1-10,
maar-toen nam de-thuisclub-geleidelijk

-afstand. Op 13-11 (Djurre Boukes) en
14-13"-(Joop Boukes 2x) kwam
Zandvoortmeeuwen nog even bij,
maar toen was het verzet gebroken. Bij
de stand 17-13 wist Joost Berkhout
nog een knappe treffer te plaatsen,
zodat dit sportieve duel eindigde in
een verdiende 17-14 zege voor
Desiree/Odin.

Dames
De dames hebben hun harde werken in
Hoorn niet beloond gezien. Met rust
stonden ze op een 2-1 achterstand,
maar daarna wisten ze uit te lopen tot
een kostelijke 2-7 voorsprong. Het
bijna ongelooflijke gebeurde echter:
adviezen om „op zeker" te spelen
werden domweg niet opgevolgd en de
Zebra's kropen steeds dichterbij.
Ondanks knappe reddingen van Elly
Bol konden de gastvrouwen er lustig
op los scoren en presteerden het zelfs
om beide punten via een 10-9
eindstand in 'Hoorn te houden. Score
Zandvoortmeeuwen: Sandra van
Duijn 3, Truus Draaijer en Hanneke
Zwemmer ieder 2, Erna Duker er.
Maartje Seders ieder 1.

ZANDVOORT - De stand na de 5e
wedstrijd van de 2e competitie der
Zandvoortse Bridgeclub is als volgt:
A-lijn: 1. fam. Heidoom, 282.84
procent; 2. Fam. Juriaans, 282.14
procent. B-Lijn: 1. hr. 'Kiewiet-
Klomp, 270.24 procent; 2. Hr:
Vulsma-v.d. Wende, 262.27. C-Lijn: 1.
Fam. Smink, 286.52; 2. hr. Hollink-
Knipscheer, 269.96. D-Ujn: 1. Fam.
v.d.^Veer, 270,09; 2. mw. Jacob-hr.
Den Haan. 267.4 8.

Kerkdiensten
Zondag 3 december

HERVORMDE KERK, Kerkplein
10.30 uur: ds. C. Mataheru, bediening
H. doop, crèche aanwezig. -- •
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:
jeugdkapel gezamenlijk bezoek aan
de kerkdienst
Gereformeerde kerk, Jultanaweg 15,
10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:
ds. J. Tiersma van Santpoort.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15 10.30 uur: ds. A. Noorman,
Ned. Herv. pred. te Bussum.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: Zaterdag 2 december 19.30
uur: eucharistieviering met orgel
ensamenzang.
Zondag 3 december 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.4 5 uur: euchari-
stieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis). '
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 4
december 15.00 uur: samenkomst in
huize „Pniè'l", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Nieuw clubhuis voor handballers

ZANDVOORT- De handballers van Zandvoortmeeuwen krijgen een
fraai home bij hun verharde velden in het binnencircuit. Dat
bepaalden de leden van zowel de raadscommissie voor Publieke
Werken en Sport als die voor Financiën. Het gemeentebestuur zal
daarvoor f 121.000, a fonds perdu beschikbaar stellen en bovendien
een lening van f 90.000,- aan de club garanderen.
De raadsleden-en met name zij, die de het eerste plan op esthetische en
moeite hadden genomen een kijkju te
gaan nemen, waren eenstemmig van
oordeel, dat de gammele keet, die al
vier jaar dienst dot-1 als kleed- en
recreatieruimte voor de handbalclub,
nodig moet worden vervangen door
een betere accommodatie. Dat het zo
duur moest worden, zag men in eerste
instantie niet zo zitten. Diverse
commissieleden meldden zich te
hebben geërgerd aan de Welstands-
commissie, die een goedkoper en door
de handballers zelf ontworpen plan
had afgekeurd. Uitvoering van dat
ontwerp zou f 185.000,- kosten, hot
nieuwe plan driekwart ton meer mede
door hot fril, dat do club daarbij
minder zelfwerkzaamheid kan in.-
bronnen. L)e Welslandscommissie t ma

technische gronden naar de prulle-
mand verwezen, howcl hetal de
instemming van raadscommissies had.
Het zou „als een platte schol" in hot
duingebiod liggen en er moest een
schuin dak opkomen. Daarna kwam er
iets moois van de tokontafels van
Publieke workon, inclusief een terras
en oen open luiard, „een bungalow"
aldus v.d. Moolcn (PvdA).
Voorzitter Jaap Brugman, dio op
buide vergaderingen eon toelichting op
de ontwikkelingen mocht gevon,
loonde zich verheugd, dat het
duurdere plan toch eon unanieme
goedkeuring kreng. ,,Als je mag kio/.on
tussen een goudon on oon zilveren ring,
is dat niet zo moeilijk". Eordorhad de
suggestie om eun gecombineerde

accommodatie te bouwen voor de
handballers en de toekomstige be-
spelers van de belendende
voetbalvelden al weinig instemming
gekregen. De daar noodzakelijke
kleedruimte zal door de gemeente zelf
worden aangelegd, berichtte sport-
wethouder Tormes.

Ter Veer (CDA) koppelde aan
het afwegen van de financiële
aspecten de vraag vast, wat de
gemeente nu aan de sport
uitgeeft en of daar enige
structuur in zit. „Dat is rommei-
werk van de bovenste plank"
vond Flieringa (Inspraak Nu),
maar Brugman kon meedelen,
dat de Sportraad een uitgebreid
rapport over deze materie heeft
geproduceerd, dat inmiddels op
de tafel van het college ligt, dit
laatste was nieè bekend bij
wethouder Aukema.
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Alle Yamaha-modellen zullen wij voor u
opstellen. Wij hebben er zeer velen, dus

iedereen kan zelf even spelen.
Ook kunt u kijken, luisteren en vragen stellen op

de onderstaande dagen:

Donderdag 30 november van 10.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 1 december van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Zeker ook de moeite waard om 'ns te zien, is onze af de/ing occasions en
showroommodellen. Zo hebben wij o.a.: Yamaha, Solina, Eminent, Viscount,

Hammond enz. met garantie en speciale prijzen. Vraag ook naar ons
huursysteem met recht van koop. Tevens het adres voor uw bladmuziek

en kleininstrumenten.

Richting
Aalsmeer Kruisweg Richting

Hoofddorp

Kruisweg 679
(tussen Rijksweg en
Hoofddorp)
Hoofddorp,
tel. 02503-16068-16501

Spatvrije geperste

cederhouten
blokken
v. d. open haard. Branden plm. 2 % uur, flinke
*/lam, prima warmte, geen gesjouw en weinig
ruimte voor berging nodig, dus praktisch.
Ook per stuk verkrijgbaar è f 2,95.
Kinderhuisvest 43. Haarlem, tel. 310790.

plant een boom
geef een boom

De winter-
schilder
voorhet

betere werk!
Als u écht handig bent
belt u de vakman.
Met z'n premie.

Als u \tin L'O niivember 197K int en mei !l nu.ii 11!I7!>
"l h rh imKnf ik ln.ii uituirmi ii.it

hwfl hel ltrdiijfM.li.ip
Siliildri-brdnjf «cei i-en
a.'tntK'kkt-'hjke pu-iiiie
\ C H P I U

\ 'nu iiMJH lii'fet :t() K
pui niiin.pri d:i(!' Dus*

u U u\ls v iikni;in H
Ki.'uji <'t!lr iiih
mei di' pri;iiiiiiL'iii«'(!ilen
« H i k d C . I . M H I . U K U H J I U.

(J

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort
Tel. 02507-56 02

alle soorten bomen

boomkwekerij

Aanhangwagens
open en gesloten

mpdellen, -vQor»ieder
\ transport geschikt. ..

Ook verhuur.

Renautic '-Y
,."' ' • ;.• - .' 'H»T

* Kinderhuisvest 43,
• Haarlem, tel. 310790

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd.als uni.

Horen en |nniormodc
Hoofdstraat 178. Hillegom
tel. 02520 15119 Donder

dag koopavond.

. herenweg 1O3b-neernstetde-hollandBFtel. 023-286455 .
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur. 's Zaterdags tot 12.00 uur. <

bv autompbielbedrij ven
sam van lingen

Alle Alfa Romeo-modellen
u It voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Autombbielbedrijven
Sam van Lingen •

Haarlem. Delftstraat 50. tel. 023-3*1 91 38

Randstad Publicaties, onderdeel van Weekmedia BV. gevestigd
in Aalsmeer zoekt op korte termijn een

advertentieverkoper
voor de buitendienst
Deze zal na een inwerkperiode, zelfstandig de kontakten met onze
adverteerders onderhouden. De juiste kandidaat beschikt over een af-
geronde middelbare schoolopleiding en een rijbewijs B-E. Enige ervaring
strekt tot aanbeveling. '
De mogelijkheid tot het volgen van een interne kursus in samenwerking
met de Stichting Reklame- en Marketing-onderwijs is aanwezig.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publicaties, Dorpsstraat 8, Aals-
meer, tel. 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: mevr. L. Witmer personeelafdeling, Wibaui-
straat 131, Amsterdam, onder vermelding van LW/012.

Ook Sint
heeft LECQ ontdekt!
En is enthousiast over onze
collectie:

Sfeerverlichting - Keramiek - Kleinmeubelen - Kristal -
Porselein - Semi-antiek en vele andere cadeau-artikelen.

Onze collectie OOSTERSE TAPIJTEN is gegarandeerd
handgeknoopt tegen betaalbare prijzen.

Deelnemer Sinterklaas zegelaktie en bovendien
speciaal voor Sint Nicoiaas geeft Leco een korting
van 20% op al haar artikelen.

Deze korting geldt tot en met 5 december.

Ook op de vrijdag koopavond en
zondag van 13.00 tot 18.00 uur, kunt
u bij ons een kijkje nemen.

LECO BAZAR
Passage 25

i (bij Bouwes Palace)
Telefoon 3574.

Florimex BV
Import-export groothandel in snijbloemen
vraagt vo_or direct of 20 spoedig mogelijk

A. een inkoper
(20 tot 40 jaar)

B. een jonge boekhouder
(20 tot 25 jaar) i.b.v. praktijkdiploma

(liefststud. M.B.A.)

Wij bieden u een volledig pakket soc. voor-
zieningen en een prima salaris.

Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzich-
ten aanwezig.

Gaarne uw sollicitaties onder tel.nr.
02977-201S3 t.a.v. de heer Hoks of schrifte-

lijk aan Florimex BV. postbus 1134.
1430 BC Aalsmeer.

Kasregister
,';Hügin*"als nieuw, „
gerev., 9 codeer-

toetsen, slechts 695,-
Nassaulaan 40,

Haarlem, tel. 310535

van de Gelderse
ALLE GELDLENINGEN

Atles per post Simpeler kan het met
Sneller evenmin Vanuit uw stoel regelt
uelkelenmR Wat zo n lening mhoud
vindt u m de cifter tabellen
Let wel u betaalt peen cent meer dan
er staat Bovendien krijgt u bi| de PL
kwijtscheldingbti overlijden lot / 20 000

ALLEHYPOTHEKEN
Ie Hypotheek. Een geheel nisuwe
Ie hypotheek v a 8.2%. Dal is goedkoop'
2e Hypotheek |Hypo-lcning| Gebruik de fuimte

^ tussen bestaande hypotheek en waarde «n uw:

, huis Scherpe,tar.even,l,090)i|d^n,tol30|aar i
Hypotheek zonder verplichte aflossing

'IPIus-hypotheekl Aflossen hoeft niet
Ubetaalt095 r rente per maand Voorbee'cJ
opeenomen / M 000 kost ƒ 475 p m

Extra geld voor hetzelfde
maandbedrag.

Restant Maand
VOORBEELD 'schuld bedrag
OudelemngA f2.400.- /113.32
OudelemngB / 3.100.- / 96.53
OudelemngC /6.200.- / 229.15

Totaal /H.700.- M39.-
Nieuwelening f 20.000,- ,r,,,„ ,

Extrageld A 8.300.- M4«.-
(gedurende60mnd)

PERSOONLIJKE LENING
1000.524» »-
5000 >s60« 115-

10000is 96* 1M -
15000 is 96x241-
20000 is 961318-
25000 is 961396-

Ze HYPOTHEEK
lMOOisl80il68-
25000 is 1SU2BO-
«000is240i412 -
50000is2«0>5J5-

,75000 is 240 «772-
l CBOOO15360 .915-

Geld van de

WillemsBarkwec69 1071GSAmsterdam tel 020 76 3011.
J v Oldenbarreveltl 40 3818HBAmersloort tel 033 30364»
Bi ei'23 3074 BA Rotterdam lel 010 3281»» DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

(VHJZIEKCENTRUIVl
voor garantie en zekerheid. .
Kruisweg 679. Hoofddorp,
tel. 02503 16068/16501

ORGELS PIANO'S
klem munekinstrumenten

Inkoop - Verkoop - Huurkoop

KOSMOS IM.V,
AALSMEER

Bloemen-en Plantenexport,

zoekt op korte termijn

1) ervaren verkoopleider

2) ervaren inkoper
diverse snijbloemen

Voor de geschikte personen zijn in ons bedrijf
goede toekomst mogelijkheden.
Initiatief zal worden beloond!

KOSMOS N.V.
Gebouw V.B. A. Straat 4A.
Legmeerdijk 313. Postbus 1111 1430 B.C.
Aalsmeer. Tel. 02977-20753, t.a.v. de heer
J. J. Oudendijk.

uit ï ar s
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rubrieken:
dan

Berend Boudewijn, Age Bijkaart, Wim
Jungman, Henri Knap, Guus Luylers, Jeanne
Roos en Henk Spaan. Om maar eens zeven
opmerkelijke columnisten te noemen die
regelmatig in Het Parool te vinden zijn.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool.
Met bijdragen van deze en andere (vaak
exclusieve) medewerkers. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De reden voor die
vrijgevigheid is gauw verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar.

3 weken voor3 gulden.
Betorg mij Hel Parool 3 weken
voor 3 gulden.

_ Nolccr mij nicicen als abonnee..
De eersie 2 weken krijg ik de
kranl dan zelfs helemaal gratis.

Graag in bloklcttcrs:

_ per maand (automatisch) f 13.25
Z per kwartaal f 39.75

per jaar 1156,50
X Aankruisen wal de bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

naam.

adres_

plaats.

bank/giro .

Dcie bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Hel Parool.
Aniwoordnr 2«70,1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020-9144 00.

RP9

HET PARCDL lèë* die toont!
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Sport-happening van de Week Leerlingenuitvoering

7

De dames van Sporting-Oss tifdens hun demonstratie.

< • > -*• *

Sporting-Oss hield instuif

:i i
5
v
H

II
?
v

ZANDVOORT - Volleybal-
vereniging Sporting-OSS
hield zondag „open huis" en
de overweldigende belang-
stelling heeft wel aange-
toond dat men met dit
initatief midden in de roos
heeft geschoten. De club
had de Van Pagée-hal een
dag afgehuurd en iedereen
mocht er zomaar bïnnen-
wandelen, kijken naar de-
monstratie-wedstrijden en
zelf meespelen. Het werd
een ware sport-happening,
waarbij de organiserende
vereniging niets aan het
toeval had overgelaten. Er
was via raambiljetten en een
geluidswagen-een intensieve
reclame gemaakt en toen
was het wachten of de
mensen zouden komen.

Ze kwamen bij honderden. De,
Sporling-OSS-ers boften, dat de

' veldspôrten door hot slechte weer
geen wedstrijden hadden en veel
sportievelingen met hun ziel
onder de arm liepen. Velen
hadden hun sportspullen mee-
gebracht en er werd menig setje
gespeeld, 's Morgens kwamen er
zo'n vijftig mini-volleyballers en
dertig aspiranten opdraven, die de

eerste beginselen van pass, set up
en smash al gauw onder de knie
hadden. Daarna was er een
gevarieerd programna van wed-
strijden tussen competitiespelers,
gelegenheidsteams en vooral ent-
housiastelingen, die het ook wel
eens wilden proberen.
In de middag gaven de dames van
het eerste team een gave
demonstratie van hun kunnen,
waarbij trainer Roskam het vele
publiek via de microfoon van
deskundig commentaar voorzag.
Een combinatie van „loslopende"
volleyballers bond toen nog de
strijd aan met een competitieteam
van Sport-OSS, waarna twee
lierenteams het bonte en
boeiende programma met een

^.demonstratie-wedstrijd afsloten.
De yoHeybalspèjfekreeg door deze1

instuif een krachtige impuls en
bestuurslid Peter van Kessel kon
na afloop dan oblc concluderen:
„De belangd teil ing heeft ons
overdonderd. Men was' erg
geïnteresseerd en het regende
nieuwe leden. Voor de mensen,
die niet konden komen maar toch
meer van volleybal willen weten,
is het nuttig te onthouden^ datze
alle gewenste informatie kunnen
krijgen op de volgende telefoon-
nummers: 5556 voor mini-volley-
ballers, 5486 voor adspiranten en
4753 voor junioren en senioren".

l
l
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ZANDVOORT - Het is elk jaar
opnieuw een interessant gebeuren, de
jaarlijkse muziekuitvoering van de
afdeling Zandvoort van het muziek-
centrum „Zuid Kannemerland", ge-
vestigd te Haarlem, te mogen mee-
maken.
Maandagavond jl. was het weer zover,
toen beginners en gevorderden
proeven van hun kunnen aflegden in
de grote zaal van het Gemeenschaps-
huis, die geheel gevuld was met
ouders, die vol interesse de vorde-
ringen van hun kinderen op muzikaal
gebied volgden. Blokfluit, gitaar en
piano waren de hoofdinstrumenten
waarmee de eerste schreden op
muziekgebied werden gezet.
Daarnaast mochten de gevorderden
met fluit, hobo en psalters het nog
maar weinig gebruikte muziekinstru-
ment uit de Middeleeuwen proberen.
Het was allemaal even boeiend en
soms ietwat vertederend wanneer de
zenuwen kennelijk de baas werden
voor het eerste of twee optreden in het
openbaar.
Opmerkelijk en hoopgevend talent
voor de toekomst viel er deze avond
weinig of niet te ontdekken, doch dat
hoeft ook niet en is niet doorslag-
gevend voor het welslagen van zulk
een leerlingenuitvoering, die tenslotte

wil aantonen, wat door nuttige en
leerzame vrijetijdsbesteding onder
deskundige leiding-te bereiken vallen
dat viel, gelet op de resultaten van
deze avond, zeker niet tegen, integen-
deel!
Men beluisterde leerlingen van Elly
Klöpping, die deze avond de leiding
had, van Alfons Tel, Ed Roest, Yvon
Fadda, Fred Gest, Corrie Kerkhoff,
Jos Cornelisse, Henk van Lier en Hans
Kuneman.
Er bleken door de meer gevorderden,'
die we ons nog herinnerden van hun
optreden van het vorig jaar, behoorlijk
vorderingen te zijn gemaakt. Interes-
sant en hoogst muzikaal werd het
optreden van het strijkpsalter duo, dat
enkele oud Nederlandse kerst-
melodiëen ten gehore bracht, een
bijzonder mooi instrument, dat
jammer genoeg maar weinig meer
gebruikt wordt. Daarnaast boeide
bijzonder het optreden van een trio,
bestaande uit fluit, hobo en piano, dat
enkele kleine, maar moeilijke werkjes
van 'Loeiliet vertolkte. Hier werd in
uitstekend samenspel knap gemusi-
ceerd. Met enkele composities van The
Beatles, vertolkt door drie gitaren,
waarop men met veel voldoening kan
terugzien en waaraan men veel
genoegen beleefd heeft.

Geconcentreerde
Langereis).

aandacht bij de leerlihgenuitvoering in het Gemeenschapshuis. (Foto : R

Toneelgebeurtenis
Cultureel Centrum

Pech

ïren '.

ooooc'

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum ,aan, het Gasthuisplein
heeft de toneelspeelster Nel Kars
vrijdagavond 24 november onder
de titel „Ik-jij-zij" een grandioze
One Woman Show gebracht,
waarbij zij haar publiek in
aanraking bracht met de hoge-
schoql der toneelspeel kunst >"
een rijk gevarieerd programma,
dat voor haar samengesteld door
haar regisseur en manager
Theo Kling. De intimiteit van de
- „toneelschuur" in het gebouw,
die zich bij uitstek leent voor het
geven van dergelijk uitvoeringen,
droeg er ongetwijfeld veel toe bij
dat haar optreden zulk een
grandioos succes werd. Zij bleek
zich er kennelijk op haar gemak
te gevoelen en het contact een
medeleven van het publiek bleef
van. begin, tot eind aanwezig.

Dergelijke; uitvoeringen yagen
m-eénrnaaïseen gróte e^bpnte
schbü wbürgzaal, maar veel meer
het hartverwarrend contact van
een besloten gemeenschap en dat
was hier ten volle aanwezig.

Jammer was het, dat slechts ruim
vijftig belangstellenden aanwezig wa-
ren, terwijl het zaaltjes toch wel
honderd personen kan herbergen. Het
werd een prachtige avond, die
Zandvoort maar uiterst zelden

meemaakt en die grote indrukken
naliet, omdat Nel Kars een geboren
toneelspeelster is, met uitgesproken
talenten op zeer veelzijdig gebied.
In 1960 deed zij eindexamen aan de
toneelschool in Amsterdam, werkte

daarna drie jaar bij de toneelgroep
„Ensemble"' en een jaar bij „De

' Nieuwe Comedie" waama zij in 1964
startte met haar eigen programma's:
„Toneel uit verschillende eeuwen",
„vrouwen in het spel" en „ik-jij-zij"
waarmee zij veelvuldig en met groot
succes in het land optreedt. Zij doet
dal in eigen ontworpen en gemaakte
kostuums.

Boeiend begin
Direct al aan het begin van de
voorstelling, pakte zij de zaal met haar
inleiding als „Mien de kleedster". Een
kostelijke en humorvolle inleiding tot
het eigenlijke programma, dat aanving
met een fragment uit „Wassa Scheles-
nowa" van Maxim Gorki. Ver-
bijstering, ontroering en bewondering,
streden om de voorrang. Verbijstering
om de felle dramatiek, ontroering om
de diepe nfinselijkheid en bc-
wondering voor haar acteertajent, dat
steeg tot een hoogte zoals men dat
maar «zeldeiv*->.aantreftr-'"In %Wassa-«
Scheh>§n,ö!!Ara" sjje^lt zij eea^scgng
tussen Wassa en* Rachel, "Sérstglis
noemde eigenaresse van een,kapitaal
krachtige rederij, laatstgenbe'mde'haar
revolutionaire schoondochter. Twee
maatschappijbeschouwingen, die lijn-
recht tegenover elkaar staan nl. die van
het kapitalisme en het communisme in
het vóórrevolutionaire Rusland van
1910.

Zuster Francoise
Vervolgens bracht zij „Zuster
Franchise. Een scénische bewerking
van een interview door Joop van Tijn.,
gepubliceerd op 23 mei 1970 in „Vrij
Nederland" waarin de belevenissen
van een met verlof zijnde liefdeszuster
in Vietnam worden verhaald.

Na de pauze volgdfr een eenakter van
Frank Herzen „Alles" stinkt" een
gegeven, dat werd .ontleend aan een

, historisch gebeuren, nl. een mislukte
invasie van het Franse leger óp de kust
van Wales bij het dorp Fishguard in
1979, waarbij de schoonlapster van dit
dorp met twaalf door haar gevangen
Franse soldaten in Fishguard arriveert
en tenslotte de monoloog „Verveling"
van Herman Heijermans, één van zijn
vele „Falklandjes", gepubliceerd in
het Handelsblad van 1910 en voor
zover bekend nog nooit eerder
gespeeld.
Nel Kars heeft de aanwezigen een
onvergetelijke avond bezorgd.

K.sr.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt: donderdag 30 november

, 2.55-15.12 uur; vrijdag l december
>v3v3&V15.53 uur; zaterdag 2 december

4.21-16.37 uur; z#fl&ag 3 december
'*Sr§|*l?7.22-uuf; rWaatwlag 4 december
'. 5*51-f8.11 uur; dinsdag 5 decefnbfer
6:41-19.05 uur; woensdag 6 december
7.37-20.05 uur; donderdag 7
december 8.40-21.16 uur.
Springtij 2 december.

ZANDVOORT - Drie jongens uit
Zandvoort die zich een auto hadden
aangeschaft voor f175,-- hadden
weinig geluk. Al op de eerste avond
raakte de auto op de Vondellaan in
een slip en botste tegen een lichtmast,
die het begaf. De materiele schade was
aanzienlijk, en bedraagt waarschijnlijk
meer dan de auto heeft gekost.
Persoonlijke ongelukken deden zich
niet voor.

Tien milie voor 'Zeereep' l
ZANDVOORT - Tien mille voor
voorzieningen aan het caravanterreiif
„De Zeereep", dat werd besloten in de
commissie van bijstand voor financier?
op maandagavond 27 november^
Hoewel de commissieleden vart
mening waren dat het caravanferreitj
verplaatst moet worden, wilde men
toch deze som beschikbaar steller}
voor de broodnodige elektrisch*
voorzieningen op het terrein. *

Snelheidscontrole
ZANDVOORT - Zaterdagavond vond
een snelheidscontrole plaats op de
Zandvoortselaan. Het bleek dat
achttien procesverbalen werden op-
gemaakt voor snelheden tussen de 62
en 89 km/uur, dit in een tijdsbestek
van ruim twee uur. -»

Vechtpartij
ZANDVOORT - In -de vroege
morgenuren vond zondag een vecht-
partij plaats. Een Amerikaanse
militair, gelegerd in Duitsland, werd
gewond aan rechteroog- en schouder.
Hij werd voor behandeling naar de
Maria Stichting in Haarlem over-
gebracht. Oorzaak en daders zijn tot
nu toe niet bekend.

ZANDVOORT - Naar aanleiding vaft
de verzoeken van twee winkeliers zijn
B en W voornemens de raad voor te
stellen 'de tekst van artikel 3 van d|s
winkelsluitingsverordening zodanig U>
wijzigen; dat het gebied waar d|
openstelling van winkels buiten hot
seizoen is toegestaan, wordt uir>
gebreid met het Stationsplein en dp
Boulevard Barnaart, aangezien dezt'
ook tot het toeristische-recrcatieve
gedeelte van de gemeente behoren.
Voorts wordt overeenkomstig ee|i
suggestie van de Staatsecretaris van
Economische Zaken ook de tweed|
Kerstdag in de regeling voor dp
zondagsverkoop buiten het seizoefi
opgenomen. _,

WEEKENDDIENSTEN

•Kerkstraat 22 Zandvoort -Tel.- 02507-7097

H. v. d. Maas
*•' -• ':,-••• ..--v.'

Haltestraat 42,

tel. 02507-3498

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gazien hebt, want door
eigen o.ntwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

AMIEK BOUTIQUE
HOOGENOQORN ,

Zijdstraat 65.
Aalsmeer,

tel. 02977-24429

7 (KINDER)
WINKELTJE
. Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 02507-6580

Open van 11.30-18.00uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie

beukehouten
kast

met geslepen ruitjes
geschikt voor diverse

doeleinden.
Br, en h, 1,67 m,

diep 35 cm

Tel. 02507-7937.

Dak-
dekker

Telefoon
02507-7353

Datum 2-3 december 1978
ARTSEN "• ' ;',
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 5091 en
5600. .
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon' 2058;
Drenth telefoon 3355; Flieringa,
telefoon 2181; Zwerver, telefoon
2499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. E. Polder-
vaart-Spaans, Distelstraat, 21 Nieuw
Vennep, tel. 02526-6495.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek:
H.B.A. Mulder, telefoon 3185.
VERLOSKUNDIGE: mc-vr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Telefoon 02507-4427,
b.g.g. 023-313233.
H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-2-13340. VVi-i-Rvtudi. van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.

CHAIMTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

- DIERENARTS: me-,r.-Dekker,-Thor-'
-beckestraat 17', telefoon 5847. Bij
.«afwezigheid van de gewenste -arts

- raadplege men uirsruitend telefonisch
de. Veeartsendienst ie .Haarlem. Tel.
023-313*^33 v

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 7641.
POLITIE: telefoon 3043.
BRANDWEER: telefoon 2000.
TAXI: telefoon 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERKZANDVOORT

. Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 3204C4). Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur;
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening beschikbaar voor iedere
inwoners van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. TELE -NISCHE HULP-
DIENST HAARLEM
Telefoon 023-326655. Advies in
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
Geeft advies, hi^Jp en informatie.
Alleen telèfonisclv bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t/m vrijdag van 11.00 tot
12 00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.

KARATE KARATE

PENCAK SILATINDONESIA
ledere dinsdagavond, in het gemeen-
schapshuis te ZANDVOORT.
Een gevechtsport voor mensen met doorzet-
tingsvermogen, en moed...

Nog mogelijkheid tot aanmelding bij het
gemeenschapshuis, of schriftelijk Post-
bus 171 te Zandvoort.

Leeftijds opgave reeds vanaf 6 jaar.

,, '*'.'- —Voor .~*-
WITLOFRENNEN
BLOEIENDE en
GROENE
KAMERPLANTEN
VIOLEN
SIERKOOL
BLOEMBOLLEN

Kwekerij P. van Kleeft
Van Stolbergweg la - Zandvoort - TeJ. 70 93

. Gansner & Co.
Gas- en Uliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor ai uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

•••••••••••••••••••••••••••••M

VERHUIZEN GEEN PROBLEEM!
al v a /295.

l
J. van Staaveren

Z
heeft voor u een

ELFVERHUÏZER
Cederlaan 14
Tel 02907 47 57
Zwanenburg

U BESPAART HONDERDEN GULDENS

\Gevraagd:

CHAUFFEUR
met groot rijbewijs.

Groothandel in aardappelen, groente
en fruit.

J. M. LEVARHT & ZN., BV
Dorpsstraat 102, Aalsmeer,

v telefoon 02977-25207-21884.

TOT STRAKS

Elke dag geopend.
Zondagmiddag v.a. 15.00 uur
Kosterstraat 9, tel. 02507-5381

Voor Jan en
alleman
verrassingen bij:

.. ..,**

BLOEM EN HUIS

J. BLÜYS
(v/h v. d. Mey)
HulieMraat 65. Zandvoorl.
lel. 02507 - 20 60

Decemberaanbieding

voor de feestdagen

Zwart satijn ,.
150 cm breed per meter l U»™ *

* t

LIDA Bromet stoffen en mode
Passage 18, Zandvoort.

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
's Maandags gesloten.

Wij hebben een
leuke collectie

japonnen, pakjes
blouses en

rokken
in de maten
36 t/m 44

Lida Bromet
Passage 18,
Zandvoort

OPSPORING VERZOCHT
voor zomer 1979 een trapeze man/vrouw

voor Catamaran Prindle 16
voor Nationale Kustwedstrijden

ideaal gewicht .±.70 kg.
Zeilervaring niet noodzakelijk.

Bel Frank Bonset tel. 02507-4619.

Drogisten] Relorm
MOERENBURG
Gespecialiseerd in

dieetartikelen
voor suikerpatiënten

en zoutloos
HaltesIraatS, Zandvoort,

telefoon 02507 6123.

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

heesters
naar:

Kwekerij
De Nofedop
Geopend van 9.00

tot 18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortselaan 183,

naast ingang
Boockaniorsnest.
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WATERSPORTERS GRIJP UW KANS!!)
St.-Nicolaas en de watersportzaak

Renautic zijn tot een aceoord gekomen
DE WEEK VAN 29 NOVEMBER T/M 6 DECEMBER BIEDEN WIJ U ONZE VOOR-

RADIGE BUITENBOORDMOTOREN AAN, IN DE MERKEN CARNITI, EVENRUDE,
HONDA, TOMOS, YAMAHA TEGEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN EN ALS EXTRA

Bij aankoop van een motor een nuttig
verrassings-pakket gratis

Wij verkopen: hoe eerder u komt, hoe groter de keus!

Renautic
Kinderhuisvest 43-45, Haarlem, tel. 023-310790, ANWB bondsmotor herstellen.

Viert St. Nicolaas
in gezellige sfeer

en koopt een fruitmand bij

AART VEER
Grote Krocht 23,
Zandvoort.

J
voor verkoop
en service
naar ======

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

AALSMEER

Coöperatieve Vereniging
„Verenigde Bloemen-
veilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) W.A., Legmeer-
dijk 313, Aalsmeer.

Het gebouwencomplex van onze grote snij-
bioemen- en potplantenveiling breidt nog ge-
stadig uit.
Over enkele maanden zal o.a. het nieuwe pot-
plantengedeelte en de daarbij behorende tri-

B. bune in gebruik worden genomen.
Mede daardoor zijn er plaatsingsmogelijk-
heden voor enkele

veiling-
medewerkers
voor distributiewerkzaamheden.
Leeftijd tot circa 45 jaar.
Voor deze werkzaamheden, die in een leven-
dige omgeving plaatsvinden en die om half vier
eindigen, gelden goede loon- en sociale voor-
waarden.
In beperkte mate is voor het verrichten van
bovengenoemde werkzaamheden ook plaat-

> singsmogelijkheid voor

part-timers
(mannelijk én vrouwelijk)
waarvan de werktijden omstreeks hefrrirddag-
uur eindigen. • ,, L.^«K r
Inlichtingen kunnen persoonlijk of telefo-
nisch worden ingewonnen bij de afdeling
personeelszaken, kantoorgebouw Ie ver-
dieping, telefoon 02977-34567.

Nu kunt u nog
BLOEMBOLLEN
planten!

Alles voor uw tuin «n, f «t op:

vanaf half december
KERSTBOMEN
van Hollandse kwaliteit.
Ook met kluit.

* Tuincentrum

VOGELENZANG
Vogelenzangsewng 67.^.fel.,02502.- 61 94

Tevens verkrijgbaar:

\ vele leuke St.-Nicolaaskado's /

AUTODEALERS
Austin • Morris •

Rover - Triumph

Autobedrijf Fa. J. Heining
Schulpweg 4-6 • Aerdenhout
Tel. 24 28 30

DAF
VOLVO

Off. dealer
DAF en VOLVO
AUTOBEDRIJF

H. P. Kooijman
Brederodestraat 6-10 - Zand-
voort - Tel. 02507 - 3242.

D'ATSUN

GRATAMA BV
Off. DATSUN -dealer voor
Haarlem, Heemstede,
Zandvoort, Halfweg,
Bennebroek.
Verkoop en service:
Raadhuisplein 15-21, Heemstede
Tel. 023-28 98 46

FIAT-RIJDERS
_ BLIJDE RIJDERS

OOBitl. Autobedrijf H. RHEE BV
Dealer
Heemstede- Koedlefslaan 1 -
Tel. 023 -28 92 50

Off. Ford Serv. Dealer »
KOOIJMAN's
FORDOTO ,
Ampèrestr. 10 (naast Colpitt)
Zandvoort-Noord - Tel. 02507 -
6925.b.g.g.3242

OPEL VAUXHALL
BUICK CHEVROLET

(Slijterijen van de Samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven)

nu al 24 filialen
zoekt kontakt met:

intelligente

jongemanhen
tot 25 jaar, die best iets meer willen werken

dan normaal en flink aanpakken
gewoon vinden.

Zij moeten goed met klanten en medewerkers
kunnen omgaan.

Aanleg hebben voor orde en netheid en enig
administratief inzicht hebben.

Kreatief zijn i.v.m. de presentatie van onze
vele produkten.

In Amsterdam, Hoofddorp, Rotterdam of
omgeving wonen.

Bereid zijn om de Slijtersvakkursus
te gaan volgen.

Kontent zijn met een aanvangssalaris dat
beslist aantrekkelijk genoemd mag worden.

Interesse? Schrijf ons maar wat u wilt.
DIREKTIEDIRCKIIIB.V.

Postbus 88,1160 AB Zwanenburg

WACHT NIET
TE LANG
EN BRENG NU U\AfKOSTBARE
BUITENBOORDMOTOR bij de vakman
voor een goede WINTERBEURT,
zodat u voor het komende seizoen
gereed bent voor volop vaarplezier.
Off. dealer van vele merken
ANWB- bondshersteller

RENAUTIC Kinderhuisvest 43-45,

Haarlem, telefoon 023-310790.

OPEL Van Lent
Showhal Dreefgaracf-- Dreef 261 -tel. 281650
Aalsmeer: Van Lant s Opel-Service. Oosteinderweg 110,
tel. 20990.
Zandvoort: Van Lent'sOpel-Ssrvice.
Kam. Onnesstraat 15. tel. 5346.
Hoofddorp; Opel van Lent, Hoofdweg 662,
t.o. Politiebureau, tel. 02503-12770.

De Smickelbar
Stationsplein 5

Elke dag geopend van
16.00 tot 23.00 uur

Oonderdags gesloten.
K. Stokman - Tel. 46 51

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

RESTAURANT PATISSERIE

la reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 • 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vruchtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembargebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

PEUGEOT
Autobedrijf Fa. J. HEINING
Schulpweg 4-6 - Aerdenhout
Tel. 24 28 30.

PEUGEOT
NEFKENS NV
Verkoopcentrum en service
Munterslaan 2 - Tel. 24 92 01
Moderne showroom (380 m1).
Service en schade:
Pr. Beatrixplein 18-Tel. 33 30 50

RENAULT
Autobedrijf
J. J. Willemsen & Zn.
dealer voor Haarlem en Heemstede,
Floraplein 25 a/b.
Tel. 32 49 20 -j Haarlem-Zuid

Onze showroom is verplaatst
naar de Mr. LottelaanS.
tel. 322427, b g.g 324920
Donderdagavond verkoop
19.00-21.00 uur.

MUTOBEDRIJVEN
RINKO ,
Oranjestraat 2-12 - Zandvoort
Tel 02507 - 23 23
OFF. RENAULT-DEALER
voor Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort e.o.

Leyland Service en Verkoop

Brouwers en Zn.
Zandvoortselaan 131, Heemstede,

telefoon 286870.

VOLVO Dealer voor Haarlem e.o.
AUTOBEDRIJF

Zljlweg242- Haarlem -Tel. 32 63 40

FIRST CLASS TOYOTA OCCASIONS
MET 12 MAANDEN GARANTIE!
GARAGE BIESHEUVEL
AALSMEERDERDIJK 484 - RIJSENHOUT - TELEFOON 02977-24463

YYYYYYYYYJYa YYYYYYYY.
rYYYYYYYYY VYYYYYYYY,
YYYYYYYYY >YYYYYYYYY
rYYYYYYYYTOPSUGEIlYYYYYYYYY1!

Vrienden, bekenden en cliënten har-
telijk dank voor uw overweldigende
belangstelling bij de heropening van

onze nieuw verbouwde zaal

Topslager

Vreeburg
Haltestraat 54, Zandvoort

Sauna Bouwes

Spierpijn?
MASSAGE

Bruin worden?
ZONNEBANKKUUR

Moe of mat?
SAUNABAD

Sauna Bouwes
Fenemaplein 2,

Zandvoort,
tel. 02507-3871

Maandag t/m vrijdag
14.00-22 00 uur;

zaterdag 11 00-17.00
uur.

TE KOOP:
aangeboden, uitgebreide

MARKLIN
TREINBAAN

met veel loc's, wissels,
seinen, trafo's, enz.

Kan los gekocht worden.
BIJV. rails 66 cent.

En huisjes ver beneden
halve prijs.

Tel. 023-241928.
Thomsonlaan 72,

Haarlem.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF
EIKEN

STOELEN
Set 5i00cIJjui)0

Alléén
Schagchelstraat 27.

Haarlem,
telefoon 023-327019.

CENTRALE

VERWARMING
Nu zelf centrale verwarming

aanleggen scheelt dui/enden
guldens en u ontvangt gratis
deskundige voodichimg en
controle Wtbonaisdegroolsle
specialist m zelfbouw c v en
tovert complete installaties al
v i 12850- t Systeem is pro
fessioneef en heeM?erwoudig m
50 uur via originele klemkoppo
Imgen (dus zonde' lassen ol
solderen1) door iedereen aan Ie
leggen Complete documentatie
beschikbaar Vraag concuire
rendeollerleen berekening
zonder enige verplichting Stuur
schets ie en malen en we rekc
nen het snel voor Alle onder
delen uil voorraad leverOaar
Financiering Advies Serviceen
Garantie certificaat
WIBONA ZELFBOUW CV
BV Wibona Scnipholweg957
Viilhuijren (gem Haarlemmeim i

- Tel (02505)445

N1BOIM

TE HUUH AANGEBODEN:
slaapkamer
met gebruik van alle

voorzieningen.
Telefoon 02507-4699
b.g.g. 02507-3520

Ta huur aangeboden:

gemeub. kamer
met gebruik van keuken
en douche. T/m eind mei.

Tel. 2063.

VERLOREN
op 22-11-78, rwoort-H.,

ZILVEREN BROCHE
nwl saffjertjes.

TipnM.tw.Ub8Z.
Kantoor Zandv. Nieuwsbt.

Gasthuisplein 12

Aangeboden:

massief koperen
haardscherm

met geslepen ruitjes.
Tel. 02507-6613.

Voor spoedige indiensttreding
gevraagd een ervaren

MONTEUR
tb.v. wegenbouwmachines en dieselmotoren
bij onze Technische Dienst te Hillegom.
Bereidheid om incidenteel als „buitenmonteur"
ingezet te worden, dient aanwezig te zijn.

Sollicitaties s.v.p. aan:

Hollandsche Wegenbouw Zanen BV
Afdeling Materieel, Meerlaan 216, Postbus 88, Hillegom.
Of telefonisch tijdens kantooruren: 02520 - 1 53 41
(de heer De Vries of de heer Ruigrok).

kunstijsbaan Schaats maar raak voor
een knaak

Op werkdagen van
9.30-12.00 uur en van

14.00-16.30 uur.

Voor iedereen f 2,50
toegang.kennemerland

Behalve tijdens de schoolvakanties.

RUIT STUK?
BEL

Keur en Zoon
Schilderwerken

Paradijsweg 2. Zandvoort,
telefoon 02507-5602

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor
thermopane - rapidpane'- isolar.

Lichtgeneratoren
Kawasaki en Honda,
geschikt voor 12 en/
of 220 V. en elk doel.

Renautic
Kinderhuisvest 43,
Haarlem, tel. 310790

TE KOOP:

2CV
bouwjaar 71, f400,-

Tel. na 18.00 uur
02507-4784.

Te koop:

Datsun Cherry
100A

type '73. Vraag-
prijs950,-
Tel. 2063.

••••••••••••••••••••̂ •̂•̂
MMIMHOTHHHI^BBIHMHMMViMM

Te koop:

Eiken salontafel
115x50 x 55 cm;

70x7.50 cm

Kroon
8 armen, Venetiaans glas;

Smeedijzeren

huiskamerlamp
Tel. 02507-2558.

GEVRAAGD

Aankomende
timmerlieden en

timmerlieden
Bouw- en aannemingsbedrijf

RAVESLOOT NV

Sinterklaas...

.... 2 vrachtwagens met j
kleingoed binnen gekomen:

o.a. vazen/ koper, tin, kristal en,
honderden andere kleine antieke presentjes

vanaf f 15,-. Altijd grote voorraad 18e en
19e eeuwse eiken- en mahoniemeubelen.

Gratis thuisbezorging. Inmilgarantie
waardebonnen. Open op alle koopavonden.

-, r *

Antiekhandel ;•

Hollands Glorie -:
Hoofdstraat 195-201. Santpoort-Noord, :

telefoon 023-390746.

FROMAGERIE
kaas- en wijnspecialisten.

RECLAME van de week
LICHT BELEGEN
KAAS 7,9S

Kerkstraat 6A - Zandvoort,
telefoon 02507-6141.

Kruisweg 391, Aalsmeer
telefoon 02977-24535

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Telefoon 2567

1 Zandvoort

Beide kerstdagen geopend
m.m.v. de internationale

entertainer Bill Vidak
Reserveer tijdig uw kerstdiner.

Populaire prijzen.
Ook voor bruiloften, partijen, vergaderingen

en recepties. Geen zaalhuur.

VERWARMD TERRAS I

GEVRAAGD

AANKOMEND
OF ZE MONTEUR

Autobedrijf C. van Maren
Bloemendaalseweg 234, Overveen.

tcteefa
de moeite van het
kijken waard
Parfumerie - Bijouterie

Haltestraat 53, Zandvoort,
telefoon 02507-3449.
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OOK KIENE
SINTEN ZOEKEN

NIET VERDER,
WAT GEEFT 'T...

> •

..UZ

kleurenteevee kleurenteevee radio
Ook van Philips, ook grote klasse,
14 C 825/OO De kleinste portable
kleurentelevisie heeft een 37 cm en 90°
HiBn 'in-line' beeldbuis met uiterst
heldere kleurenweergave. Voorkeur
instelling voer 8 zenders. Druktoets
voor zenderkeuze.
Vier schuifregelaars voor volume,
f ontrast, helderheid en

kleurverzadiging. Hoe is het
mogelijk voor deze prijs:

Van Philips, dus klasse, 26 C 655.
U ziet het verschil Levensechte
briljante kleuren zelfs bij helder
daglicht, door HiBn beeldbuis
Makkelijke elektronische drukknop
afstemming voor 12
voorkeurzenders. Grote luidsprekers
aan de voorzijde. Aansluiting voor
extra luidspreker. Ook zonder meer
geschikt voor weergave met een
video-cassette-recorder.

Draagbare radio van Philips,
AL 282 Met2golfbere:ken,
klankkleurregeling en 1400mW
max. uitgangsvermogen
Batterijvoeding. Lange- en
middengolf. Ingebouwde
ferroceptor Tweestanden
klankkleurregeling.
Aansluiting voor oortelefoon.
Afmeting 165x280x75 mm.
Nu voor geen geld:

98.- 1698.-

koffiezetter ladyshave grammofoon
HD 5140T. Philips koffiezetter voor
2 tot 5 koppen* Natuurlijk ookmet
uniek ontkalkingssysteem en ideale1

warmhoudtemperatuur van 83°C
Schakelaar met controle-lampje:

HP 2111. Philips kleine, fijne -
Ladyshave. De dubbele,^ortd<use •
verwijdert nu in één streek snel,
zachtjes en moeiteloos lange en
korte haartjes tegelijk.

AF 180. Het jongste model. Speelt
• -- alle platen^bok langSpeel. . _±LT:
, Netvoedlng.Tweë^nelheden. f*-1*

Automatische stop aan het einde
van de plaat.

65.- 109.

• flSif^Lr f -haardroger
HP 4212. Snelle slanke ronde
lairstyler van Philips. Waarmee je

kmodel kapt en droogt tegelijk.
En twee praktische

hulpstukken bij de hand:

59.-
voetenzak
Maar da's lekker bij die koude
winteravonden. Als voetenzak, maar
ook als elektrisch kussen te
gebruiken, thermisch beveiligd, in
luxe ges.chenkverpakking. kompleet

snelstnjker
HD 1121. Behalve stoomstrijkers
heeft Philips ook snelstrijkers. Deze
bijvoorbeeld (er zijn er nog drie)^
weegt maar 870 gram.
'n temperatuurkiezer.
indicatie voor stoffen

mart ex59.-
Tnartex
fonduepan
Elektrische - roo'dkoperen
thermostaat fonduepan. Binnen 4
minuten - zonder walm of spetten
op de juiste 'fondue-temperatuur'.
De thermostaat voorkomt afkoeling.
Dubbelwandige uitvoering. De
roodkoperen buitenwand wordt dus
niet verhit, de roestvrijstalen
binnenwand vraagt geen
onderhoud. Inhoud 2 liter- met
bodemrooster. Vermogen 700 Watt
Kompleet met l jaar schriftelijke
garantie. 159.-

video-
recorder
Van Philips - fantastische techniek.
N 1700-Superlongplay-vc.r.
3 uur speelduur. Als iets ooit een
echte surprise was.

gemakkelijke
betalings
voorwaarden PWilks

HEEFT 'T

2498.-
eigen
technische
dienst

I; en natuurlijk
' alle dagen
geopend tot
21.00uur-
zaterdag tot 17.00 uur.

(én voordelig én onophoudelijke, échte service...)
óók alle

elektrische
artikelen,

gloeilampen,
schakelmateriaal,

Vasautomaten, koelkasten..

haarlem, ged. oude gracht llb (to.de raaks) (023) 3111 40
zandvoort, ttiorbeckestraat 15 (t.o. casino) 3378

DE ALLE KUITEN LAARS
VAN HELIOFORM.

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE Bij:
Harms Schoenen

Diaconiehuisstraat Sa, zijstraat van
de Haltestraat, Zandvoort.

4* RUITEN 6
STAPELS

10 delig - met 2 ophcgigstrips

995van voor

De kleine zaak met
een grote sortering
in kado artikelen.

Drogisterij de Gaper
Kerkstraat 36, Zandvooort.

telefoon 02507-5006.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02307*4365.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

"T-".BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGO.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

TROEVEN 4
VERSTEEGE's IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 25 54

Retsreflectors ................................. 6.00
• Armlampje 4,25 nu ......................... 2,95

Snelheidsmeter ze.sonu ............... 19,95
Helmmutseri va

l met plank 17.50 nu

• een echte Kopra daiHBS of herenfiets

9,85
1 3,7ü

en e r «n n nn
fabrikaat Gazelle nu geheel compleet. J19,UU

ÜPÜ VERSTEEGE22 sanmnwci kende
fietsenmakers rrtnh

Haltestraat 18. tel. 02507-4499.
Zandvoort.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

G. KOL
Schurtengatflat?,

telefoon 32 12.
Auto-Brand-Leven
AH v&fz6lu3fiA0Bfl

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,"
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kkuren.
Wij gebruiken

L'OREAL en \VELLA
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en rijn geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 lol 18.00 uur.
Tolweg 20 • Zandvoorl - Tel. 02507 • 22 31

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENSU!

20,- incl. BTW

B

/30,- incl. BTW

ƒ15.- incl. BTW

K. JANSEN
incl. BTW

Slotweg 12, Zandvoort

wenst vrienden ei) bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:

Ik kies model:
Dit is mijn tekst:

Handtekening:

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor maandag 11 december 1978 aan:

Randstad Publicaties
Postbus 264. Aalsmeer
Zandvoorts Nieuwsblad
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Ja, we weten hoc moeilijk bijna iedereen het vindt om een leuk geschenk
te bedenken voor man, vader, verloofde, vriend, schoonvader of Diiurman.
Daarom in alle DIRCKIII slijterijen een uitstalling van ons geweldig
assortiment. Kom gauw want nu is er nog volop keuze. Vraag onze mede-
werkers gerust om deskundig advies ook als u iets weten wilt over wijn'en
of andere drankjes.

TAPBDY 32.50
UltiFASS 47.50
IEKBLAD 9.98

Bij aankoop van complete set

KOOLZUUR.
PATRONEN
doos a 10 stuks

compleet 9B.9B

MEDIUM, DRY FINO
OFCREAM

10070 PURE
MALT WHISKY

- in luxe doos

ECHTE FRIESCHE
BEEREIMBURGER

in, luxe doos -

JONGE DUBBELE
GRAANJENEVER

EARLY BOTTLED
VINTAGE PORT

in luxe doos

St:Emilona.c.1975

f J!

in houten kist

UEBDAMBIER
LUXE
DOOS
INHOUD Stuks maar

9.45
8.98

1O.45
13.95
4.98

met ijstang voor 10 flessen

EXTRA KOOPAVONDEN
Wij zijn geopend 20,21, en
22 december tot 21.00 uur

Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

ett nu ooit:
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Pre-advies aan raad zal worden gewijzigd

Commissieleden willen verbinding
SI 9-S1 in het streekplan houden
ZANDVOORT - Het C.D.A. (Van As), de V.V.D. (Gielen) en
Inspraak Nu (Flieringa) delen de mening van de P.v.d.A. (Toonen)
niet, dat de S-19 in het streeplan niet dient te worden opgenomen.
(8*19 is de verbinding westelijke Randweg Haarlem met S-1 in Zuid
Holland bij de Zilk).
Met het „streekplan" wordt bedoeld het ontwerp-streekplan voor
het Amsterdam-Noordzeekanaaigebied van het gewest Kennemer-
land. . ^
Door de Kennemerraad (waarin deelnemen de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Heemstede en Zandvoort) werd een ontwerp-reactie
behandeld in een vergadering die op 16 november werd gehouden.

Op deze vergadering, die werd
bijgewoond door de socialist Toonen,
als vertegenwoordiger van Zandvoort,
werd besloten dat men de zin:

„Hoc men ook moge denken overhel
verlengen van de S-19 tot de
Zuidhollandse S-l, het lijkt onjuist, de
mogelijkheid in hel geheel niet te
noemen. Onderzoek naar de wense-
lijkhcid van deze doortrekking dient
(c geschieden in het kader van de
Knelpuntencommissie, tegen de ach-
tergrond van de aanleg van en,
eventueel de ervaringen met, de door
ons bepleite stedelijke verdcclwcg".

Zou laten vervallen en vervangen door
een zin waaruit blijkt dat de
verleninging van de S-19 in het
streekplan niet dient te worden
opgenomen.

Kennisgeving
In de commissievergadering van advies
en bijstand voor ruimtelijke ordening
werd voorgesteld, dit pre-advies van
het dagelijks bestuur van de Kenne-
merraad, als kennisgeving aan te
nemen. Dit met het oog op de
behandeling in de komende raads-
vergadering van 19 december aan-
staande.
Dit „Voor kennisgeving aannemen",
stuitte op weerstand van de d rie
b o v e n g e n o e m d e gemeenteraads-
fracties. Het was Gielen (VVD) die als
eerste signaleerde dat door vervanging
van deze zin de mogelijkheid zou
ontbreken, om in de toekomst alsnog
deze voor Zandvoort zo belangrijke
afvoerweg, te realiseren.

Voorzichtig
„Ik vond toch al dat de formulering
van deze zin uiterst voorzichtig was
gesteld. Maar om deze zin nu helemaal
te schrappen, dat gaat mij te ver.
Zandvoort wordt dan de mogelijkheid
van een goede afvoerweg ontnomen",
aldus Gielen.
Ook Flieringa voelde weinig voor het
weglaten van deze zin.
..Wanneer een Nederlander kans ziet
uit een file te ontsnappen, dan doet hij
dal, ook al kost hem dat twintig
kilometer omrijden. Liever twintig
kilometer om, dan tien minuten in een
file is het principe van de Nederlandse
autobobilist", was de zienswijze van
de woordvoerder van „Inspraak Nu".
Ook het C.D. A., bij monde van de heer
Van As deelde de mening van beide
commissieleden.

Flessenhals
Men gaat namelijk van het standpunt
uit dat de toerist die naar Zandvoort
wil komen, toch naar Zandvoorl
komt. en niet naar bijvoorbeeld „De
Langeveld Slag" bij De Zilk. Het gaat
'•r maar om dat iedereen op dezelfde
tijd het dorp wil verlaten en de
flpssehals die de Zandvoorlselaan nu
«tnmaal is, zorgt voor filevorming.
Des te eerder men uit deze flessehals
weg kan, des te sneller gaat het
verkeer.

PrioriteitenjN
In het ontwerpstreekplan komt een
lijst wan prioriteiten voor ten aanzien
van de verkeersrelaties in het gebied.

"Nederlander rijdt
liever twintig km
om, dan tien min.
in file te staan1

Voor Zuid Kennemerland wordt de
verkeersproblematiek niet onderkend.

Het kustverkccr veroorzaakt vaak
filevorming die zich tol Haarlem en
Heemstede kan uitstekken.
In afwachting van het in gang zijnde
onderzoek zijn Gedeputeerde Staten
van mening dat in de eerste plaats door
uerkecrsrcgulcring getracht zal moe-
ten worden de problemen bij het
rccrealievcrkecrop Ie lossen.

Op de lijst van prioriteiten komt dan
ook geen verkeersverbinding in de
kuststreek voor, die enig soelaas zou
kunnen bieden.

Wel wordt op de „tweede prioritietcn-
lijst" genoemd de A-21 in Haarlem-
mcrmccr in samenhang met de S-20
(verbinding A-4 Nieuw Vennep) en de
weg bezuiden Bennebroek, of een
verbinding in welke vorm ook.

Visie socialisten N
Gcr Toonen, gemeenteraadslid
P.v.d.A. in Zandvoort, heeft zittingin
de Kennemerraad in de fractie van de
P.v.d.A *Hij zegt over de S-19 het
volgende: „Ik deel de mening van de
P.v.d.A-fractie in de Kennemerraad,

dat de S-19, voor het verkeerspro-
bleem van Zandvoort geen oplossing
is. Wij zijn van mening dat op grond
van de verkeerstechnische-problemen,
(de weg voert langs of door een stuk
natuurgebied) nog meer verkeer in dit
gebied funest zou zijn. Bovendien
doet het wel of niet aanleggen van de
S-19, niets al' aan het Zandvoorts
verkeersprobleem. Erger nog, de angst
bestaat dat.door aanleg van deze weg,
het verkeersaanbod in Zandvoort nog
groter zou kunnen worden. Wij
hebben twee aanvoerwegen, en dus
ook slechts twee afvoerwegen.
Wanneer het dorp vol is, is het vol.
Juist om het verkeer in de woon-
gebieden Haarlem, Heemstede en
Bennebroek te ontlasten, is het
noodzakelijk dat er een snelle
noord/zuid verbinding komt. Deze
zou kunnen lopen vanaf het klaver-
blad A-4 door de meerlanden en
aansluiting op de weg bezuiden
Bennebroek, die weer kan aansluiten
op de S-l'iri'De Zilk. Ik "vind deze
oplossing nuttiger".

Raadsvoorstel L
Gelet op de meningen die tijdens de
commissievergadering werden geuit,
zal het college van b. en w. toch een

Uittocht uit Zandvoort op een drukke zomerdag.

Lange files zowel op de Zeeweg als de Zandvoortselaan.

Een beeld dat de eerste jaren zeker niet verdwenen zal zijn.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

Door-en-door eiken
' Massief, geloogd eiken
112 jaar garantie
' ongekende service
> voorzien van eigen brandmerk

Meubelfabriek
M- Oisteirwijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923.

WULLUM v. d. WURFF

ander prae-advies aan de raad moeten
uitbrengen, dan oorspronkelijk de
bedoeling was. Voorlopig wilde de
commissiemeerderhcid handhaving
van de zin zoals deze voorkomt in het
ontwerpstreekplan. De reactie op het
streekplan zoals door de
Kennemerraad werd aangebracht
wordt voorlopig niet door de meerder-
heid van de commissie leden gedeeld.
De gemeenteraad heeft het laatste
woord.

Waarschuwing aan
"skate-boarders"
ZANDVOORT - Door de politie
van Zandvoort wordt gewaar-
schuwd dat de rolplanken (zoge-
naamde skate-boards) in beslag
kunnen worden genomen, wan-
neer daartoe aanleiding bestaat.
Door de overheid zijn namelijk
stringente voorschriften ver-
strekt waarbij het" verboden is
zich met deze „rol-planken" op
de openbare weg, voort te
bewegen. De besturing van deze
rolplanken is niet voldoende en
ongelukken zijn derhalve niet
ondenkbaar.
De politie van Zandvoort heeft
inmiddels meerdere klachen on t-
vangen over het gebruik van deze
rol-planken- die op de openbare
weg worden gebruikt.
Mocht er' sprake zijn van ernsti-
ge gevallen van gevaar of hinder,
dan kan tot inbeslagneming van
dit soort speelgoed door de poli-
tie worden overgegaan.
Onderzocht worden de mogelijk-
heden, wanneer daartoe behoef-
te bestaat, tot aanwijzing van een
bepaald terrein waar deze sport
beoefend kan worden.
Tot zo lang dus, geen gevaarlijke
spelletjes op straat! ! ! ! !

Gesloten overweg
ZANDVOORT - De hoofdinspecteur-
korpschef van gemeentepolitie te
Zandvoort maakt bekend dat de
spoorwegovergang aan do (Verlengde)
Haltostraat in verband met werk-
zaamheden voor motorisch verkeer
afgesl ote n zal zijn in de nacht van
dinsdag 12 december op woensdag 13
december a.s. van 23.00 uur tot 07.00
uur.
Voetgangers -eventueel een fiets of
bromfiets meevoerend- kunnen de
overweg wel passeren.

Vogels 'gevlogen'
ZANDVOORT - Toen een duiven-
houder in Zandvoort dinsdagmorgen
zijn postduiven wilden verzorgen,
bleken er dertien stuks „gevlogen" te
zijn.
Het gaaswerk van een buitenhok werd
vernield, waarna een 'Zogenaamd
kweekhoek werd leeggehaald. De
schade zou volgens de aangever, die
aan de Hogeweg woont, f 4 0.000,--
bedragen. De recherche heeft de zaak
in onderzoek.

, W U R F - P R A E T '
Suntereklaes is nauwelijks weg, of de
Kerstman staet alweer te dringe.

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

„TROPICAL"
Vlees - Vis - Wildspecialiteiten

Verwarmd terras
P. J. Serno

Zeestraat 29 - Zandvoort
Tel. 02507-27 81

ZONDAGS:
„Diner - Chantant"

met Frans Landmeier

ELASTISCHE
KOUSEN

Joh. v. Meerten
NIEUWE GRACHT 33
HAARLEM

Telefoon 023-320930
Leveranciers voor alle ziekenfondsen,

Eén der werken van Tonbreeker.

Chris Tonbrek®!1

ZANDVOORT - In de Openbare
leeszaal van de bibliotheek aan de
Prinsesseweg exposeert tot zater-
dag ifi decejrpber de in Zandvoort
wonende en-werkende Schilder/-
tekcnaar Chris Tonbreeker, met
gouaches en tekeningen.
In'november werd deze expositie
geopend" met een interessante
inleiding door de wethouder van
onderwijs en cultuur, de heer LM.
Aukema.

In de stille, beslotenheid van de
fraaie expositiezaal, die ui tmunt
door een uitstekende belichting,
komt het geëxposeerde ten volle
tot zijn recht. Men heeft volop
gelegenheid op ?.'n gemak in deze
rustige en intieme tentoonstel-
lingsruimte het werk te bekijken.
Chris Tonbreeker is ongetwijfeld
een kunstenaar van formaat. Hij
exposeert zeven gekleurde land-
schappen en acht tekeningen,
onder welke laatste vijf naaktfigu-
ren, die ui tmunten door fraaie
vormgeving. Zijn werk is fascine-
rend, soms bij hut brutale af, maar
ongemeen boeiend en interessant.

Bij/condor origineel zijn ook zijn
beide gouachos van aan een
kierenhaak opgehangen regenjas,
die de werkelijkheid jxeer dicht
benaderen. Alle werken zijn
ingelijst achter glas. Of dit laatste
noodzakelijk was, blijft een op'en
vraag.
Dit geldt speciaal voor de zeven
gekleurde landschappen, die hcr-
innt'ringen oproepen aan het werk
van Pieter Giltay. Zij zijn mat van
kleur met een overwegende
voorliefde voor het groen, dcson-
danks sterk aansprekend.
Wij menen, dat Chris Tonbreeker
nog veel moer pijlen op z'n boog
heeft en ook in houtsnijwerk veel
goede dingen heeft gemaakt. Het
is te hopen, dat hij ook in deze
richting nog eens iets van zich zal
laten horen enxien. Een bezoek
aan deze expositie is zeker aan te
bevelen. Man kan er vele en
merkwaardige indrukken opdoen.
De openingstijden zijn behalve op
de ui t lccnuren van de b ib l io theek
ook 's zondags van 1-1.30 tot
16.30 uur.

K.Sr.

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Burg. Enge/bertstraat 1T-
Zandvoort- Tel. 5531

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

j.
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of kouken, open haarden en ander
metselwerk.
Timmerwerk
zoals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen.
Telefoon 02507-6091-3086.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Hobbemakodo 64-65, Amsterdam.
telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland.

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

De nieuwste
kollekties meubelen
komen binnen, dus...
moeten wij ruimte maken.
U kunt vanaf heden
profiteren van onze

Beslis snel. Deze
aanbieding geldtzolang
de voorraad
strekt.

zitparadijs
specialisten in leer
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Onze ouders

D. van Leeuwen
en

H. van Leeuwen Doesburg
zijn op 16 december 1978 30 jaar getrouwd.

Wij zijn dankbaar dat zij deze mijlpaal in
gezondheid hebben bereikt.
Komt u hen ook feliciteren in Restaurant
ZOMERLUST, Kosterstraat 5 op zaterdag
16 december a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur.

Jettyen Gerard
Dirk en Vera

Hulsmanstraat l
Zandvoort.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van onze medewerker

A. F. Bierenbroodspot

Zijn hulpvaardige maar bovenal beminnelijke
persoonlijkheid zullen wij dankbaar in onze
herinnering bewaren.

Directie en medewerkers

Dr. Joshua Bierer Stichting
ZANDVOORT, 28 november !97£.

„In het huis van mijn Vader zijn vele woningen"
Joh. I4:2a

Heden nam de Heer tot Zich

Christina Henriëtte Teekman
in de ouderdom van 90 jaar.

K. C. VAN DER MIJE Pzn.
ex test.

BENNEBROEK, l december 1978.
Corr.-adres: Marisstraat l, Zandvoort.

De begrafenis heeft plaatsgehad op
woensdag 6 december jl.

op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk
of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht
na het overlijden van mijn lieve, zorgzame
man, onze vader en opa

Bernardus Johannes Lef f erts

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Namens ons allen:

M. L. P. LEFFERTS-BOER

ZANDVOORT, december 1978.

Woningruil
Aangeboden in Amsterdam-Zuid

bij Concertgebouw.
6 grote kamers, 3 kleine kamers, 2 keukens,

2 w.c.'s, 4 grote en 3 kleine kamers ver-
huurd op maandbasis.
Huur 552,- per maand.

Gevraagd _±. 3-kamerwoning in Zandvoort.
Br. ond. nr. Z 335 bur. v. d. blad.

BOUWES PALACE ZANDVOORT

vraagt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding

a. ZELFST. WERKENDE KOK
b. ASSISTENT KOK

Eventueel intern

Sollicitaties te richten aan de heer F.
Veerman, telefoon 02507-2144.

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
IMETOPBERGMAP). SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS \ + 1
INDERDAAD 2 VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN.PERMND MIN PER JAAR
f 5000 f 47,50 . / 475.
f 7.000 .' 6b,50 / 665.
f 9000 f 85,50 .' 855.
/I l 000 f 104,50 f1045.
/ 14000 f 133,00 > 1330
/ 24 000 f 228,00 f 2280

Hypotheken tot 140%
Binnon 2 dagen geregeld, rente v a 8

Advies Buro Kar! Grannetia
Wilhclrtiinaweg 3. Zandvoort. tel. 02507 2150

Paviljoen „De Vijverhut
Vondellaan 46 - ZAIMDVOORT - Tel. 25 38

It

fyft, •~N }<•.-. \ i
$ï,J&£ll

Itil
i «nummv t~ - J»B..

|S 83 ;

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner!

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk?

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips,

UW VERHUIZING-
GNZE ZORG!

de wit verhuizingen

A. J, v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

'<~

FA.KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar

'••«*&''.'••$"'!>•'•• •"^r'^'i'^^"?' >"••-;••'* ".'' - ' : ' . . .bekende adres voor ,
rf-H?ï : -f ">^f [f* ' 'v*y%'.- •-• • r.- f '•* :•-• ':^
tv-verhuur en onderhoud

Ïtelëfön!2507§4307;

W1STÜÜ!
Er is een

moderne,
GOED

GEOUTILLEERDE

Kapperszaak
en

en wel, aan de kop van de Zeestraat.

Passage 20, telefoon 02507-6309

KANTOORUREN

ZAStiDVOQRTS R»
Kant or: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG -9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN liM EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

(v/h Jac. Koper)
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Kombineermod
Nieuw: composé. tu/eed kolbert mc;t

effen vest en pantalon. Met leren
knopen en opgestikte zakken.

Tweed kolbert. met leerapplikaties
en het vest met opgestikte zakken in
hetzelfde dessin. Om zelf smaakvol
te kombineren met een effen
broek.

De Nieuwe Trend
in mannenmode

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:313*
MS 01

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 1955.
v, Ostadestraat26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Naast bloemen en planten
hebben wij ook een ruime
keus in sierpotten,
opgemaakte stukjes enz.

'erica' GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.*

•̂5=aaagas55 !̂i«eiis»aaggŝ ^

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENSÜ!

A

/20,- incl. BTW

B

30,- incl. BTW

15lr" incl. BTW

K. JANSEN
/65.- incl. BTW

Slotweg 12, Zandvoort

wenst vrienden er) bekenden
een voorspoedig nieuw/aar.

BON:

Ik kies model: ...

Dit is mijn tekst:

Handtekening:

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor maandag 11 december 1978 aan:

Randstad Publicaties
Postbus 264, Aalsmeer
Zandvoorts Nieuwsblad
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Na tien jaar intensieve arbeid in waterleidingduinen

Stichting
i

heeft zichzelf overl
VOGELENZANG - De Stichting Biologisch Centrum, die sinds de
jaren '67/'68 beschikte over een biologisch centrum in de
Waterleidingduinen, heeft momenteel twee houten gebouwtjes
„over". Deze twee houten lokalen tracht men nu te schenken aan
andere instanties op het gebied van de milieuzorg, maar om iets kado
te geven, daar zijn zelfs in ons land problemen mee.
Ze werden aangeboden aan Natuurmonumenten en het I.V.N.
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), maar het geschenk
werd afgewezen.
Momenteel worden besprekingen gevoerd met de Stichting het
Geestelijk Gehandicapte Kind. 4ie waarschijnlijk één van de
gebouwtjes zou kunnen gebrr
Ken nemerduinen. Maar eenvou
De secretaris van de Stichting, dt
heer T. Bos, zegt hierover. „Je
zou denken dat er liefhebbers
genoeg zijn, nu is dat wel zo,
maar houten gebouwen worden
gezien door de gemeente-

i voor een onderkomen in de
j het niet.

Als dank

besturen als brandgevaarlijk, en
bieden geen beveiliging genoeg
tegen inbraak, en dan wordt er
geen vergunning verleend, jam-
nier maar waar".

Bezoekerscentrum
Hoc kunnen twee in zeer goede staat
verkende gebouwtjes plotseling
„over" zijn?

Nu blijkt „plotseling" niet juist te zijn.
Sinds men in de Waterleidingduiiicn
beschikt over een fraai nieuw
bezoekerscentrum, (op 30 november
'78 werd dit officieel geopend), dat in
1977 al op de begroting voorkwam,
bouwkosten dat ca. l miljoen wist de
Stichting Biologisch Centrum dat zij
zichzelf had overleefd.
Na tien jaar intensieve arbeid op het
gebied van natuurvoorlichting aan-
bezoekers van de Waterleidingduinen,
kwam aan haar activiteiten in deze
vorm een einde. De afdeling Public
Relations van de Amsterdamse Water-
leidingduinen, zal nu zelf in de tot
haar beschikking staande fraaie ruim-
te, deze voorlichting over nemen.
Voorlop i g is er al een semiperma-
nente expositie ingericht, wellicht
architektomscii verantwoord, die^ be-
zoeker een summier beeld geeft van de
waterwinning, de fauna en flora van
het duingebied.
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'Geen schop;

met het
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Historie
De geschiedenis van liet biologisch
centrum voert terug naar de jaren vlak
Ha de oorlog.
Destijd was burgeme e ster Cremer van
Haarlem één der eersten die commissie
installeerde in Zuid Kennemerland,
namelijk de Natuurbeschcrmings-
commissie.
In de beginperiode omvatte de arbeid
van deze commissie niet zoveel werk.
Behalve de bioloog P. van Zalinge,
maakte nog enkele ambtenaren van
het gemeentebestuur deel uit van deze
commissie die een adviserende taak
had in het beheer van de natuur-
gebieden in Kennemerland.
Deze commissie werd gesbusidieerd'
door de gemeenten in Zuid Kennemer-
land. In het midden van de jaren zestig
kwamen er bestuurswisselingen, en
ook de werkwijze van de commissie
werd veranderd.
Men startee met het geven van een
cursus „natuurgids". De heer van
Zalinge, onder wiens leiding deze
curcussen werden gegeven zegt hier-
van: „Dat is een vrij serieuze opleiding
met examen. Men kan zich natuurgids
noemen, wanneer men het diploma
heeft behaald.

i voetje
>^5-̂ X>-̂ >^>^><ly<r> _ .
In het eerste jaar was er v:>!

Belangstelling voor deze curcus (zo'
15 man), die de bedoeling heeft i
mensen kennis bij te brengen, zodat
men een wakend oog kan houden op
de flaor, fauna in bijvoorbeeld het
duingebied.
De natuurgidsen van de eerste cursus,
waren allemaal betrokken bij de
Natuurbeschcrmingscommissie. om-
dat men vanaf 1966 Pro Deo werkte
voor de commissie kon men met de
subsidiegelden meer studiemateriaal
etc. kopen.

Eigen onderkomen
Enthousiast toog men aan netwerk in
het gebied van de Waterlcidingduinen.
De commissie zorgde voor de, later zo
bekend .geworden, natuurpaden, men
organiseerde natuurwandelingen en
men zocht een onderkomen, om ook
binnenshuis met exposities, of een
beter woord, projecten, de bezoekers
op verantwoorde wijze de nodige
biologische kennis bij te brengen.
Door een der leden, de heer Niessen
uit Zandvoort, kreeg men de be-
schikking over een houten schoollo-
kaal, toen in die gemeente een nieuwe
school werd gebouwd.
Enthousiast werd dit eerste lokaal
naar de Waterleidingduinen gebracht.
Het arriveerde op een grote trailer,
waarvan de chauffeur als beloning
alleen maar een dikke sigaar wilde.
Door het hoofd productie Water-
leidingduinen, de heer J. Duyve, werd
alle medewerking verleend.
Men kreeg een plaatsje aangewezen
dichtbij de ingang aan de Vogelen-
zangseweg, in de omgeving van de
Oranjekom, hier stond niet zichtbaar
vanaf de weg het eerste onderkomen.
Met medewerking van de Waterlei-
dingduinen kwam er verwarming,
water en elektra, en de eerste
bezoekers kwamen naar de „Duyve-
til".

door:
Ma rg reet Ates
Men startte met de duinwandelingen.
In dit verband moeten zeker genoemd
worden de heer Puts uit Zandvoort en
de heer Langeveld. Zo'n tien jaar lang
verzorgt de heer Puts nu al du i n-
wandelingen. ledere zondagmiddag
om 13.00 uur was hij bij de
„Duyvetil" en startte een duin-
wandeling. Ook de heer Langeveld
heeft dit jaren gedaan, weer of geen
weer.
Sprekend over „weer of geen weer",
ook Bert Garthof kwam naar de
Waterleidingduinen voor een fcesto-
lijke opening, en besteedde ruim
aandacht aan het werk van de
commissie, in zijn radiorubriek.

„Zonder water geen leven mogelijk",
„Vogel, vtie ben je", „Insekten-
wereld" en een project over „rce-
wild". Men heeft zelfs nog eens

•" wil d wan delingen georganiseerd.
.. ..^ar dan kwamen er zo'n twee-
honderd rnan opdraven, dan is het
natuurlijk ondoen'lijk om daar een
natuurwandeling mee te maken",
glimlacht de heer Bos.
Het werk groeide zo, dat er behoefte
bestond aan een tweede gebouw. Dit
kwam door medewerking van Jhr.
Picter Quailes 'van Ufford, die de
commissie f 7.000,- renteloos leende,
zodat men een nieuw houten gebouw
kon aanschaffen.
Dit werd -.gebruikt voor lezingen,
dia-avonden etc. Men kon deze lening
aflossen door de subsidiegelden
hiervoor vo or een deel te gebruiken.

i
Projecten
Door de commissieleden werd ijverig
gewerkt, soms avonden achter een
voor een bepaald project. Zo was er

Inmiddels was er zoveel aan bezit-
tingen met grajte liefde en zorg bijeen
gebracht, beschikte men over twee
gebouwen, dat men het verstandiger
oordeelde, diti deel uit_de commissie
natuurbescherming zelfstandig te la-
ten opereren. •

ii

Ontstaan stichting

Zo werd in 1972 de Stichting
Biologisch Centrum opgericht, die los
stond van de na tuurbeschermingscom-
missie. De heeit van Zalinge, één der
werkers van httï eerste uur, immers hij
heeft zitting nn de Natuurbescher-
mingscommis'si P vanaf het begin
maakte geen deel uit van het centrum.
Secretaris werd'de heer Bos, die deze
fuctie nog steed s bekleedt.
De laatste jaren] heeft het Biologisch
Centrum nog verschillende projecten
gekend, die veql belangstelling trok-
ken.
Zo werden er ma het behalen van het
imkerdiploma van de heren Puts,
Languveld en Bos, bijen gehouden. Er
was in het cemlrum een demonstra-
tiekast waar de bezoekers het wel en
wee van het bijenvolk konden volgen,
er waren paddestoelen- en insekten-
pn.jucten en de d uinwandelingen.

Toekomst
De toekomst voor het Biologisch
Centrum ziet er een beetje
somber uit. Niet alleen heeft
men geen eigjen onderkomen
meer, toch bijzonder belangrijk
voor vergaderingen, bijeen-
komsten, en gewoon het opstel-
len van plannen voor de
toekomst, ook door de opening
van het Bezoekerscentrum van
de Waterleiding duinen, is een
belangrijk onderdeel van hun
arbeid vervallen.

„Als dank hebben wij zeker geen
schop met het voetje gehad, er
bestaan plannen onze stichting
in te schakelen bij projecten van
het centrum in de toekomst,
voorlopig kunnen wij wel stellen
dat wij onszelf hebben overleefd,
doordat de Waterleidingduinen
onze voorlichtende taak heeft
overgenomen", aldus de heer
Bos, die tien jaar lang het
centrum van de stichting op
zondag heeft bemand.
Wel heeft men plannen om in het
voorjaar weer met de natuurwan
delingen te beginnen, ook wil
men graag hulp bieden bij het
nieuwe bezoekerscentrum, maar
in welke vorm, daar heeft men

nog geen idee van.
Met weemoed denken de wer-
kers van het ecr-te uur terug aan
de gezamenlijke inspanningen
van de Natuurbeschermingscom-
misie Zuid Kennemerland om
het Biologisch Centrum van de
grond te krijgen, hun vele arbeid
om bezoekers op ecologisch
verantwoorde wijze voor te
lichten over het beheer van
natuurgebieden, de opleidingen
tot natuurgids enz.

Of het nieuwe bezoekerscen-
trum deze taak op verantwoorde
wijze van het Biologisch Cen-
trum heeft overgenomen, zal de
toekomst leren.

^^V,:V^^X
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Nog rust in het
duin watergebied

Het nieuwe bezoekerscentrum dat op 30 november officieel werd geopend.

ZANDVOORT
. - Ondanks allerlei

externe „aanslagen" op het water-
leidinggebied in de duinen van
Bloemendaal, heeft het gebied de rust
weten te bewaren. Dit zei di> minister
van Volksgezondheid en Miheuhy-
gié'ne, dr. L. Ginjaar ter gelegenheid
van het honderdvijfentwintigjurig be-
staan van de gemeente waterleiding-
bedrijven van Amsterdam, vorige
week donderdag in Leiduin Vogelen-
zang.

„Het duingebied heeft door zijn grote
uitgestrektheid, zijn afwisselend land-
.schap en de ligging nabij de grote
bevolkingsconcentratie- bij uitstek
aantrekkingskracht vour dagrecreatie.
Kustgebieden van een dergelijke
omvang en kwaliteit zijn elders m
West-Friesland nu-t te vinden. Voor
ren belangrijk deel is dat te dunken
aan de functie van dr du inen voor de
walerwinning". De minister conclu-
deerde dat hol gebied anders zou /ijn
aangetast door woningbouw, wegen-
aanleg en recreatie. 'IVn aanzien van
hrt gebruik van de d u i n e n voor de
waterwinning zei de minister dat die
walerwiiming gepaard met kunst-
matige inf i l t ra t ie van oppervlakte-
water, van groot belang is omdat div.i'
wijze van drinkwaterproduelen vei l ig
i'ii betrouwbaar is.
„l)c instandhouding van na tuur en
landschap stelt echter uu n d i l gebru ik
gren/i'ii die in een voortdurend proces,
MUI afweging van belangen op de
grondslag van nauwgezet onderzoek
moeten worden vastgesteld. Onder
zoek betreffende duniinfiltratie /.al
y.ich daarom niet alleen op het
vulerleidingbelani; moern richten.

maar ook de belangen van natuur en
landschap moeten omvatten", aldus
de minister. Ir. C. van der Veen,
directeur van de Gemeentewater-
leidingen zei dat de natuurlijke
kwali tei t van het dr inkwater zoveel
mogelijk bewaard dient blijven.

„Drinkwater is een door de na tuur
gegeven element. Het behoort lot het
natuur l i jke milieu. Daarom kan er
geen fundamenteel conflict is, moet
het een conflict aan de oppervlakte
zijn dat kan en rnoet worden opgelost.

Niet onderlinge strijd, maar gezamen-
lijke strijd is geboden om de
voortgeschreden watervervuiling terug
te dringen".

LANGS DE VLOEDLIJN

Wanneer men hot zogenaamde
algemene belang als voorwendsel
neemt, kan mun gaan waarheen men
wil.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Met oog en oor
•/ .%': ; ;- :••>, . . ; . - • ' - • • • . ; • <Hf 'v..-V--.;,'" ''^'S'V'.'^
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Verblijdend en hoopgevend
Dezer dagen heelt cie huidige
eigenaar van hotel Keur aan de
Zeestraat, de heer Leo Duiven-
voorde een contract afgesloten
met K.L.M.-Fokker voor het
logies van 50 employc's van deze
maatschappij, die aldaar in op-
leiding zijn. Onder hen bevinden
zich toekomstige piloten, boord-
werktuigkundigen en vele
anderen. Zij zul len in hotel Keur
vertoeven van nu af aan tot april
1980. Zomergasten zullen er do
komende zomer dus niet mer-r
voor logies kunnen boeken, want
alle kamers zijn gedurende bijna
anderhalf jaar bezet. Zij vertrek-
ken 's morgens vroeg na het
ontbijt en keren om ongeveer vijf
uur 's avonds temg. Alle vervoer
geschiedt met K L.M -bussen.
's Zaterdags en 's zondags zijn ze
vrij. Leo Duivenvoorde en z'n
echtegenote. mevrouw Duiven-
voorde-Michalides zijn met deze
ontwikkeling in hun zaak bij-
zonder ingenomen. Zij noemen
het verblijdend en hoopgevend,
hetgeen ook inderdaad zo is.
Verblijdend, omdat al het per-
soneel nu winter en zorner
permanent in dienst kan blijven,
hoopgevend omdat onze Midden-
stand van deze hotclbezetting
zeker ook verscheidene graantjes
zal meepikken. Er %verden door
hen tenminste in de afgelopen

' week al heel wat inkopen gedaan
en diverse bedrijven bezocht.
Hoopgevend en verblijdend ook,
omdat nu gebleken is, dat het
hotelwezen in Zandvoort nog alle
aandacht heeft en dat een groot
hotel zijn bestemming blijft
behouden. Een lang gekoesterde
wens van Leo Duivenvoorde en
z'n vrouw is hiermee tevens in
vervulling gegaan, nl. dat ook in
de wintermaanden Zandvoort
volop in de runn ing blijft, een
wens. die hij als vroegere voor-
zitter van de Federatie Handels-
vereniging-Hanze - ondanks alle
twijfels daarover van de Midden-
standers, - steeds heeft gepro-
pageerd, omdat' hij er een
onwankelbaar vertrouwen in had.
Dit vertrouwen heeft thans tot
bovengenoemd succes geleid. Wij
feliciteren er het echtpaar Duiven,
voorde van harte mee.

Onze Zandvoorte folkloren-
veretüging „De Wurf" weet van
géenToptibüden, wat betreft het
optreden van de vereniging
„buitengaats". Nu gaat men op
uitnodiging van de bewoners op
woensdag 10 januari in het grote
bejaardencentrum in Bloemen-
daah Huize „Wildhoef" weer een
uitvoering geven van volksdansen
en oud-Zandvoortse schetsen. Om
halfacht wordt de avond geopend
met een dia-voorstelling en een
korte causerie over het vroegere
vissersdorp Zandvoort door de
voorzitter van de „De Wurf", de
heer J A. Steen. Het gebruikelijke
programma derhalve, waarmede
men overal zoveel succes oogst.

Benoeming
Met ingang van l december jl. is
bij de administratie van de
Gemeentepolitie benoemd de
heer J.H. Hollander. Tot ge-
noemde datum was hij werkzaam
als ambtenaar bij de afdeling
Burgerzaken ter Gemeente
Secretarie. Zijn vertrek aldaar
wordt door alle collega's om zijn
prettige collegiale eigenschappen
zeer betreurd. In intieme kring
werd één dezer dagen afscheid van
hem genomen onder aanbieding
van enkele geschenken. Moge hij
zich in zijn nieuwe werkkring
spoedig geheel thuis voelen.

Hotel Keur.
Om misverstanden te voorkomen
willen wij er nog even op wijzen,
dat de gastenbezetting in hotel
Keur in de komende anderhalf
jaar, waarover wij bij de aanvang
van deze artikelenreeks schreven,
geen ingrijpende veranderingen in
de exploitatie brengt. Alleen de
grote restaurantzaal zal niet moer
beschikbaar zijn, maar de grote
feest- en vergaderzaal „Le
Pcrroquet" beneden, blijft nor-
maal beschikbaar voor vergade-
ringen, bruiloften -en partijen.
Ook het café en de bar blijven op
dezelfde voet zoals tot nu toe
geopend, evenals in de zomer-
maanden het terras, 't Is maar, dat
u het weet: ui ter l i jk verandert er
niets.

Kerststukjes maken
Op dinsdag 19 december orgam-
seort de afdeling Zandvoort van
de Koninkli jke Maatschappij voor
tu inbouw en plantkunde in hotel
Keur aan de Zeestraat weer een
avond voor hrt zelf maken van
kerststukjes. Men begint om 8
uur. Er wordt gewerkt onder de
deskundige leiding van de heer
J.R. Warmerdam. Kr /.ijn geen
kosten aan verbonden, maar wel
dient men zelf voor een bakje,
potje, vaas of iets dergelijks te
zorgen. Ook het materiaal, zoals
donnegroen, mos, kaarsen, denne-

appels, oase, mesje o t' schaar,
binddraad, enz. moet zelf worden
meegebracht, zodat u geheel naar
eigen smaak te werk kunt gaan.
Het materiaal is o.a. verkrijgbaar
bij de firma Van Kleef, aan de
Julianavan Stolbergweg la en bij
de bloemenhandel in ons dorp.
Iedereen is welkom, maar komt u
wol vroeg, want de animo is elk
jaar groot. Voor hen, die niet aan
het benodigde materiaal kunnen
komen, zorgt de afdeling ervoor
dat tegen geringe vergoeding wat
groen en dergelijke verkrijgbaar is.

Grote belangstelling
Het echtpaar Wim van der
Moolen-dc Muinck heeft zaterdag
jl. op ondubbelz innige wijze
mogen ervaren, hoe populair en
geliefd het is, na een ruim
zes-jarige exploitatie van het
Gemecnschapshuis. Voor hun
40-jarige echtvereniging was een
overweldigende belangstelling en
talloze bloemstukken, bloemen
en geschenken werden aange-
dragen. De burgemeester was er
en „De Wurf" in oud Zandvoortse
kledij en vele, ja vrijwel alle
verenigingsbesturen. Wie is er
eigenlijk niet geweest? Het werd
voor het echtpaar van der Moolen
met kinderen en kleinkinderen
een onvergetelijke dag. En nu
maar op naar de vijft ig!

Een duur katje
Bij een inwoner van onze
gemeente was vorige week een
katertje weggelopen. Bruin en wit
gestreept en een half jaar oud,
waaraan men al zeer gehecht was
en het troeteldier van de drie jaar
oude zoon van de eigenaar. Na
enige dagen stelde hij zich in
verbinding met het Kennemer
Dierentehuis in onze gemeente en
het bleek dat het diertje daar
terecht was gekomen, omdat een
inwoonster van de Haltestraat het
beestje, dat liep te zwerven, in
huis had gehaald en vervolgens de
Dierenbescherming had opgebeld.
Men kwam het diertje ophalen en
nam het op in het asiel. Groot was
de blijdschap van het gezin, toen
Mincke weer gezond en wel
terecht was. Maar de blijdschap
werd wel enigszins getemperd,
toen een rekening werd gepresen-
teerd van f 21,49, zijnde f 6,49
voor l dag pensionkosten en
f 15,- ophaalkosten. Met het
eerste bedrag kan men zich wel
verenigen, maar die f 15,-- ophaal-
kosten zit de baas van het katje
wel een beetje dwars. Inderdaad is
dat een fiks bedrag. Voor minder
geld had men ook een taxi kunnen
nemen. Ons Kennemer Dieren-
tehuis weet in dit opzicht wél van
wanten!

Anastasia
De Zandvoortse toneelvereniging
„Wim Hildering" zal volgende
week vrijdag en zaterdag uit-
voeringen geven van het toneel-
spel „Anastasia" van Marcel
Maurette. Het stuk behandelt het
bewogen leven van de jongste
dochter van Tsaar Nicolaas II, die
van 1894 tot 1917 keizer van
Rusland was als opvolger van zijn
vader Alexander III en huwde met
Alice van Hessen, die hem volledig
beheerste en bekend werd door
haar relaties met de monnik
Raspoctin in verband met de
bloederziekte van een van haar
kinderen. Tijdens de Russiche
revolutie werd de gehele keizer-
lijke familie gevangen genomen
door de Bolsjewiki en in juli 1918
te Jekaterinenburg vermoord.
Sindsdien zijn de gerechten steeds
sterker geworden, dat de jongste
dochter Anastasia aan het bloed-
bad zou zijn ontkomen en nog
steeds in leven is. Diverse
Anastasia's zijn in de loop der
jaren opgedoken, mede in ver-
band met de oud-kcizcrlijke
bezittingen, die nog altijd in
Frankrijk aanwezig zijn. Of de
ware Anastasia nog leeft, is nog
steeds niet met zekerheid uitge-
maakt. Marcello Maurette, die
zich uitstekend in het gegeven
heeft ingewerkt, heeft er een
boeiend toneelspel over
geschreven, deels op historische,
maar bovenal op romantische
gronden. Het is een indruk-
wekkond spel geworden, dat veel
toneelroutine vereist maar dat is
„Wim Hildering" onder de des-
kundige leiding van Alie Bol wel
toevertrouwd. De uitvoeringen
vinden op bovengenoemde data
plaats in „De Krocht" en worden .
met grote belangstelling tege-
moetgezien. Het l i jkt een toneel-
gebeuren van de eerste orde te
worden. We hebben veel bc-
wondering voor onze actieve ,
t o n e e l v e r e n i g i n g „Wim
Hildering", die na de nog zo kort
achter ons liggende onvergetelijke
openlucht ui tvoering van ,,Op
hoop van zegen" op hot Gasthuis-
plein op 30 augustus j l . , nu al weer
kans ziet in zulk een korte tijd dit
moeilijke toneelspel op de plan-
kon te brengen. Dat is ern
kruchttoer, die veel respect
verdient. Wij wensen „Wim
Hildering van ganser harte voel
succes.
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Maak nu een proefrit
in de Volvo 343 AV114

Automobielbedrijf
H. P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.
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Modern, Gremoedelijk en Romantisch.
Met die Ouderwetse Degelijkheid.
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J&ROSE
VtfP KEUKEN

international

t*. •.**''~*Kwaliteit is
ons sterkste
argument

Waarom een
Rose-keuken
van Deutekom?
Onze vakmensen weten
wat keukenplanning is.
Een Rose keuken, in
kwaliteit, vormgeving
en duurzaamheid een
topprestatie.
In jarenlange praktijk
is z'n doelmatigheid
bewezen.
In prijs voordeliger dan
U had gedacht.

Een bezoek aan
onze toonzaal,
daar wordt U
wijzer van!
Showroomkeukens tegen
aantrekkelijke prijzen.
Openingstijden:
10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdags gesloten.
Verder volgens afspraak.

5 jaar garantie]

DEUTEKOM
KEUKEN ARCHITECTUUR

Paradijsweg 11A, Zandvoort

De miljoenste
Volkswagen is in

Nederland
geïmporteerd

Dat betekent feest
voor ons.

En voordeel

Kom langs en profiteer
van onze speciale

jubileumaunbiedingen

n Golf M
IIxiM ;i.mlrckKclijk geprijsd. cMru sportief van uitcr

lijk, de Volkiuagcn Golf M: motor v.in 37 kW (50 DIN-
pk). voor\viclu;«ndrijvmg, raili.wlbiinücn. aehtcrruil-
verwarmiiig, wegklapbarc achterbank, gasdempcr op de
achterdeur, hocdcnpkmk. bergv.ik rechts onder liet
dashboard.

Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Gespoten in mandurinc-orunjc, gecombineerd met
sportieve 7wart-wi»e stollen bekleding. Met een
bodyliner en„Golf M" aanduiding op de achterzijde van
de auto. Bovendien: lage
onderhoudskosten dankzij het
nieuwe V.A.G Service System.
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V-A-G

Garage Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, telefoon 02507-4565

DE ALLE KUITEN LAARS
VAN HELIOFORM.

BEKIJK DE NIEUWE KOLLEKTIE Bu:

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5a, zijstraat van

de Haltestraat, Zandvoort.

Timmer- en onderhoudsbedrijf

F. KORS
Lorentzstraat 91, Zandvoort, telefoon
02507-5225.

Verzorgt voor u:

• Luxe badkamers

• Keukens

•Dakkapellen

• Onderhoudswerk

enz. enz. enz.

POOOQOQOOOQOOOOOOOOOOO*

Interieurverzorging
FA. L B ALLEDUX & ZONEN
Complete woning-inrichting sinds 1923.

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Gordijnstofferv

*8
Tapijten
Cocosartikelein
Linoleums +• (Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
Luxaflex zonwering
Off. luxrdMter

Ploegstoffen VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.«. kloottemneubelen

ZAAK HALTESTRAAT27 29. tel. 2595. Zafidvoon
Matthtjs Molenaarsiraai 6. telefoon 37b9

TIMMER'S
Modernste Shell

Zelftankstation van
Zandvoort en omgeving.

DUINZICHT, Dr. C. A. Gerkiestraat 80.
, telefoon 3287.
Boulevard Barnaart, telefoon 5098.

Ook uw adres voor olieverversen •
banden - accu's - ondeirhouds-
beurten en schadererxaraties.

LID BOVAG.

FROMAGERIE
kaas- en wijn specialisten.

RECLAME van de week
Licht
belegen

iio /ƒ99
Kerkstraat 6A, Z.-andvoort.

telefoon 02507-6141.

Vier uw Kerst in

Bistro Harlekijn
d la carte.

Normale prijzen.
Voor reservering belt u

02507-6939

Bistro Harlekijn
Raadhuisplein 3, Zandvoort, telefoon 02507-6939.

Ook op nieuwjaarsdag geopend.

TE KOOP

Elke wgrkdag van
halt negen tol half één
en van halt twee tot
half 2es geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 00-2100 uur
en zaterdag s van
1000- 12 00 uur
U bent welkom

AANGEBODEN
landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen -flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & scriJDis D.v
Makelaar* en taxateurs onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 Ie Heemstede. Tel.: 023-28 85 50*

NIEUW HEROPEND!!
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

„TROPICAL"
(v/h v. Houten)

in een nieuwe eigen stijl
Met een tropisch verwarmd terras !
Met een exotische palmenbar !
Met een luxe hotel-accommodatie !
Met een sfeervol restaurant!
Met een unieke a fa carte keuken !
Met mogelijkheden voor zakenlunches
p art i es - diners en reserveringen.

Komt u eens langs ter oriëntatie (ook voor de kerst).
Ter kennismaking 2e kop koffie gratis !

U bent van harte welkom !
Vrijdagavond receptie v.a. 20.00 uur.

JOKE en PIET SERNO
Zeestraat 29 - Zandvoort - Tel. 02507 - 27 81

„Eten bij kaarslicht"
RESTAURANT BAD ZANDVOORT

Thorbeckestraal 23 - Tel. 35 20

DAGMENU a ƒ 12,50 - Kaart voor 10 menu's ƒ 95,-
Maandag:

Soep - Kotelet - Geb. aardappelen - Groente - Sla - Pudding
Dinsdag:

Stamppot rauwe andijvie met worst - Vers f rui t.
Woensdag:

Soep - Gebakken lever - Uien - Spek - Groente -
Gekookte aardappelen - Appelmoes • Koffie

Donderdag:
Zuurkool met Eisbein of spek en worst

Vrijdag:
Kabeliauw- o f schol f Het me t.frites, sla en
ravigotesaus - Flensje met advokaatsaus

Grote pils ƒ 1,25
Espresso-koffie

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3,
Zandvoort,

telefoon 02607-6580
Open van 11.30-18.00 uur

Maandag en dinsdag
gesloten.

Voor winterviolen,
madelieven en

vergeet-me-nieten,
kamerplanten en

nu ook voor
bloembollen en

heesters
naar:

Kwekerij
De Notedop
Geopend van 9.00

tot 18.00 uur.
Donderdags de gehele

dag gesloten.

DE NOTEDOP
Zandvoortsetaan 183,

naast ingang
Boockaniersnest.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Telefoon 2567

Zandvoort

Beide kerstdagen geopend
m.m.v. de internationale

entertainer Bill Vidak
Reserveer tijdig uw kerstdiner.

Populaire prijzen.
Ook voor bruitaf ten. partijen, vergaderingen

en recepties. Geen zaalhuur,

VERWARMD TERRAS!

ELLEN CATS
gediplomeerd hondemrimster
liefdevolle verzorging van uw hond
Tegen kleine vergoeding
kan uw hond gehaald worden.

Ir. Friedhoffplein 10 Zandvoort Tel. 2773 .
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Veelbelovend
exposeert in
ZANDVOORT - Een vermaard
schilder heeft eens gezegd: „de
kunst begint daar waar de
werkelijkheid ophoudt." Een
uitspraak, die onze Middel-
eeuwse schilders stellig in op-
stand zou hebben gebracht, maar
die desondanks in onze heden-
daagse tijd ongetwijfeld een kern
van waarheid bevat. We moesten
eraan denken bij het aan-
schouwen van het nieuwste werk
van de Haarlemse jonge kunst-
schilder Michiel Rieu dat thans
in het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein wordt tentoon-
gesteld en welke expositie
vrijdagavond jl. op een ietwat
buitengewone wijze, werd
geopend.

Michiel Rieu exposeert hier slechts
negen- schilderijen. Méér zou in deze
beperkte tentoonstellingsruimte ook
niet mogelijk zijn, want zijn doeken
zijn van een respektabele omvang. De
meeste meten zo ongeveer een
vierkante meter.
Verbazing maakt plaats voor bewon-
dering, naarmate wij dieper in het
werk van deze schilder doordringen.
Want Michiel Rieu heeft ons iets te
zeggen en het is bijzonder leerzaam en
interessant, dii zoeken naar een geheel
eigen stijl, die reeds in enkele doeken
te constateren valt, deze evolutie in
een kunstenaarsleven van stap tot stap
te volgen en dat kan op deze leerzame
tentoonstelling. Zij is er waarschijnlijk
zelfs de bedoeling van.

Opvallend is de ernst, waarmede deze
veelbelovende kunstenaar zijn werk
opvat. Dit komt vooral tot uiting in
zijn „serie van vijf" beginnende met
„Prototype artist", vervolgens „Frus-
tratet action" daarna „Terror own
work", hierna „Quiet moment" en
tenslotte „Artist end". Een duidelijke
groei valt in deze opvallende serie waar
te nemen, een groei die nog geen einde
heeft genomen. Maar stelt u tegenover
deze „serie van vijf" dan de doeken:
„Onze vakantie is Bulbik", „Sofa in

zondagmiddag" en bovenal „Le même
moment" alle bijzonder kleurrijk,
vooral in het laatstgenoemde werk,
dan valt er een verheugende rijping van
het werk van Michiel Rieu waar te

Burgerlijke Stand

ZANDVOORT • Geboren (buiten de
gemeente).
Karin I'atricia Maria, d.v. H.C.
Ilaspoort en J.J. Malady; Elles
Jacobina d.v. C.S. de Muinck en A.H.
Lips; Fcmke d.v. A. Stobbelaar en M.
Balledux; Marjolein, d.v. W.C. Paap en
M. do Wilde; LaylaTamara d.v. W. van
der Klauw en P. I. Landman.
ONDERTROUWD:
Th. P.M. Koolewijn en J.H. Zantvoort.
OVERLEDEN:
Jan Schmitz, 87 jr., geh. gew. m. H.
Kanzier.
OVERLEDEN buiten de gemeente:
Cornelia J.F. Seijmonsbergen, 72 jr.,
geh.gew.m. C.J. Gijsen; Albert F.
Bierenbroodspot, 72 jr., geh. m. A.A.
Goedkoop; Everdina M. Leenders, 92
jr., geh. gew. m. L.G. van der Sande;
Marinus Heijman, 68 jr., geh. m. E.
Gout.

GEBOREN (buiten de gemeente):
Jeffrcy, z.v. E. Koper en E. Kat; Niels,
z.v. R. de Graaf en R. Luikel; Sander,
z.v. M.J.M, van der Wal en M. van Eijk;
Melania Caroline d.v. W.P. Sloos en
E.U. Hanzelka.

ONDERTROUWD:
T.G.J. Horensius en M.C. van Houten;
H.A. Spierieus en W. Zwemmer.

OVERLEDEN:
A.F.R.M. van Horren, 77 jr., geh. gew.
m. W.A. Donkers; Franciscus X.M.R.
Kruse, 82 jr., geh. m. A.J. Rodenboog;
Dirkje Koning, 80 jr, geh. gew. m. L.N.
Zwaan.
Overleden buiten de gemeente:
Grietje D. Pothoff, geh. gew. m. A-
Loktnan; cornelia J. Bakker, 74 jr.,
geh. gew. m. J.C. Straatman.

' •" • • '

Nieuws in

Herenkapsalon heropend
ZANDVOORT • In de Diaconiehuisstraat is één van de oudere
panden op verantwoorde wijze verbouwd.
De vroegere kapsalon van Henk v.d. Feer, heeft een metamorfose
ondergaan en is volgens één van de cliënten „drastisch gewijzigd"
wat wel een „understatement" genoemd mag worden.
Hen, die tezamen met zus Annemarie, een aantal jaren de kapsalon
overnam van Wim Kok, voelt zich ondertussen „Zandvoorter met de
Zandvoorters", en bezit één van de weinige herenkapsalons waar
men zich nog kan laten scheren. Op zaterdagmorgen in het seizoen,
zijn het veel duitsers die hiervoor speciaal een afspraak maken.
Want uitsluitend op afspraak kunnen de heren in deze salon onder
het mes. Dit geldt voor knippen, wassen en scheren.
„Anders zitten er zo'n tien, twaalf mensen te wachten, en daar kan
ik niet tegen", aldus Kapper v.d. Feer.
Voor de liefhebbers: het telefoonnummer is 3874, en men kan
afspraken maken voor dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met
17.30 uur, en zaterdags tot 17.00 uur.

Een expressieve foto van de mimi-speler Ide van Heiningen.

nemen, een rijping die zich onge-
twijfeld zal voortzetten, wanneer hij
binnenkort voor tenminste een jaar
naar Praag vertrekt, waar men hem een
atelier ter beschikking heeft gesteld.
Deze expositie in Zandvoort is dan
ook voorlopig zijn laatste in Neder-
land.

IMime-voorstelHng
Aan de opening, waarvoor veel
belangstelling bestond, ging een
„mine-voorstelling" vooraf, verzorgd
door Ide van Heiningen, met aan de
piano de voortreffelijk .begeleidende
pianist Jeroen Kee.
De voorstelling gaf een beeld van

hetgeen men op de tentoonstelling
kreeg te zien en plaatste de evolutie,
die een kunstenaar soms doormaakt,
in een helder licht.
Het was wel een hoogst ongebruike-
lijke opening van een expositie, die
aanvankelijk wat bevreemdde, maar in
\vaarde won, naarmate het spel, dat
voortreffelijk werd gebracht, vorderde
Al met al is het zeker de moeite waard,
deze merkwaardige en leerzame
expositie te gaan bezien. U hebt
daarvoor gelegenheid tot en met 7
januari aanstaande dagelijks van 2 tot
5 uur, behalve op maandag en
dinssdag.^

K.sr.

Sinterklaasvieringen

Vorige week maandagmiddag,
dinsdagmorgen, dinsdagmiddag
en woensdagavond (voor ge-
nodigden tevens) hebben de
Zandvoortse leerkrachten namens
het St. Nicolaascomité in „De
Krocht" onder leiding van
'regisseur Jos Dröse zeer geslaagde-
opvoeringen verzorgd van het
sprookje „Koning Tourmalijn
verliest zijn pijn", waaraan ook
dit jaar weer dank zij een
voortreffelijke aankleding, sfeer-
volle decorbouw, vlotte rolkennis
en knap toneelspel oud en jong
veel plezier hebben beleefd. Wij
woonde de uitvoering van dins-
dagmiddag bij, en zagen toen het
stuk voor de derde maal. De keuze

voor jeugdopvoeringen blijkt wel
zeer beperkt. Telkens opnieuw
moet men op reeds eerder
gespeelde stukken terugkomen,
doch regisseur Dröse vertelde ons,
dat er thans door enkele onder-
wijzers hard wordt gewerkt aan
een nieuw spel, dat wellicht het
volgend jaar kan worden opge-
voerd. Dat wordt wel tijd, want
men kan niet steeds op oude
stukken blijven teruggrijpen, al
zijn die ook voor de meeste
schoolkinderen nog nieuw.-In elk
geval waren het .welverzorgde
voorstellingen, waaraan, men al-
gemeen veel plezier heeft beleefd.

Een krachtsinspanning van onze
Zandvoortse leerkrachten, die
zeker alle respect en hulde
verdient.

Informatie-avond
ZANDVOORT - Op donderdag 14
december is er in de Openbare Biblio-
theek een informatieavond over jeugd-
honken en wijkccntra. Aan de hand
van dia's en een'tentoonstclling zal de
heer Rijk Scheer VPH de Stic'itin0'
Ruimte om 20.00 uur starten mctzijn
inleiding. Aansluitend is er dan gelegpn-
heid om vragen te stel-
len over de Zandvoorste situatie.
Deze avond, met vrije toegangseis
georganiseerd in het kader van het
„jeugd en jongerenoverleg". De
informatie sluit aan op het onlangs
door dit overleg gepubliceerde rap-
port. In het maandblad voor de
Zandvoortse jeugd „Uhum" van
november jl. is hiervoor een fotorepor-
tage van de jeugdcentra opgenomen.
Als extra wordt de film vertoond over
het open jeugd-, en jongerenwerk in
Zandvoort, die op de welzijnsmarkt
voor het eerst gedraaid werd.

Sinterklaasloterij
ZANDVOORT - De Sinterklaasactie
van de winkeliersvereniging Noord en
de Federatie Handelsvereniging Han-
ze, heefl bij/onder veel succes gehad.
Niet minder dan vijfhonderd prijzen
zijn uitgeloot.
De uitslagen waren alsvolgt: De
hoofdprijs een jongens of meisjes
racefiets werd gewonnen door: J. O.
Keur, Fahrenheitstraat 4, in Zand-
voort.
De skatcboards door: A.v. Roon de
Lange, Boerlagestraat; 2. A.G. Gouw
Boer, Passage 3 Hat 12; 3. H.L. v.d.
Boogaard, Hobbemastraat 10, 4. Julie
Mebes, Burg. Fenemaplein 22/4 en 5;
F. Sterling, A.J. v.d. Moolenstraat 22.
De roboto radio's door: 1. Elise Sinke,
v.d. Werfstraat 4; 2. Karin de Dood,
Haltestraat 34; 3. W.F. van Densen,
Lorentszstraat 459, 4. fam. Schuiten,
Helmerstraat 31 en 5. Nicolette
Schelvis, Potgieterstraat 3.

Afhalen
Door Sint Nicolaas werden op vrijdag
l en zaterdag 2 december veel prijzen
aan de winnaars uitgereikt. Toch zijn
er nog zo'n driehonderdvijfentwintig
poppen, ballen, spellen, etc. blijven
liggen.
De mogelijkheid bestaat om deze
prijzen alsnog af te halen op woensdag
13 december van 14.00-16.00 uur in
Winkelcentrum Noord, achter de
Bakkerij van J.v.d. Werff in de
Pasteurstraat.
Wil men weten of men iets gewonnen
heeft, de namen zijn bekend gemaakt
in Winkelcentrum Noord, de Halte-
straal, Kerkstraat en Grote Krocht.

Vergeefse moeite
ZANDVOORT - In een pand aan de
Kostverlorenstraat werd vrijdag l
december ingebroken.
Nadat men eerst had geprobeerd een
gat in de buitenmuur te hakken,
hetgeen niet het gewenste resultaat
opleverde, werd een raam geforceerd.
Vervolgens werd een kluis met geweld
geopend. Uit deze kluis werd vermist,
sieraden, paspoorten, polissen etc.
Vrijdagmiddag werden alle ontvreem-
de voorwerpen aangetroffen op een
parkeerterrein in Amsterdam. De
recherche heeft de zaak in onderzoek.

In
memoriam
ZANDVOORT - Op 72-jarige
leeftijd is vorige week overleden,
de heer Albert Ferdinand Bieren-
broodspot. Hij woonde aan de
Brederodcstraat 52. Op vrijdag l
december, vond onder grote
belangstelling de crematie plaats.
Albert Bierenbroodspot was in
Zandvoort een bekende en gelief-
de figuur.
Sinds het verlaten van de
schoolbanken zwierf hij over de
wereldzeeën, alschef-hofmeester.
Aanvankelijk was het zijn bedoe-
ling stuurman ter koopvaardij te
worden. In 1924 maakte hij zijn
eerste reis als stuurmansleerling
op het stoomschip „Aalsum".
Later ging hij over naar de civiele
dienst.
In de oorlogsjaren 1940/1946
vertoefde hij buitengaats en
diende zijn land met gevaar voor
eigen leven. Hij was betrokken bij
verschillende schipbreuken ten
gevolge van vijandelijke acties,
terwijl hij meevoer met con-
vooyen.
Albert Bierenbroodspot was een
zeeman in hart en nieren. Dit kon
ook moeilijk anders want hij was
de kleinzoon van Albert Bieren-
broodspot, de bootsman van Z.M.
Stoomkorvet „Cycloop". Het
marineschip dat op 3 januari 1855
enkele kilometers ten zuiden van
Zandvoort, tijdens een zwarte
storm, strandde. (Een foto van dit
schip is terug te vinden in het
bekende Zandvoortse boek „Gort
met Stroop").
Drie bemanningsleden verloren
bij deze ramp het leven. De
overige schipbreukelingen werden
ondergebracht in hotel „Groot
Badhuis" en keerden later huis-
waarts.
Zo niet Albert Bierenbroodspot.
Hij bleef in Zandvoort en huwde
met Aal t je Drayer. Eén van hun
kinderen was Dirk Bicrenbroods-
pot. Uit zijn huwelijk werd een
zoon geboren die naar zijn
grootvader werd vernoemd,
Albort Biorenbroodspot. In zijn
jeugdjaren was deze klein/.oon
één der grootste kwajongens van
Zandvoort. In het volgend jaar
verschijnend boek over Oud-
Zandvoort, worden verschillende
van deze kwajongcnsstrekon be-
schreviMi.
Aan een goed on avontuurlijk
loven kwam een oinde. Men zal
zich Albert Bierenbroodspot nog
lang herinneren.

Bibliotheeknieuws
ZANDVOORT - De activiteiten van de
openbare bibliotheek in Zandvoort
voor de komende periode zijn de
volgende:

Schrijfavonden
Amnesty international besteedt in de
komende periode speciale aandacht
aan de toestanden in de midden-
amerikaanse staat El Salvador. Op
maandag 18 december a.s. is Amnesty
International weer in de bibliotheek
aanwezig van 19.00-21.00 uur met
schrijfmaterialen en adressen. De
bibliotheekbezoekers zijn dan in de
gelegenheid brieven te schrijven aan
mensen die om hun politieke- of
geloofsovertuiging of op grond van
hun huidskleur gevangen zijn gezet.
Amnesty International beschikt bo-
vendien over adressen van hoog-
geplaatste personen uit landen waar
mensen worden onderdrukt.

Zo'n 550 leerlingen uit de zesde
klassen van het basisonderwijs en de
eerste en derde klassen van de mavo's
hebben de afgelopen maanden een
introductiebezoek aan de bibliotheek
gebracht. Uit het resultaat van de
opdrachten en de reacties van zowel
leerlingen als ondewijskrachten mag
worden afgeleid dat deze vorm van
introductie vruchten afwerpt. Een
prettig bijkomstigheid voor de biblio-
theek was, dat leerlingen die nog geen
lid waren, zich na het bezoek lieten
inschrijven. In februari 1979 komen
de tweede klassen' van het basis-
onderwijs eveneens naar de biblio-
theek om kennis te maken met de
diverse mogelijkheden van de
bibliotheek.

Fonotheek
Nu de gemeenteraad op 21 november
jl. de begroting van de bibliotheek met
enkele wijzigingen heeft goedgekeurd,
kan een begin worden gemaakt met de
realisering van de fonothcek. De

verwachting is datjrond mei/juni van
het volgend jaar de fonotheekj kan
gaan draaien.

In Provinciehuis
Beheersvorm
In de loop van 1978 heeft het bestuur
zich gebogen over de statuten van de
stichting, teneinde de beheersvorrn
een democratischer karakter te geven.
In de bestuursvergadering van januari
1979 wordt het „definitieve', concept
en de te volgen procedure besproken.
Het bestuur verwacht dat in mei 1979
de nieuwe statuten van kracht worden
en een nieuw bestuur samengesteld
conform het voorgestelde in de
statuten, geïnstalleerd kan worden.

Fiïm-inn
In de maanden december en januari
worden de volgende films verwacht: 8
en 9 december Walerian Borowczyk-
Contes Immoraux;20en 21 december
Luchina Visconti-L'Innocente; 5 en 6
januari Chaplin-The Gruat Dictator;
19 en 20 januari Alexandro Jodo-
rowsky-El Topo.

Bronzen beeldjes van
Bep van den Bergh

ZANDVOORT • Juist voor de sintcrklaasdrukte, kwam de verbouwing gereed van de
kantoorboekhandel-sigarenmagazijn „De Krocht", van Loes en Rinus Visser.
Het is een fantastische zaak geworden, waar de boeken, tijdschriften, puzzles, spellen, op overzichtelijke
wijze zijn opgesteld.
De vroegere sigarenzaak waar ook tijdschriften en souveniers werden verkocht, is verbouwd tot één der
modernste zaken op dit gebied in Zandvoort.
Ruim vi j f jaar geleden begonnen Loes en Rinus hu n zaak aan de Grote Krocht, maar ze groeide eruit. Het
besluit viel: Verbouwen, vergroten en een ander assortiment.
De souveniers gingen de deur uit, en met de opening van de kantoorboekhandel, gokken ze op het
Zandvoortse publiek. Rinus is van mening dat deze zaak, gezien het assortiment, zeker toekomst heeft in
Zandvoort. „Wij willen niet graag afhankeli jk zijn van de toeristen, en menen dat onze zaak in een
behoefte voorziet", aldus Rinus Visser, die zeker gezorgd heeft voor een zaak waar men graag even
binnen zal lopen.

HAARLEM - In het Provincie-
huis, Dreef 3, Haarlem, is tot medio
december een bijzondere expositie

.te zien. Bijzonder omdat in vitrines
op drie plaatsen in het (immense)
gebouw bronzen beeldjes staan
opgesteld, die hoofdzakelijk be-
trekking hebben op het circus. Een
niet-alledaagse inspiratiebron, die
de maakster van deze speelse en
veelal lichtvoetige voorstellingen
ontdekte toen ze in de zomer van
'73 met haar dochter een bezoek
bracht aan het circus. Haar naam:
Bep Sturm-van den Bergh. Ze
woont en werkt in Bentveld, waar
haar atelier grenst aan de woon-
kamer. Voor ze in de greep van het
circus kwam maakte ze vaak meer
dan levensgrote beelden, meestal in
opdracht.
Het circus bracht haar evenwel op
een geheel andere weg. Internatio-
naal heeft ze er grote bekendheid
door gekregen: zij werd uitgenodigd
tentoonstellingen te houden in
Monaco, Parijs, New-York en
andere steden in het buitenland.
Vrijwel altijd blijft tussen maakster
en .uitgebeelde artiesten een hechte
band bestaan. Tussen de vcrzame-
ling foto's, knipsels uit kranten en
tijdschriften en affiches bewaart ze
vele kaarten en brieven.

Ingewikkeld
Wat Bep van den Bergh doet is heel
ingewikkeld. De figuren, die ze in
hun 'act' uitbeeldt, staan meestal
los op elkaar. Het moet allemaal
precies in elkaar grijpen, anders
past het niet. Tot haar grote
vreugde heeft ze een jonge brons-
gieter gevonden die haar inzichten
en ideeën kan uitvoeren. Daarbij
gaat de was, waarin ze haar ont-
werp uitvoert, verloren en daardoor
is er van elk stuk ook maar één. Het
werk is zeer arbeidsintensief door-
dat ze alles helemaal uitwerkt, ook
de gezichten. 'Expressie', zegt ze,
'vind ik heel belangrijk'.
Die expressie is ook frappant in
andere figuren die ze laat zien: uit
de sport, de politiek, bekende men-
sen uit de wereld van het theater en
de dans. Van Agt, Den Uyl, Ter-
louw, Van der Stoel, Wiegel ver-
eeuwigde ze in brons, maar ook
bijvoorbeeld Torn Okker (op de ex-
positie te zien in een treffende serve-
houding). Ze werkt veel naar foto's,

ook naar televisiebeelden ('ik loop
vaak uit m'n atelier gauw even de
kamer in om een blik vaniemand op
televisie op te vangen'). Van een
bekende provinciale persoonlijk-
heid die ons pad kruist in de wan-
delgangen van het provinciehuis
zegt ze 'Hij, weet 't nog niet, maar
hij ligt in was op m'n tafel'.
Van iemand die ze niet ziet probeert
ze toch zijn wezen weer te geven. Ze
is dat ook van jongsaf aan gewend,
doordat ze veel portretten postuum
maakte.

Opleiding
Bep van den Bergh kreeg haar op-

leiding beeldhouwen aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam onder leiding van pro-
fessor Bronner.
Van de vele portretten, beelden en
gevelstenen van haar hand kunnen
genoemd worden een gedenkplaat
van Vondel voor de Vondelschool
te Aerdenhout en het historische
vissersechtpaar Molenaar-van der
Mijne (dorpsomroeper en visloop-
ster) op het Zandvoortse Gasthuis-
plein.

De expositie is op werkdagen te zien
tijdens de normale openingsuren
van het Provinciehuis.

Een circusbeeldje van Bep van den Bergh.
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A/aafc het V de komende dagen
gemakkelijk met de koude
buffetten en schotels van

Huize Elhorst.

BANKETBAKKERIJ KOKERIJ

HUIZE ELHORST]
voor uw bestelling.

Ziilweg 31/33 - Haarlem • iel. 023 • 32 62 44
Kerkstraat 8 - Zandvoort • lei 02507 • 38 22~_

Alle artikelen uit

de Queue-foto-

(catalogus zijn

irit voorraad

leverbaar bij:

FA. VAN TOLEDO
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT

TELEFOON 02507-7106.

ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG EN DE KOOPAVOND.

Kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

tt

Nu wegens heropening diverse
speciale aanbiedingen.

Grote Krocht 17, Zandvoort. telefoon 02507-6033.

offsetdrukkerij

gasthuisplein 6

zandvoort:
tel: QaSQ7-B33a

Renault dealer

Gouden
Garantie.

Tot 6 maanden garantie
Internationaal geldige garantie
Omruil binnen 2 weken mogelijk
Renault staat erachter
RINKO

OrtinieMr 2 12

lol 23?3 2-i2<i Otf Ronuult

b q g J3uO Do()ler

occasions %^

ZANDVOORTSE
TONEELVERENIGING ^

t.. V,

Wim Hildering
1948 1978

presenteerd in het kader van haar

jarige jubileum.
Het bekende toneelstuk van Marcelle Maurette

"In gebouw „De Krocht
Aanvang 20. 15 uur.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december a.s.

MEDEWERKERS

Chernov: Con Slagveld
Petrovsky^Martin Langereis
Prins Bounine: Ed Fransen
Drivinits: Jan Schuurman
Anna: Gonny Heierman
De blinde vrouw: Riek Kok
De werkster: Thea Lammers

Souffieuse: Betty v. d. Kar
Grime: Wil Frederiksz

Felix Oblensky: Wim V. Duyn
De keizerin: Alie Bol
Von Livenbaum: Loes de Krijger
Prins Paul: Jan v. d. Werf f
Antonia: Wil van Waardenberg
Sergei: Joop van Droffelaar

Verlichting:
Don en Geoffrey Courchaine
Decors: Fa. Beyne
Costumes: Fa. Hoppezak

Regie en algehele leiding:

Alie Bol

Kaartverkoop a ƒ4,75 - Parfumerie Hildering

ÉiitCflPtonaf
«t! :

iWfî OT) 498
:parfumerieri' nouveautes :, lingerie - foundation -
l̂ ''I^S^,vv':^,:';^:':"t ; /"badmode •,-,-; -r-. ,.

BAS
BOUTIQUE

Grote exclusieve collectie damestassen en
mode-accessoires.

Thorbeckestraat 7 - Zandvoort - Tel. 3372.

Chantage
Lancaster

Parfums Eau de toilette.
PARFUMERIE

ZANDVOORT - Kerkstr. 23
Telefoon 2107

radio's < televisies • platenspelers
stereoapparatuur • bandrecorders

ëlres
keizerstraat 9-tl/haartem/ (023) 31474O
voor service en kwaisteit

E. de Boer
Speciaalzaak voor herenmode en

herenkleding
Kerkstraat 20 Telfoon3136

Wordt DONATEUR van
„WIM HILDERING"

ƒ9,— per jaar.

De reisgidsen 1979

zijn er weer
Met een scala van vakantiemogelijk-
heden.
Denkt u voor 1979 eens aan een 16 of

22 daagse rondreis Amerika.
Wij informeren u gaarne.

Reisbureau

Kerkman
Grote Krocht 20. telefoon 2560. '

CAFÉ-RESTAURANT

CRÊPERIE

Stella Maris

STRANOWEG 1 O ROTONDE

ZANDVOORT
TEL. 02507-55*4

Als u op zoelHjwrt n»§r een
bizohdcr, blijvend géichenk,

w moet u «ni lugi.koown.....

schaap

Vl«.»p«cialiteiten restaurant

KERSTDINER
, Op 2e kerstdag in ons sfeervolle

intieme sfeer bij:
Kerkstraat 21 . telefoon 02507-2121 .

Menu:
Patè de crevettes (garnalnn - Hollandse - pasteil
Cocktail de crabtcrabcocktail) .
Bistjüe dé homard (gebouw kreeft soep)
„FHets de sole doublet"

, (gekookte tongfilets gevuld met verse fèlm)
G/tcé güx fruits avec du crème chautiffy lijs met vruchten en
slagmomt.
Ou café au Baileys f l v.'

_^. , ' •
Reservering gewenst.

,, Tevens verzorgen wij uw
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Sport Lions-basketballers succesvol
kort
ZVM op dreef
ZANDVOORT - De competitie was
zondag afgelast, maar het Zandvoort-
mceu wen-veld was uitstekend bespeel-
baar en daarom had de plaatselijke
3e-klasser een oefcnwedstrijd ingelast
voor het Ie team. De keuze van
le-klasser DCG leek iets te hoog
gegrepen, maar de Meeuwen brachten
het toch tot winst. Via een penalty van
Richard Kerkinan en een treffer van
Kees Bruin werd het voor rust 2-0. De
gasten kwamen wel terug tot 2-2, maar
in de slotfase wist John v.d. Zeijs toch
het winnende doelpunt te scoren:
eindstand 3-2, een stimulans voor a.s.
zondag, als Velsen bij Zandvoort-
meeuwen op bezoek komt.

Turnfestijn
ZANDVOORT • Onder grote belang-
stelling van ouders en familieleden
hebben peuters en kleuters van OSS
dinsdag in de Van Pagéchal hun beste
beentje voorgezet. De opgedragen
oefeningen werden zo goed mogelijk
uitgevoerd, wat voor ieder lid een
geschenk van Sinterklaas en Piet
opleverde. De jaarlijkse onderlinge
wedstrijden, voor de meisjes om de
oud-burgemeester .*>'a wijn-beker en
voor di» jongens om de L.N. .v.d.
Bos-beker worden op 13 en 14
december gehouden. De groepen in
Noord komen op 16 januari voor het
voetlicht, de kcurturnfinale is op 14
januari in de Prinscssehal.

m
ZANDVOORT • Het'Ie herenteam van The Lions heeft zowel in de
bekerstrijd als in de competitie weer een overwinning kunnen
boeken. De „thuiswedstrijd", in de Kennemer sporthal tegen
Hoppers werd vrijdagavond zonder problemen en met groot verschil
gewonnen door de ZandvoprterS|90-53) en het team uit Hoorn zal
a.s. zaterdag in de rcturr) weinig kans hebben om de kustbewoners
de weg naar de 4e ronde te blokkercn.:lntlë comptitiewedstrijd van
zaterdag toonden de Lahdlake Lions zich fanatiekere opponenten
en zij gaven de thuisclub handen Vol-werk. Toch bleven,Thé Lions
ook hier met 64-56 aan de positieveItant van de score. •*. •

'' ' ' -" •
Na de tegenslagen in de laatste drie weer herstelde coach zorgde voor de
weken toonde Lions tegen de Hoppers nodige rust en hel inzicht in het team.
de in/.inking weer te boven te zjjn. De- ,-In puntenaantal was er nauwelijks

Handballers op schot:
23-13 zege op Bunkert

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Eindstand na 6e
wedstrijd, 2e competitie, der Zand-
voortse Bridgeclub: A-lijn: 1. Fam.
Meidoorn 335.22 procent: 2. Fam.
Jurriaans, 328.97 procent. B-lijn: 1.
Fam. _ Spiers, 322.7,9 - procent met
promotie naar A-lijn; 2. Hr. Kiewiet-
Klomp, 312.95 procent met promotie
naar A-lijn. C-lijn: 1. Fam. Smink,
356.46 procent met promotie naar
B-lijn; 2. Hrn. Hollink-Knipscheer,
328.59 procent met promotie naar
B-lijn. D-lijn: 1. Mv. Jacobs-hr. Den
Haan, 326.41 procent met promotie
naar C-lijn; 2. Fam. v.d. Veer, 309.67
procent met promotie naar C-lijn.

ZANDVOORT - Voor hand&al-
lend Zandvoort was hét zondag
zonder meer een hoogtijdag in
het zaalcompetitie-gebeuren. De
dames zagen tegen ZAP kans een
vrijwel hopeloze achterstand
toch nog om te buigen tot een
gelijkspel, de heren wisten tégen
Bunkert 2 het vereiste wedstjfijd-;
ritme tot het einde vast"' té
houden en een fikse 23-13 zege
op hun conto te schrijven.

De dames van ZAP uit Anna Pauwlona
hadden in de eerste helft van hun
treffen met Zaïldvoortmeeuwen wei-
nig moeite de verdedigingsfouten in de
geelblauwc defensie uit te buiten, en
uit te lopen naar een verdiende 4-10
voorsprong. Een tactische omzetting,
waarbij met name de opbouwspeelster
een andere taak kreeg, had tot gevolg,
dat de thuisclub na de doclwisseling
geleidelijk'.' "rneorr in'het offensief
kwam. De aanvalscombi naties werden
goed opgebou'wd en evengoed afge-
werkt. Ook ---Elly. Bol in het doel
groeide naar grote hpogtc en hct.-
publiek fcre'eg een spannende eindfasë'J
voorgeschoteld met Icjgio specta'c.u-.
laire momenten. Op 12-12 werd de
Zandvoortse dames nog een strafwörp.,
onthouden, maar ook deze pUntenvè^-"
deling geeft voldoende hoop voor de

'toekomst. Score Zandvoortmeeuwen:
Erna,Du kor .4, Sandra van Duijn en
TruaFbraaijer ieder 3, Annie Trouw
en Hetty Braun ieder 1.

Heren
Het sterke geslacht schoot nog meer
uit zijn slot en eindelijk kreeg het team

''^>on naar werken. Tot de rust kon
tegenstander Bunkert 2 de aanvals-
drifl van Zandvoortmeeuwen nog
enigszins bijbenen (11-7) maar toen
waren de break-outs niet.,.meer te
houden en het enthousiaste-publiek
zag de thuisclub uiteindeli jk met
23-13 winnen. Een grote aanwinst
bleek de Duitser Ernst Pehle, die met
sublieme polsbewegingen diverse fata-
Ie openingen in de Blinkert-defensie
wist te forceren. Het gehele team
draaide overigens op volle toeren en
klom door deze forse overwinning
weer naar de 'middenmoot. Score'
Zandvoortmeeuwen: Dick Berkhout
en Joop Boukes ieder 5, Ernst Pehle 3,
Roei Hoogendoorn, Herman Koper.
Djurrp^Boukes, Joost Berkhout, ieder
2, WW'-Brugman en Eric de Weers.
iuder t'.;

Ars. Zondag spelen zowel de
dames als de heren weer thuis in
de Pellikaanhal, de dames om
14.00 uur, de heren om 15.00
uur, beide tegen SRC.

Tien gele banden voor politie
'Sportmannen van de Week'

De politiemannen van Zandvoort op de mat.

ZANDVOORT - Het korps
van de Zandvoortse gemeen-
tepolitie mag dan, met name' •
in de zomermaanden, chro-
nisch sukkelen met te weinig
mankracht, dat gebrek .a.an...
kwantiteit werd'dezer dagen ".
voor een deel genivelleerd
door een surplus aan kwali-
teit. Niet minder dan tien
politiemannen deden in .
Sportschool Buchel judo»
examen voor de gele band en "
alle tien candidaten zagen
hun regelmatige training
beloond met een positieve
uitslag.

Politio-sportinslructcur Wim'
Buchel. die de dienaren van de
Heilige Hermandad al.moor dan
twiniig jaar onder zijncondilione- •
Ie hoede hooft, vertelt, dat dit do
eerste koor is, dat zoveel polilie-
monson tegelijkertijd judo-
examen doen. Hij is terecht een
bedje trots op dit nationaal
record. „Hot is eigenlijk eon
uitvloeisel van besprekingen, die
vorig jaar zijn geopend om tot een
nieuw „leerplan fysieke vorming"
voor hol hole polilie-appiiraat to
komen. Landelijk is daar nog
weinig van uil do verf gekomen,.
maar wij /.ijn destijds alvast
gestart. Er is oen raamplan

ontworpen, waarin vooral de
i specifieke vaardigheden voor dé
. ,poli|tic zijn opgenomen, zoals

zelfverdediging, zwemmen, atle-
' t iek 'en algemene conditie. De
leerstof mondt uil in vaardig-
heidsprooven, waaraan door veel
manschappen wordt deelgeno-
.men. Dat is een goede zaak, want

••• in veel korpsen beperkt de
sportbeoefening zich nog steeds
tot een partijtje volleybal of

. zaalvoelbal".
- - Buchel is van mening, 'dat de.

Zandvoortse politie in'eerï'günslf-'
ge positie verkeert. „Vergeet niet,
dat op veel plaatsen gebrek aan
accommodatie en aan volledig
bevoogde instructeurs bestaat",
aldus de zesde-dan-judoca. „Ook
daar zal men in don lande iets aan
moeten doen' 8 Eon van do

.^agenten, die in smetteloos judo-
pak de mat opstapt, vertel t dat de

... resul talen van hemj • vn /.ijn
collega's toch wol voor een gnxit

.deel zijn.., tr danken aan het
enthousiasme-en de in/ft van hu
instructeur: Dat 'blijkt ook wel
weer, als de mannen ,hun proef
Van bekwaamheid' ' afleggen:
rt'outi- en wurilgrepeii.'lu'up/.waai-
on, het slaande en, hol liggend
gevecht, alles wordt' van ruim

' ' ' voldoi'nde'tol uilslekend goe'la-
n M-rtT • • ' • i
, , ! > • . fojjjegoordo . 'stroken geel

texliel .werden, met eoni'toepasse-
. lijk woord door vunr/jj^rr Mol-

horsl van de Zandvoortse Politie
Sport Vereniging uitgereikt aan J.
Goedegebuure, W. Paap, E.
Hildebrand, H. Vermeulen, F.
Pietors, J. Flokstra, H. Crijns, W
Riogslra, C. Houders on J.
Blauuboer. Ze /ijn overigens niet
de eersten van hot korps, die er nu
„gekleurd" opstaan. Een drietal
was hen individueel al voorge-
gaatr Th. Nobel draagt oranje, J.
Schilder hoeft het al tot groen
gebracht en J. Meihorst 7.0!fs al
tot de zwarte band. Al mei al
beschikt do Zandvôorlse gemeen-
tepolitie nu dus Nover dertien
gegradueerde judoca's en dat is
toch bijlig ,eén kwart van hel
totale korps.

*\ •

Duidelijk werd in ieder geval
welt -dat er hard wordt
gewerkt aan het opvoeren
van de lichamelijke kwalitei-
ten van de Zandvoortse
politieman. Sujetten, die dit
dorp als hun operatieterrein
uitkiezen, zullen dan niet op
iedere straathoek een agent
tegenkomen, maar als ze er
een tegenkomen, dan kun-
nen ze ervan verzekerd zijn,

.„dat die politieman conditio-
fteel van'1 wanten weet. En
dat ze He\kans lopen in een
zeer pijnlijke arrriklem te
belanden.

verschil in de twee helften van de.
' '"wedstrijd. Voorde rust kwam de score
• regelmatig, tot stand met Pi m Schön

(17-6). en Frans Stiphout (12-4) als
meest productieve spelersi Na de
wisseling--waren, de Zandvoorters
trefzeker.Onder hel bord lol aan de
zevende minuut ,(59-27),"waarna pas
in dr dertiende ! minuut vooral via
fast-backs de .score begon Ie werken ph
opklom naar 90-53.
In ,het duel tegen Landlake Libris
waren beide verdedigingen in de eerste
fase de baas over de moeizaam
uitgespeelde kansen:, stand na 10
minuten 12-13. Knap speelde de
Zandvoortse,ploc& de tegenslander in
de volgende minuten naar de dreigen-
dé nederlaag.- De'spel verdolers wisten
de bal via Frans "Stiphout-bij Pim
Schort (l £l5J" te'"deponeren .en. de
ploeg uit Landsmeer moest ondanks
haar snelheid het antwoord schuldig
blijven op deze acties. Ruststand
33-21.
Na de basket-wisseling rook de
tegenpartij haar. kans. toon Pim met
vier fouten door de coach veiligheids-
halve naar de bank werdgeliaald, waar
de geblesseerde DicftvVisscr zich al
bevond.
Een full-court-press- van -Landsmeer
deed de voorsprong van de Leeuwen
snel wegsmelten tot zes punten: na
acht minuten 45-39. Coach De Vries
vluchtlc in een time-outen liel Pim en
Dick terugkeren binnon do lijnen.
Binnen enkele minuten bedroog de
veilige marge weer 15 punten in het
voordeel, varrde Lions, voldoende voor
de winst, waiitin de laatste fase wond
do tegenstander zich nogal onterecht
op over dé arbitrale beslissingen. Men
verspilde daaraan zijn energie en ging
met 64-56 ten onder.
De stand in de 2e divisie luidt nu:
Noordkop 9-18; Soa Dovils 9-14; DSS
9-12; Lions 9-10; DED 10-10; Exfla's
8-8; Azirnma 8-8;' Landslake Lions,
10-8;' Wilskracht '9-6; • Lisse "8-4;
Hoppers, 9-0.

Het eerste damestea m kon zich te-
gen het Haagse Rush Forcial niet
hahdhay,en in ,de bekercompeti-
tie. De dames gaven uitstekend
partij,' maar vooral donder'dag in
de thuiswedstrijd in'de Spaarne-
hal moesten ze tegen het veel
hoger geklasseerde team teveel
terrein prijsgeven om de volgen-
de dag in de return in Den Haag
nog succesvol te zijn. Zaterdag in
Zandvoort werd de competitie-
wedstrijd tegen^-Hoofddorp ech-
tejr • we£r,Cn^t'j groot;-verschil
gewpnnen. , "

VOETBAL.
Zondag 3 december:
Vriendschappelijk:
Zandvoortm. 1-DCG l 3-2
Zandvoortm. 2-DCG 2 ' 1-2
Competitie.
Zandv. l on Zandv. 2 al'g.
v. Nispt-n 3-Zandv.m.3 2-1
Zandv. . 5-Waterloo 5 0-1
Zandv.m. 6-SchaIk\vijkk 6 6-1
Zandv.m. 7-TYBB7 '0-3
Zandv.m. 8-KIC 8 0-4
Zandv.m. 9-Hillegom 9 afg.
Zaterdag 2 december:
Alle wedstrijden afgelast.
ZAALHANDBAL.
Zondag 3 december:
d.s.Zvm. 1-Z.A.P. l
Zvm: 2-F'lags l
IJmond 4-Zvm. 3
h.s. Zvrn.l-Blinkert2
Zvm. 3-IJmond 4
m:a.-Zvm.2-Desiree/Odin 4
j.a. Zvm. 1-Concordia l
m.p. Zvm. 1-Onzo Gezellen l
Zvm. 2-Onzp Gezellen 4

Jazz op zondag
ZANDVOORT -.. in do
Dorpsplein '2' te Zandvoort /al op
zondag 10 december optreden do
bekende vibrafonisl Jan • Pietere.
Behalvv bij Piij Beek was Jan nog in
vele andere combinaties act'ief en
maakt hij momenteel o.a. deel uit van
de Swing Society. Hij zal worden
begeleid door hot vaste Hobbit
huisorkest met Jan do Bas, Rudi
Continu, Cor Grobein en Rob Pin lel.
Aanvang 16.00 uur.

Een.van de vele Lions-treffers.

Roy Warmerdam zwom
nieuw clubrecord
ZANDVOORT - Voor de 4e en laatste
wedstrijd van de jcugdcompetitic
'1978 moesten de Zeeschuimers
ditmaal uitkomen in het zwembad
„De Planeet" te Haarlem. Jammer
genoeg konden zij, door do vele
afschrijvingen wegens «riep, slechts op
3/4 van hun sterkte u i tkomen,
waardoor de resultaten ook aanmerke-
lijk lager waren dan bij vorige
wedstrijden. Opvallend was het dat
ook nu weer di1 jeugd onder de 12 jaar

-de beste prestaties heeft geleverd. Roy
Warmerdam wist op de 200 m.
wisselslag pers. zijn tijd benedon de 3
minuten te stellen, hij won hierdoor
goud en behaalde tevens een nieuw
clubrocord. Ken bijzonder goede
prestatie van de/e jonge/wemmer. Bij
de meisjes onder 10 jaar wisten Emmy
Koningen Petra Rionks hun t i jden op
de 100 m rugslag behoorlijk te
verbeteren.
De uitslagen zijn: 200 m wisselslag j.o.
12 jr.: Roy Warmerdam goud 2.59.7
nieuw clubrecord; Fenianclo'Heeroma
disc. 3.07.8; Robort Wcsterman clisc.
3.388. 200 m wisselsl. heren: Ralph
Kras, 7c 2.38.4; 100 m schoolsl. j.-
1966: Rov Warmerdam, zilver 1.!0.5;

'100 m vrije si. j. 1967: ï\rr.;»nrio
Heeroma, brons 1.19.3: lïobert
Westerman, 10e 1.36.7; 100 m rugslag

Jan Lammers in Zandvoort
ZAND VOORT - Groot nieuws voor do"
Zandvoorters en allen die geihterus-
seerd zijn in de auto-ronsport.
Terugkomend van Paul Ricard in
Frankrijk waar hij zijn eerste testen
heeft ondergaaji, zal""do formule I
wagen van.Jan Lammers zaterdag-
middag 9 december van 12.00 tol
14.00 uur op het circuit van
Zandvoorl rijden.

Dit belekont een grole uitzondering,
waaraan het college van b. en w.
alsmede directejuir Beerenpool van hot
circuit gaarne hun medewerking
hebben verleend.

Do courour Lammers zal zaterdag-
middag dus, op hot circuit dat voor
een ieder vr i j toegankelijk is, do pers
on belangstellenden zijn formule-1
wagen lonen. Hierna vertrekt Liim-
mors m t zijn ronwageii naar Engeland
voor de definit ieve afstelling.

ZANDVOORT - Omstreeks kwart
over zeven dinsdagavond was hrt
kruispunt Brodorodestraal/dr. Gerke-
straat/Hoge w eg, bijzonder glad door
opvrie/.ing. Kon automoblist merkte
dit te laat op en slipte mot zijn auto.
Hij kwam togen een lichtmast tot •
stilstand.

m. 1968: Annette t. Heyden. Zilver
1.26.6: Petra Rienks, 4e 1.40.6;
Emmy Koning, 9e 1.52.6; 100 m
nigslag j. 1968: Rudi Heeroma, goud
1.29.6; Jan Hossels, disc. 1.52.9; Arno
Westhoven, disc. 2.02.5; 50 m
\lindersl . m. 1969: Cobi Hessels.disc.
1.08.8; 100 m schoolslag dames:
Sigrid Cornet. 8c 1.54.8; 100 m
schoolslag heren: Ralph Kras, 7e
1.21.5.

Ook TZB won
ZANDVOORT - Ook TZB heeft de
competitie-v rije zondag nuttig besteed
en wel met een vriendschappelijke
wedstrijd togen Bloemendaal 2. Voor
rust wisten Henk de Rous, Michel
Vork en Jos van Houten het frisse
aanvalsspel al met eon 3-0 tussenstand
af to ronden. Na een tegentrcffer
bracht Eric Leffcrs de stand op 4-1,
waarna TZB do touwtjes liet vieren en
de tegenpartij nog twee doelpunten
moest toestaan. Eindstand 4-3 na een
nuttige oefenpartij vol perspectieven
voor de moeilijke uitwedstrijd van a.s.
/ondag tegen Molenwijk.

Water-recreatie
ZANDVOORT - Vrijdag l december
jl. organiseerden „De Zeeschuimers"
onder auspiciën van de Kon. Ncd.
Zvvembond voor de tweede keer de
„Aquafitspelen". In een feestelijk
versierde „Duinpan" hebben ruim 250
kinderen en enkele ouders opnieuw
kennis kunnen maken met deze geheel
nieuwe vorm van recreatie m het
water. Do opzet van de Aquafitspelen
is, iodoievn door middel van diverse
at t r ibuten die in het water liggen, zi jn
eigen manier van ,,spelen" U' laten.
Bijzonder groot was o.a. de belangstel-
l in» voor ,,de bandenbrug", het spel
„zwem je rot" en „dolfijntje". Voor
do allorjongste deelnemers was er in
het ondiepe bassin oen scala van spelen
uitgezet, waardoor het voor jong en
oud een groot en u i t bund ig waterfeest
is geworden. Om de feestvreugde nog
moer te verhogen arriveerden er om
half 7 twee Zwarte Ploten, die aan
iedere deelnomer(ster) een traktatio,
oen sticker en een cadeautje gaven.
Gezien de zeer grote belangstelling
voor deze vorm van recreatie,
overwegen de Zeeschuimers dit pro-
ject regelmatig in hun programma op
to nemen.

Auto-rally
ZANDVOORT - Autosportvereniging
Sandovoerde organiseert op zaterdag
16 oecoinber een rally „voor iedere
automobilist". De lengte van de rit is
22 kilometer binnen do gemeente-
grenzen, terwijl men kan inschrijven in
de klassen A. B on C. Start en finish
zijn bij Do Vijvcrhut aan de
Vondellaan. Nadere inl ichtingen zijn
te verkrijgen bij hot sportsecrotariaat,
Lorentzslraal 72, lel. 7832.

Voetbal
ZANDVOORTMEEUWEN
Zondag l O december:
Zandv.m. 1-Velsen l
Zandvoorlm. 2-V.S.V. 2
Zandvoortm. 3-V. V.B. 3
Zandv.nl. 4-Waterioo 4
Zandvoortm. 7-E.H.S. 7
D.I.O. 8-Zandvoortm. 8
D.S.S. 9-Zandvoortm. 9
A-junioren:
Beverwijk 1-Zandv. l
Zandvoortm. 2-V.V.H. 2
Zaterdag 9 december:
Zandv. 2-Zandv.'75 5
B-junioren:
Zandvoortm. 1-E.D.p. l
Zandvoortm. 2-D.C.O. 3
K'land4-Zandv.m. 3
Cjuniorcn:
S.V.Y. 1-Zandvoortm. l
Zandvoortm. 2-E.D.O. 3
G. Wit 4-Zandv.m. 3
T.Y.B.B. 5-Zandv.m. 4
Halfweg 5-Zandv.m. 5
D-jumoren:
A.D.O.'201-Zandv. l
G. Wit 2-Zandv.m. 2
Zandvoortm. 3-D.S.K. 3
Ripperda 3-Zandv. 4
Zandv. 5-Hoofddorp 6
Zandv. 6-Alliance 5
E-junioren:
Zandv.m. 2-T.Y.B.B. 2
D.C.O. 3-Zandvoortm. 3
Schalkwijk 6-Zandv. 4
Zandv.m. 5-D.S.C.'74 6
Zandvoortm. 6-R.C.H. 6

14.30 u.
11.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
9.30 u.

12.00 u.
12.00 u.

12.00 u.
9.30 u.

12.00 u.

14.00 u-
12.00 u
13.15 u

10.4 5 u.
12.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
13.4 5 u.

9.30 u.
11.00 u.
11.00 u-
11.00 u-
11.00 u.
11.00 u.

10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

ZAND VOO RT'75
Zaterdag 9 december:
Zandvoort'751-Volsenl 14.30u.
Zandvoort'75 2-V.E.W. 4 12.00 u.
Bloemendaal 4-Zandvoort'7ô 312.00 u
Zandvoort'75 4-IJmuiden 9 14.30 u.
Zandvoortm. 2-Zandvoort'75 512.00u
Zandvoort'75 6-D.S.C.'74 7 12.00u.

TZB
Zaterdag 9 december:
THB 1-TZB B
TZB C-BSM 2
TZBD-HFC2
TZBE1-VEW2
Hoofdd. 9-TZB E2
Zondag 10 december:
FCMolenwijk-TZB 1
TZB2-ADO'208
TZB 3-De Brug 3
TZB4-HYS2
TZB5-Molenwijk3
TZBA-HFC1

Zaalhandba!
Zaterdag 9 december:
m.w.KICl-Zvm. 1
mini pups Zvm. 1-IJmond 1
Zondag 10 december:
d.s. Zvm. 1-S.R.C. 1
Hoofddorp 3-Zvm. 2
Zvm. 3-Concordia 3
h s. Zvm. 1-S.R.C. 1
Zvm. 2- A. D. 0. 1
m. a. Zvm. 1-A.D.O. J
Zvm. 2-A.D.O. 5
j.a. IJmond 1-Zvm. 1
m.p. Zvm. 1-K.I.C. 1
Zvm. 2-Nieuw Vennep 3
j.p. IJmond 1-Zvm. 1

12.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
11. 00 u.
10.00 u.

_„

14. 30 u.
12.00 u.
12.00 u.
14. 30 u.
9.4 5 u

14.30u.
•

15. 00 u.
14.00 u.

14.00 u.
14. 00 u.
13.05 u.
15.00 u.
12.00 u.
11. 20 u.
10.40 u.
13.20u.
10.00 u.
16.10 u.
12.40 u.

Diefstallen
ZANDVOORT • Vorige weck werd
voor ruim f6400,-- gestolen uii
diverse panden in de gemeente. Ook
worden een groot aantal sieraden
ontvreemd. Deze inbraken vonden
plaats in eon woning aan de Van
Kinsbergenstraat, Kostvorlorenstraat.
A.J. v.d. Moolonstraat, Haarlemmer-
straat. Tollenweg dr. C.A. Gerkcstraat
rn Van Ostadestraat. Bovendien werd
een inwoonster van Zandvoort in
Nieuw .\oorcl lastig gevallen dooreen
aantal jongens. Na de/,e .ichermutso-
lingen miste zij haar portemonee met
f310.-.
Op maandagavond tenslotte kwamen
inbrekers binnen in een huis aan do Dr.
(lerkestraat ua forceriny van de
achterdeur. Duizend gulden bedroe»
de buit.

WATERSTANDEN!
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden
alsvolgl:
Donderdag 7 december 8.40-21.16
uur.
Vrijdag 8 december, 9.55-22.24 uur
Zaterdag 9 december, 11.21-23.56
uur.
Zondag 10 december, 12.17 uur.
Maandag 11 december. 0.51-13.1 ô
uur.
Dinsdag 12 december. 1.54-14.02 uur
Woensdag 13 december. 2.29-14.53
uur.
Donderdag 14 december, 3.10-15.24
uur.
Doodtij: 9 december.

nrm

GARAGE
STRIJDER

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-4565.
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Visspecialiteiten restaurant

djut
Voor genoeglijk vis-eten, een

aangename omgeving en een attente
bediening,

Tijdens het winterseizoen zijn wij donder-
dags t/m zondags geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt u reserveren

Tevens verzorgen wij uw vis hors d'oeuvres.

Kerkstraat 21,
Zandvoort.
Reserveringen:
02507-2121
Eig. L. BalleduxN

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56
Heemstede - Telefoon 281328.

Restaurant
JACK HOUSE

AIRCONDITIONED
EXCLUSIEF DrNEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
STEAK HOUSE

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJESTRAAT 14

Nieuw in
Bennebroek

BARBISTROV
(Les Jumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN

„Girale* Het Witte Huis"

-̂̂ jw îsnBÉiifk\rrr̂ s^

cg 3, Ovcrvcen, tel. 023-256051

Rustig dineren in een ge/ellige sl'ccr bij kaars
licht en achtergrond muziek.
Ook bijzonder geschikt voor uw /akcndincrs
en rcecpües.

Ruime parkeergelegenheid.
Maandags gesloten
Reserveren gewenil.

£/j?. J. C. de Jong

Nieuw in Heemstede

Restaurant

DEWI
Authentiek Indonesisch
Specialiteitenrestaurant

1een 2e KERSTDAG
geopend vanaf 16.00 uur.

Elke dag geopend van 12.00 tot 23.00 uur.
Keuken ook open van 12.00 tot 23.00 uur.

Woensdags gesloten.
VALKENBURGERLAAN 48
HEEMSTEDE - TEL. 28 45 36

Reserveert u tijdig, a. u. b.

Randstad Publicaties, onderdeel van Weekmedia BV, gevestigd
in Aalsmeer zoekt op korte termijn een

advertentieverkoper
voor de buitendienst
Deze zal na een mwerkperiode, zelfstandig de kontakten met onze
adverteerders onderhouden. De juiste kandidaat beschikt over een af-
geronde middelbare schoolopleiding en een rijbewijs B-E. Enige ervaring
strekt tot aanbeveling.
De mogelijkheid tot het volgen van een interne kursus in samenwerking
met de Stichting Reklame- en Marketmg-onderwijs is aanwezig.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publicaties, Dorpsstraat 8, Aals-
meer, tel. 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: mevr. L. Witmer personeelafdeling, Wibaul-
straat 131, Amsterdam, onder vermelding van LW/012.

Bij de administratie van 's Rijks belastingen kan per 1 juni 1979 in de
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden geplaatst een
aantal

(mnl./vrl.)

Vereist: tenminste diploma MULO/MAVO-4.

Leeftijd: op 1 januari 1979 minimaal 21 jaar en niet ouder dan 35 jaar.

Opleiding: de opleiding (plm. 6 maanden) is kosteloos en wordt m diensttijd
gegeven.

Salaris bij indiensttreding:
21 jaar f 1779,- per maand; 22 en 23 jaar l 1880,- per maand, 24 en 25 jaar
( 2005,- per maand; 26 en 27 jaar f 2134,- per maand; 28 jaar en ouder f 2202,
por maand.

Promotiemogelijkheden:
Na 2 jaar, bij gebleken geschiktheid, volgt benoeming tot commies in vaste
dienst (max. salaris f 2941,- per maand) terwijl bij een goede taakuitvoering
8 jaar na benoeming tot commies bevordering tot commies A (max. salaris
f 3358,- per maand) mogelijk is.

De salarissen zijn exclusief 8% vakantie-uitkering.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de
directies der rijksbelastingen te: Amsterdam - tel. 020 - 76 15 55,
Rotterdam - tel 010-3663 33; Utrecht - tel 030-311525

Schriftelijke sollicitaties onder vérmelding van vacaturenummer
8-7010/3962 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe), Inzenden
vóór 14 december 1978 aan de Rijks Psychologische Dienst,
Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. „

De winter-
schilder
voor het

betere werk!
Als u écht handigbent,
belt u de vakman.
Met z'n premie.

u iiMhildft ut ht Kinnui-ik I.Mt uil\'K'ii'M d.it
••U-n^ i in,ind.iui.ii \i-ii;l
! Ikl j'n'llnjlM.h.11)

ikl i f-bt dnjf ui'i'i t'i*n

u

pt.i in.in pi'i tl.itf* l Hts'
D.K n / ( « U U vunU'isihildri ^—- f

MS \.iKnuii KCUMI \ \ i j t i L

n\ 1 1 (ie pmnuM'im j^i k'ti ƒ ]
•«'i><i.-.'.'"M.u«v |y

KEUR EN ZOON
SCHILDERWERKEN

Paradijsweg 2 - Zandvoort
Tel. 02507-56 02

Het Ministerie van Justitie vraagt

UüWdOl UU! U (leeftijd 25-48 jaar)
in de huizen van bewaring te Amsterdam

bewaarsters (leeftijd 21-48 jaar)

in de penitentiaire inrichting voor Vrouwen >
(huis van bewaring en gevangenis) te Amsterdam.

In de nieuwe penitentiaire Inrichtingen te
Amsterdam organiseren wij op
zaterdag 16 december 1978
een VOORLICHTINGSBIJEENKOMST.

Reiskosten (2e klas NS) en/of buskosten naar en
van de plaats van voorlichting worden vergoed.

Het kunnen omgaan met mensen in een moeilijke
situatie vraagt een zekere algemene ontwikkeling;
een MAVO/LTS opleiding beantwoordt hieraan
het meest.

Aanvangssalaris: afhankelijk van leeftijd en

opleiding max. f2005.- bruto per maand, ver-
meerderd met een onregelmatigheidstoelage van
ongeveer f 150.- netto per maand.

Vakantie-uitkering 8%.

Na voltooide opleiding is een uitloopmogelijkheid
aanwezig tot max. f2401,- bruto per maand.

Bent u geïnteresseerd, zend dan onderstaande bon
op naar het Centraal Wervings- en Opleidings-
instituut, Laan van Meerdervoort 84,
2517 AP Den Haag. U krijgt dan van ons een
uitnodiging.

Heer/mevr./mej.:

Straat:

Geb.datum:

Brilsterkte:

Woonplaats: .

Bewaarster (vac. n r. 8-6356/3974)/Bewaarder (vac. nr. 8-5355/3974).

wil de voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 16 december 1978 bijwonen.

|̂ ^̂ ^H|̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^Hj|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^F«&^

hertemtorp
TipftRnnrsTP •BE G BOOTSTE

SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEINH

^ ONS TELEFOONNUMMER

i 023-252760
• Misschien heeft u ons morgen al
l nodig voor snelle reparatie aan uw

l WASAUTOMAAT
• Service binnen 24 uur,
II voorrijkosten f7,50.
yL Gen. Cronjéstraat 62,
^^_ hoek Kloosterstraat. __ _rT

Voor ons benzinestation zoe-
ken wij op korte termijn een

pomp-
bediende

voor 5 dagen psr week (maan-
dag t/m vrijdag)

Sollicitaties aan ons adres:

BIEMOND BV
Lakenblekerstraat 9 - Tel. 02977 -
2 43 64, na 18.00 uur 02977 - 2 25 44. \

Wij hebben plaats vooreen:

HERENMODE-
VERKOPER

• leeftijd tussen 19 en 25 jaar,
• wonend in Amsterdam of naaste

omgeving.

Persoonlijke sollicitaties bij

HAZENBERG - HERENMODE
Tussenmeer 8 - Amsterdam-Osdorp

Een telefonische afspraak voor uw
sollicitatie wordt op prijs gesteld.
Ons telefoonnummer is: 020 - 19 04 35.

WASvDBOOG; en KOEL APPARATEN
f RADIO-, TA-V erï ONDERDËLENSHOP

EIGEN TECHNISCHE DIENST, ':

vpbrjarantie en .Lj • ;
zekerheid p

JOS VAN DER STEEG
Kruisweg 679-Hoofddorp :
1 km vanaf de Rijksweg A'dam-Den Haag
Tel. 02503 - 1 60 68 - 1 65 01 , " •••"

nosaurus

','l? ïr'a" ir'""'"'""'"1 ^J,"""™. «"" «"

stammen

wij von 01?

i. -.„ ö«l,r.»."'D,
1"'ot;,om °'

Opmerkelijke rubrieken:
Opmerkelijker dan ooit.

KERSTBOMEN
van Hollandse kwaliteit.
Ook met kluit.

Assortiment leuke kerstartikelen
Tuincentrum

VOGELENZANG
Vogelanzang»ewag 67 - Tel 02502 - 61 94

Berend Boudewijh, Age Bijkaart, Wim
Jungman, Henri Knap, Guus Luyiers, }eanne
Roos en Henk Spaan. Om maar eens zeven
opmerkelijke columnisten te noemen die
regelmatig in Het Parool te vinden zijn.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool.
Met bijdragen van deze en andere (vaak
exclusieve) medewerkers. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De reden voor die
vrijgevigheid is gauw verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar. --

3 weken voor 3 grilden.
l
|

Bezorg mij Hel Parool 3 weken
voor3gul<lcn.
Noteer mij meteen als abonnee.
De eerste 2 weken krijg ik de
krant dan zelfs helemaal gratis.

Graag in bloklettcrs:

per maand (automatisch) 113,25
per kwartaal f 59,75
per jaar f 156,50

X Aankruisen wal de bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
onze acceptgirokaart.

naam.

adres _

plaats.

bank/giro. _tel..

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Hel Parool,
Antwoordnr 2470,1000 PA AMSTüKDAM. Bellen kan ook: 020-91 44 00.

HET PARGDL lêéj die Mant/
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EEKENDDIENSTEN Kerkdiensten
«turn 9-10december 1978.
^TSEN
juisartsenpraktijk Bouman, Mol en
[idderbos

: F.N. Ridderbos, Emmawcg 5,
cl. 2633. Verdere inlichtingen om-
pnt de weekenddiensten , worden
irstrekt via de telefoonnummers van
. huisartsen. Anderson, tel. 2058;

jrrnth, tel. 3355; Flieringa, tel. 2181;
jwerver, tel. 2499.

ANDARTS: telefoon 020-313233.

WIJKVERPLEGING: Zr. A.Morsink-
an Zutphen, Gasthuishofje 27, tel.

2791.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
. Berken, Zeestraat 71, tel. 3073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2,
Zandvoort. tel. 02507-4437, b.g.g.
323-313233.

H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
)23-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.

DIERENARTS: Mevr. Dekker, Thor-
bcckestraat 17, tel. 5847. Bij af-

igheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch

Veeartsendienst te Haarlem, tel.
023-313233.

STORINGSDIENST
tel. 7641.

GASBEDRIJF:

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING geeft advies, hulp
en informatie. Alleen telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373 in
Zandvoort van maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100,
Zandvoort.

WETSWINKEL Gemoenschapshuis,
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot
18.30 uur.

CRISISCENTRUM Schotersingel 2,
Haarlem, tel. 023-256198. Geert
direct hulp wanneer u die nodig heeft
bij acute problemen.

Materiële schade
ZANDVOORT - Op zaterdag en
zondag vonden in Zandvoort enkele
aanrijdingen plaats, 's Morgens om-
strceks halvier werd dooreen 20-jarige
automobilist uit Aerdenhout een
vcrkecrspaal omver gereden op de

"Zandvoortselaan/hoek Herman Heij-
ermansweg. De bestuurder kwam met
de schrik en een rijverbod vrij.
Op het Badhuisplein vond zondag een
aanrijding plaats waarbij drie porso-
nenauto's waren belrokken. Geen
persoonlijk letsel wel schade aan de
voertuigen.
Hetzelfde resultaat bij een aanrijding
tussen drie personenauto's op de
Zandvoortselaan.

Zondag l O december.
ZANDVOORT

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.30
uur: Ds. Mataheru. (Crèche aan we-
zig)-
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:
Jcugdkapel. Bezoek aan de jeugdkapel
in Haarlem. Spreker de heer J.
Lasthuis.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:
10.00 uur: Ds. P. van Hall; 19.00 uur:
Dr. H. Bade van Landsmeer.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: Ds. J.C.
Beekhuis, Doopsgez. pred. te Haar-
lem.

Rooms Kathmlieke kerk:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zalerdag 9 december: 19.30 uur:
Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 10 december: 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van 'net
St. Caecilia-kerkkoor. (Hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke G*emeen-
schapsbond: Maandagmiddag 11 de-
cember 15.00 uur: samenkomst in
huize „Pniè'l", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente: Zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

POLITIE: tel. 3043.

BRANDWEER: tel. 2000.

TAXI: tel. 2600.

ALGEMENE MAATSCHAPPELIJK
\VERK ZANDVOORT Noorderstraat
1. tel. 3459 (b.g.g. 023-320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur; maandag-
avond van 7.00 tot 8.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulp-
verlening, beschikbaar voor iedere
nwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM tel.
023-326655. Advies in geestelijke en
sociale nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7.00 tot 's morgens 7.00
uur.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto • Brand • Leven
Alto verzekeringen

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.
voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

Poutan
Kéttingzagen

Een ket1mg;aag voor licht
of voor het zwaarste werk
II s all m the POULAN-lamity

Fa. J. J. v. d. Zwaard
HHHMPARKIIMCHMES

Z!|dstraat71-73
AALSMEER

Tel. 02977-2 43 29

SCHIL OER S BED ft/J f
C J PAAP

Hoftlqkslraat 24
Zandvoort,

tflpf'on 02507 2206

vam al uw schilder en
bchangwerk. Verhoop
van verf, glas, behang.

traat 24

GEVRAAGD:
HULP IN DE

HUISHOUDING
1 ochtend per week.

Tel. 02507-36 09

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In-en verkoop en
opslag van inboedels

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.
Tel. 21 64-37 13,
na 18 uur 66 58.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Kerkstraat 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

Drogisterij • Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort.
telefoon 02507-81 23.

GEVRAAGD:

Flinke zelfst.
hulp

in de huishouding voor
afle werkzaamheden,
di. t/m za. van 9.00

tot 17.00 uur
Mevr. Loos,

Gr. Krocht24, tel. 2301

Mini Club
Alle ribbroekjes

v.a. maat 86
20% korting.

Kerkstraat 19 parterre,
- ~'Zandvoort, •

telefoon 02507-2949.

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestr. 8-Zandvoort

Tel. 02507-61 23

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J.VAlM

. DEISLBOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

18-jarige
Havo-scholiere

ZOEKT
BAANTJE

voor zaterdag of zondag
Verkoop-ervaring.

TEL. 02507-5451.

WEGGEVLOGEN:

Gele valk.
parkiet
Zandvoort-C.

Teg. bel. ter. te. bez.
Diaconiehuisstraat 6,

*telefoon 7820.

Christien
Versteege-Thieleman

Flemingstraat 104.
telefoon 5185

Medisch gediplomeerd
pedicure van het

Bisabeth Gasthuis.

VERMIST
sinds zaterdag:
gecastreerde
donkerrode
KATER

met gele ogen. „Jopie".
Inlichtingen aan:

Van Pelt.
Westerparkstraat 3,

tet.2217.

TE HUUR GEVRAAGD
met spoed voor oudere

dame alleen voor de
maand mei een

KAMER met KEUKEN
of ZOMERHUISJE

dicht aan zee.
Genegen hoge huur te

betalen. Event ook voor
de maanden mei en juni.

Tel. 072 -11 98 57.

Kamer te huur
aangeboden
met verwarming en

eigen kookgelegenheid
Tevens gebruik van

douche en toilet.
Tel. na 18.00 uur:

02507-4604.

De Smickelbar
Stationsplein 5

Elke dag geopend van
16.00 tot 23.00 uur

Donderdags gesloten.
K. Stokman-Tel. 46 51

Zo juist ontvangen

exclusieve kollektie blouses
voor de feestdagen

Stretch-cord pantalons
Lida Bromet stoffen en mode

Passage 18, Zandvoort.
Geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

's Maandags gesloten.

Kent u in deze donkerste dagen van het jaar
het gemak van een lichtgevend horloge,

klok of wekker ?
de waarde daarvan is in geen geld

uit te drukken.

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 • Tel. 23 07
heeft een zeer grote collectie

en de prijzen vallen heus wel mee !
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis !
Eigen reparatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

Echtpaar (beiden 50 jaar) zoekt
NETTE

WOONRUIMTE
(vrije etage of flat)

Eventueel met garage.
Liefst dicht bij zee.
Tel. 020 -84 31 26

AANGEBODEN:

Nappa Damesmantels
met bontkraag, maten 38-40.

Showmodellen voor de halve prijs
en enkele stuks

SUÈDE en LEREN HERENJACKS

MEVROUW ELFRINK
Trompstraat 21, flat 4 - Zandvoort

Tel. 02507-20 90.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507-4365.

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produkten.

Wij werken uitsluitend op afspraak en t\i<\ geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 lol 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

Kwekerij
P. van Kleeff
Van Stolbergweg la -

Zandvoort - Tel. 70 93

KERSTBOMEN EN
KLUITSPARREN
wan1 mtr. totömtr.

KERSTGROEN
Hulst - larix - dadels etc.
Bloeiende planten - Kerststukken

KERSTBOOMVERSIERING
Kerstboomballen - Verlichting - Speciale aan-
bieding van kaarsen in kleuren.

Wilt u zelf kerststukjes maken,
wij leveren alle benodigdheden. - -

Dr. Joshua Bierer
Stichting
Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort

vraagt voor spoedige indiensttreding een

receptioniste/telefoniste
in f uil-time dienst met onregelmatige
werktijden.

Sollicitaties te richten aan de heer
G. W. Lammere, telefoon 02507-4941.

RESTAURANT PATISSERIE

la reine
Kerkstraat 15 - Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder:

• Slagroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vnichtenpunten

• Chocolade
punten

• Bavaroises
• Kwarktaart
• Gembergebak

Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.

TYPE HYGROMATIC

De ideale luchtbevochtiger voor kantoor en
woonruimte tot ca. 100 m3'
Vrijwel geruisloos.
Regelbare capaciteit.
Automatisch gestuurd door ingebouwde, kontinu
metende hygrostaat.
PRIJS f449,-

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 - Zandvoort - Tel. 52 04

Haal de warmte
in huis met
bloemen van:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)
HalIcsiraaIGS, Zandvoort,
lel. 02507-20 60

Warme maillots
in zwart - beige - marine - bruin
mt. s-m-l-xl 16,95

KROON MODE
Haltestraat 55, Zandvoort

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

emm
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Voor leden komt beschikbaar:

1 de flatwoning
bestaande uit

2 De flatwoning
Bestaande uit

3 De flatwoning
Bestaande uit

4 De flatwoning
Bestaande uit

5 De flatwoning
Bestaande uit

G De garage

Keesomstraat 31
woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs 339,75 per maand.

Keesomstraat 157
woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs 427,70 per maand.

Flemingstraat 160
woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming.
Huurprijs 441,- per maand

Lorentzstraat 104
woonkamer - 3 slaapkamers
douche - blokverwarming • lift.
Huurprijs 457,30 per maand

Lorentzstraat 459
woonkamer - 3 slaapkamers -
douche - blokverwarming - lift.
Huurprijs 468,10 per maand.

Keesomstraat F

De toewijzing van woningen en garage geschiedt op
het lidmaatschapnummer van de vereniging. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
burgerheester en wethouders van de
gemeente Zandvoort.

De inschrijving dient schriftelijk voor
dinsdag 12 december 1978 om 19.00 uur te -
geschieden aan het kantoor van de
vereniging Thomsonstraat 1 onder vermelding van
LIDMAATSCHAPSNUMMER en
GEBOORTEDATUM.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 14 december 1978 om 2 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend
dat met ingang van 11 december 1978 gedurende
14 dagen ter Gemeentesecretarie, bureau Volkse
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een
ieder ter inzage ligt een bouwplan tot het oprichten
van een appartementengebouw op het perceel
Stationsplein 17.
Gedurende de termijn van ter inzage-legging kan
een ieder schriftelijk bij Burgemeester en Wethou-
ders bezwaren tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 5 december 1978,
de Burgemeester voornoemd
H. MACHIELSEN.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON - TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a
tel. 02507- 317B

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang, tel. 02502*6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS enz.
Etna. Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplflin - Tel. 50 68 • 36 12 - 25 1B.

Wees geritmoveerd kies Ritmo

De Ritmo. De nieuwe norm

Autobedrijf ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1, telefoon 02507-4580.
Dagelijks geopend van 7.30—19.00 uur.



OPLEIDING VOOR MENSEN
MET LTS OF MTS, OM

STRAKS MEE TE KUNNEN
WERKEN AAN DE PERFEKTE

SAMEN iVAN EEN
lUKT.•11

Opleiding van 3 maanden*
In de opleiding Icrggt men te maken met o
als algemene vliegSagkennis, v ^ g n « a d a o i n e
tekening lezen, méten, materiaal' en gereedschaps-
kennis. fn groepjes vaneen 104aimensen wordt die
theorie gegeven.
Na afloop wordt examen gedaan en kan een bedrijfs-
getuigschrift worden behaald.
Natuurlijk wordtmefeentgdens de opleiding volledig
uitbetaald. Er wordtin gewone dagdienst gewerkt.

Fokker-VFW. Bouwers van de F27 Friendship en
F28 Fellowship - vliegtuigen die overal ter wereld met sukses

worden gebruikt. Fokker zoekt vliegtuigsarnenbouwers, die aan deze
pracht produkten gestalte willen geven. ' ,.

Wat is vliegtuigsamenbouw?
Op verschillende afdelingen binnen Fokker zoals plaatwerkerij, verspaning en

metaallijm worden vliegtuigonderdelen geproduceerd.
Natuurlijk doet men dat zo nauwkeurig mogelijk, maar hele kleine

afwijkingen zijn er altijd wel. Dat is ook niet erg, als er tenminste
goede vliegtuigsamenbouwers zijn! De duizenden

onderdelen komen, samen op de produktielijnen van de
F27 en F28. Daar worden ze door de samenbouwer

in mallen bij elkaar gevoegd en geklonken.
Stuk voor stuk, van neus tot staart.

:;ƒ Maar al die kleine afwijkingen moet ie wél eerst oplossen.
En juist daar ligt zijn vakmanschap. Steeds weer passen en meten,

net zolang tot alles perfekt zit. Een erg nauw-
Aanittelding. keurig karwei; waar geduld en inzicht voor nodig zijn
Zij die een LTS- of MTS-diploma hebben (liefst metaal- en een grote handvaardigheid op heel verschillende
of houtbewerking) en niet (meer) dienstplichtig zijn, gebieden. Een hele uitdaging voor de vakman-samen-
komen in aanmerking. Ook mensen, die b.v. na enkele bouwer om zo'n geweldig produkt perfekt af te leveren,
jaren MAVO liever de techniek in gaan kunnen
reageren. Vul onderstaande bon in en stuur die zonder
postzegel aan:
Fokker-VFW, Personeelszaken, antwoordnummer 1496,
Postbus 7600,1117 ZJ Schiphol-Oost.
Men kan ook even bellen voor een sollicitatie-
formulier: 020-5443800.

MASSIEF
EIKEN KASTE

Set

Alléén
Schagelstraat27

Haarlem,
tul. 023-327019.

CENTRALE
VERWARMIN
Mu zeil ceniiale verwarmitic

aanloggen scheen dui/ondcn
guldens on u onlvangl gialis
deskundige voo'lichtmg en
conirole Wibona i^do groohi
specialist m/elf bouw r v Pn
levert complelo insuil!.ihes,)l
v -1 f <?850 - l Syslecm is pr(,
(cssioneelen heek'envoudigi
50 uu' via originele Klomfcopin
hngcn (dus/onder lasbenol
solderen')doof iedPieena.ini
IcQqen Compfelp documeniai
beschikbaar Vraag concurm
rende olferroen berekening
/onder enige verplichting §1,,
srhelsje en malen en we rekr>
non hel snel voor Afleondei
de'en uit voorraad leverbaar
Financiennq Advies Servicet
Garanhe-ccrlificaat
WIBON A ZELFBOUW CV
BV Wibona S^chipholweg95?
Vii'hutzen (qem Haarlemmem

- Tel 102505)445

WIBONA

i

Bon: Bc heb interesse om te praten over de
opleiding "vliegtuigsamenbouwer"

naam:.

straat en nr.:.

woonplaats:.

130/78/RP.

VERSE
KALKOENEN
/ 8.50 per k-g.
schoon gewicht
rechtstreeks van de
boerderij, kunt u
geslacht en wel
-bestellen bij

JOS
KOECKHOVEN
Rijnlanderweg 795
Hoofddorp
Tel. 02503-16239

Bestellen t/m
ma. 18 december.
Afhalen
do. 21 en vrij. 22
december.

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wij overhemden
mouw). 7 in voor-

raad zowel gedessi-
neerd als uni.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

. dagkoopavond.

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUF
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

First Class Toyota
occasions met 12
maanden garantie!
GARAGE BIESHEUVEL

Aalsmeerderdijk 484, Rijsenhout,
telefoon 02977-24463.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout -
Tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).
Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en
kleine wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen
Nederland en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels,

series engros en partijen.
Geen object is Ie groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

RIANT WONEN IN VINKEVEEN
Aan vaarwater, pal aan de Ringdijk gesitueerd,

bieden wij te koop aan:

HELFT VAN DUBBELE VILLA
MET EIGEN AANLEGSTEIGER

Bevat o.m.:
• Representatieve hal annex vestibule met

garderoberuimte.
• Hardhouten bordestrap naar schitterend

woonvertrek met fraai gemetselde open
haardpartij en open keuken met hardhouten
aanrechtblad (totale opp. zo'n 70 m2).

• Complete badkamer.
• 2e verd. met prachtige vide-kamer, direct

in verbinding met living.
• Bergkamer met c.v./warmwater-installatie.

Enkele extra's:
• Complete alarminstallatie.
• Grotendeels thermopane beglazing.
• Plavuizen vloeren.
« Groot zonnebalkon over de gehele breedte

van het huis.
• Eveneens balkon aan de achterzijde.
• Fijne tuin rondom met terras.

Vraagprijs f 610.000,- k.k.
Inlichtingen en bezichtiging via Makelaardij o. g.

KOOP LENTRA BV
Dorpsstraat 56 te Mijdrecht - Tel. 02979 - 55 53

of bij de eigenaar - Tel. 02972 - 41 19

bv autompbielbedrij ven
samvanlingen

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem Delttstraat 50. tel. 023-31 91 38

FROIMIK BV
grond-water-wegenbouw
Mijd rechtse Zuwe 2b, Mijdrecht

vraagt met spoed

straatmakers
opperlieden
grondwerkers

Inlichtingen en sollicitaties
tussen 16.00 en 17.00 uur
telefonisch onder nr. 02979-1449.

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.8,2 %

15.000- is
25.000.- is
50.000 - is
75.000.- is

180 X
168,-
280, ~
559,-
839,-

MOOOOO - is 1118. ~

2e hypotheek
Gebruik de ruimte tussen de
bestaande hypotheek en de waarde
van uw huis OnzeHypo-leningen
zijn scherp en met looptijden tot 30 jaar
1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige7

Sluit dan een geheel nieuwe
1e hypotheek U bent goedkoper urt'
Een offerte kost niets en verplicht u
tot mets.-
Hypotheek zonder verplichte af lossing.
Op deze Plus-Hypotheek hoeft u niet
af te lossen. U betaalt enkel een rente
van 0.95% per maand. Voorbeeld
opgenomen / 50.000,-. maandlast
rente/475,-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
f Geld van de

0 GELDERSE
J ' DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

020-763011 Willemsparkweg69,1071 GS AMSTERDAM
010 - 328155 Bree 23. 3074 BA ROTTERDAM

033-30364 Joh. v. Oldenbarneveltlaan40,3818HB AMERSFOORT



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

•— ' WLL. B - •nieuwsblad

RANDSTAD PUBLICATIES
Uilgeefster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Heemsteedse Courant
• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/SIotense Courant
• Aalsmeerder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/De Ronde Vener
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 -
Telefoon 02977-2 84 11
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TUSSEN GEMEENTE EN PAROCHIE
RESULTAAT'GESPREK
Verenigingsgebouw De Kroc
nog vijf maanden beschikbaa
ZANDVOORT - Goed nieuws voor de toneelverenigingen, de
carnavalsvereniging ,.De Noorderling" de folklore groep „De Wurf"
de kinderoperette en vele anderen, want het verenigingsgebouw „De
Krocht" blijft het winterseizoen, dat wil zeggen, tot l juni 1979
open. ' -
Groot was de onzekerheid in Zandvoort, toen bleek dat door het
R.K. Parochiebestuur St. Agatha werd overwogen om per 31
december 1978, „de Krocht" te sluiten, omdat het
explotatie-tekort, ondanks de gemeentesubsidie van tien duizend
gulden per jaar, te groot was.

Het gemeentebestuur heeft op 5
december een' open gesprek gevoerd
met het parochiebestuür waarbij door
de laatste de toezegging werd gedaan,
dit gebouw tot l juni 1979 nog te
exploiteren. '
Het gemeentebestuur heeft zich
bereid verklaard om nader te bezien in
hoeverre de gemeente een bijdrage zal
leveren in het te verwachten exploita-
tietekort over de eerste vijf maanden
van 1979.
Teneinde de huidige bestemming van
dit gebouw veilig te stellen zullen de
onderhandelingen tussen beide bestu-
ren op korte termijn worden voortge-
zet. :

Historie
„De Krocht" behoort tot één der
oudste gebouwen in Zandvoort.
Gebouwd in 1854 als Rooms Katho-
lieke Kerk, heeft het tot 1928 in die
functie dienst gedaan. !

In 1854 ' werd - de eerste dienst
gehouden door 'pastoor L. Amie en
groot was de vreugde destijds onder
het Roomskatholieke deel van de

bevolking van Zandvoort, toen men
eindelijk kon beschikken over een
„echte" kerk, dit in tegenstelling tot
de' schuil kerk in de Haltestraat. In
1928 kwam de huidige St. Agatha
kerk in gebruik en werd het oude
k'erkgebouw gebruikt als patronaats-
gebouw. Een middelpunt dus, van het
katholieke verenigingsleven.
Sinds het begin van de jaren zestig is
het gebruik door Katholieke verenj-
gingen terug gelopen. Ook al omdat
gebouw Monopole verdween werd het
het enige verenigingsgebouw in Zand-
voort, waar men toneelvoorstellingen
en andere uitvoeringen kon geven.

Exploitatie
De laatste drie jaar heeft „de Krocht"
een exploitatieverlies geleden van
dertigduizend gulden per jaar. Sinds
1976 droeg de gemeente Zandvoort,
gezien de maatschappelijke functie die
hét gebouw vervuld, tienduizend
gulden subsidie bij. , '-, /

„Dan blijft er toch nog'een tekortvan
twintig duizendgulden per jaar, dat
hoofdzakelijk door onze parochianen

ft

In naaste toekomst nog
geen kabeltelevisie
ZANDVOORT - In de voorlaatste' commissievergadering' van-
oijstand voor algemene zaken en ruimtelijke ordening, werden
vragen gesteld over de kabeltelevisie.
In de raadsvergadering van 28 februari heeft de raad het college toestemming
verleend, om tegelijkertijd met de aanleg van een nieuwe telefoonkabel, de kabel
voor kabeltelevisie te leggen. Dit was een voordeliger zaak, dan de kabel later
apart vanaf de Waarderpolder te Haarlem, naar Zandvoort te laten doortrekken.
Er werd een begeleidingscommissie in het leven geroepen, en een aanvraag voor
een offerte, geheel vrijblijvend, aan de „Cazema" ging de deur uit.
Nu is het al enkele maanden later, maar een aanbieding heeft het
gemeentebestuur van deze firma nog steeds niet ontvangen. Gevraagd werd naar
het uitblijven van deze offerte.
Het blijkt dat de firma „Multivisie" die ook de kabeltelevisie in Haarlem
exploiteert, haar werkzaamheden wil overdragen aan de Cazema. Deze
maatschappij zou dan zowel de kabeltelev isie in Haarlem als Zandvoort
kunnen verzorgen.
Het gemeentebestuur van Haarlem is het echter met de overname door Cazema
niet eens, en een conflict met Multivisie was het gevolg.
Gevraagd naar het uitblijven van de Zandvoortse offerte, blijkt dat, zolang de
moeilijkheden tussen het gemeentebestuur van Haarlem en de overname van de
exploitatie door Cazema niet zijn opgelost, *Zandvoort voorlopig nog op de
offerte moet wachten.
Hoewel het gemeentebestuur zegt niets te maken te hebben met dit conflict en •
wacht op de offerte van Cazema, wil deze firma eerst de zaken met Haarlem
geregeld zien, omdat Zandvoort, wanneer zij ook gebruik kan,maken van de
faciliteiten van Haarlem, een voordeliger aanbieding zou kunnen verwachten,
dan wanneer Gazema alleen voor Zandvoort werkt.
Zandvoort is nu eenmaal afhankelijk van de zendmast in de Waarderpolder,
omdat in Zandvoort zelf, door het gemeentebestuur geen hoogbouw wordt
toegestaan, en ook omdat Zandvoort geen hoogbouw mag hebben, in verband
met de aanvliegroutes van Schiphol.

Ondertussen wach ten de inwoners van Zandvoort nog steeds op de
kabeltelevisie, terwijl de zoutaanslag op de antennes toeneemt,
het beeld in de huiskamers slechter, vraagt men zich ongerust af,
of men nu ja dan nee nog eenmaal zijn antenne moet laten
vernieuwen of schoonmaken.
Komt de kabeltelevisie snel, dan is dat jammer van het geld, gaat
het opnieuw vier jaar duren, dan kan men beter nu maatregelen
hemen, om een beter beeld te krijgen.

werd gedragen, dit vonden wij niet
eerlijk. Het Gemeenschapshuis kent
geen exploitatietekort, want daar
draagt de gemeente het verlies, terwijl
ons gebouw, door de zalennood in
Zandvoort toch wel gelijkgeschakeld
kan worden."
delen" is het antwoord.

"Je kunt ze
niet in de
kou laten
staan
Dit zegt de heer J.C. van Leeuwen, lid
van de financiële commissie van het

' parochiebestuür.
De heer van Leeuwen is van mening
dat er tot l juni nog wel veel geld bij
zal moeten, maar hoopt dat de
gemeente een groter percentage dan
nu zal bijdragen in het te verwachten
tekort.
„Dat is ook de reden waarom wij
besloten hebben tot l juni 1979
„open" te blijven. Eerst dachten wij,
we doen de tent maar dicht, maar ja, al
die verenigingen die nu al plannen

, hebben - gemaakt en toneelstukken
instuderen, kun je ook niet in de kou
laten staan," aldus deze woordvoer-

" der..

Partycentrum*
Omdat- het parochiecentrum nimmer
de huurprijzen, heeft opgetrokken tot
een verantwoord peil, heeft men ook
de kosten nimmer kunnen dekken. '
In het begin van 1978 heeft men
getracht Het tekort op te heffen door
het" beheer van „De Krocht" over te
dragen aan. het Party Centrum. Huur
behoefde het parochiebestuür niet te
ontvangen, als men maar uit de
onkosten (gas, water, elektra, verzeke-
ring etc;) bleef. Van beide kanten wilde
men bezien of de explotatie van „de
Krocht" op deze wijze verantwoord
zou zijn.
Het Party-Centrum heeft het echter
moeten laten afweten, want ook
beheer in deze vorm draaide op verlies
uit :

De afspraak gemaakt was dat het
Party-Centrum het beheer voor vereni-
gingen op dezelfde wijze zou beharti-
gen als het parochiebestuür dit al jaren
had gedaan. Dus geen dure drankjes,
geen huurverhogingen voor de vereni-
gingenenz.. . ' . •'
Daar tegenover stond dat het Party-
Centrum de beschikking had over de
zaal voor haar eigen horeca-activitei-

- ten, zoals bruiloften, recepties, etc.,
en dan gewoon haar horecaprijzen kon
berekenen.
„Helaas, ook dit was geen haalbare
kaart, voor hen niet, en voor ons niet.
Want wij kunnen het gebouw niet
blijven afstaan zonder huurvergoe-
dfng", aldus de heer van Leeuwen.
Het Party-Centrum heeft zich echter
wel bereid verklaard tot l juni 1979
op dezel fde voet verder te gaan.

Een woordvoerder van de gemeente is
er zeker van dat het college alles in het
werk zal stellen om deze ruimte voor
het verenigingsleven te behouden.
Het gebouw moet echter'hoog nodig
vernieuwd en verbouwd worden. Het
zou voor de gemeente een ondenkbare
zaak zijn voor vele duizenden guldens
te verbouwen in een gebouw dat geen
gemeente-eigendom is.
„Wellicht kan overwogen worden met
het parochiebestuür tot overeenstem-
ming te komen over een eventuele
aankoopsom maar die moet dan wel
redelijk blijven," aldus onze zegsman.

Toekomst
Het antwoord op de vraag: „Wat
gebeurt er met „de Krocht" na l juni
1979, moet de heer Van Leeuwen
schuldig blijven. „Dat weten wij niet,
daarover zullen wij ons moeten
beraden en waarschijnlijk ondcrhan-

Uitsluitend
Europees

eiken

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923.

Gebouw „De Krocht" gebouwd in 1854 als R.K. Kerk. Op deze archief-foto van omstreeks 1880, ziet
men op de achtergrond het huis van de toenmalige burgemeester Boerlage.

Jan Lammers in blief aan Zandvoorters
'Uw meeleven betekent veel voor me'
ZANDVOORT - Ons autorace-
fenomeen Jan Lammers heeft
zich zaterdag met zijn op maat
gebouwde en supep-snelle For-
mule I-bolide op het Zand-
voortse circuit gepresenteerd
(zie onze sportpagina). Een paar
dagen daarvoor had Jan via een
huis-aan-huis brief zijn dorps-
genoten van dit gebeuren,op de,
hoogte,, gesteld.- e,n rvpnr. ,diê
gelegenheid -maakte' hif tevens
gebruik zijn dank uit te spreken
voor de hulde, die hem onlangs
in de dorpskom ten deel viel.
„Lieve mensen", begint Jan zijn
epistel, dat achteraf lang niet in alle
brievenbussen schijnt te zijn beland.
„Langs deze weg wil ik u allemaal
hartelijk bedanken voor de huldiging
toen-ik Europees Kampioen Formule

III werd. Het betekent veel voor me
•• om te merken, dat ook de mensen in je

eigen woon- en geboorteplaats met je
meeleven".
Lammers herinnert er dan nog eens
aan, dat een grote sponsor en een grote
ren-stal voldoende vertrouwen in hem
hebben getoond voor de Grand Prix
Races in de Formule I en dat hij
inmiddels al duchtig heeft getraind op
de circuits van Donnington, Silver-
stone en Paul Ricard. Op de terugweg
naar ' Engeland, waar de wagen

. definjtief zal wprden afgesteld, kwam
Jantje Lammers een paar uur naar
Zandvoort om de auto te laten zien
aan de sportpers en zijn supporters.
„Het college van burgemeester en
wethouders vond het goed, dat ik dan
een paar rondjes op het circuit draai",
schrijft de kleine kampioen verder en
hij voegt er vergoelijkend aan toe;
„Om de geluidsoverlast tot een
minimum te beperken is de auto
voorzien van geluiddempers'.

Jan beseft, dat de decibellen, die hij en

16 december
11.00 uur, 13.30 uuren

15.30 uur:

KINDERFILM
„Sandy, de super-

zeehond"
CULTUREEL CENTRUM

Randstad Publicaties
Dorpsstraat 8, Aalsmeer,

telefoon

02977-28411

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Gpatija
nobbemakado 64-65. Amsterdam,

telefoon 020-719495.
Het eerste en enige echte autentieke

Joegostavisch Restaurant in Nederland,
Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van tig houtskool-grill.

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

„TROPICAL"
Vlees - Vis - Wildspecialiteiten

Verwarmd terras
P. J. Semo

Zeestraat 29 - Zandvoort
Tel. 02507 -27 81

ZONDAGS:
„ Diner -Chantant

met Frans Landmeier

H.W. COSTER bv
Makelaar o.g.

Voor aan- of verkoop varfüV
FLAT of WONING

Burg. Engelbertstraat H-
Zandvoort-Tel. 55 31

Hypotheken - Assurantiën
Taxaties

Gratis woninglijst op
aanvraag beschikbaar.

zijn race-collega produceren hier en
daar wat controverses oproepen:"„Ik
weet, dat een aantal van u wat moeite
heeft met het feit, dat het enige
race-circuit van Nederland nu net in
Zandvoort ligt. Maar aan de andere
kant: als dat circuit verder van huis
had gelegen, was ik misschien wel
nooit zo ver in deze sport gekomen".
De duizenden Zandvoorters die
zaterdag naar Lammers in zijn Samson
Shadow DN 9 B kwamen kijken,
zullen hem wel hebben overtuigd van
het feit, dat de meeste gemeentenaren
het incidentele geluids-surplus graag
accepteren en zijn formulie I-carrière
met grote belangstelling zullen volgen.

Over ruim een maand zal Jan Lammers
zijn debuut maken in de eerste
formule I-race van het seizoen 1979,
dat niet minder dan 16 Grand Prix
omvat. Het volledige programma
luidt: 1. Argentinië (Buenos Aires), 21
januari; 2. Brazilië (Interlagos) 4
februari; 3. Zuid-Afrika (Kyalam), 3
maart; 4. USA'West (Long Beach) l
april; 5. Spanje (Jarama) 29 april; 6.
België (Zolder), 13 mei; 7. Monaco
(Monte Carlo) 27 mei; 8. Zweden
(Anderstorp) 16 juni; 9. Frankrijk
(Dyon) l juli; 10. Engeland (Silver-

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET
'k Heb 'n kerstboom gekocht veur
'n tientje, maer as jeloi'em zien
wille, mot je wel 'n bril opzette.

Abonnements-
prijzen

Met ingang van 1 januari 1979 zat
de abonnementsprijs van het Zand-
voorts Nieuwsblad met 2 cent per

week worden verhoogd.
Hiervoor is toestemming verkregen
van het Ministerie van Economische

zaken.
Een abonnement op het Zandvoorts
Nieuwsblad zal per 1 januari 1979
per bezorger f 21,75 per jaar gaan

kosten.
De Direktie

stone) 14 juli; 11. Duitsland (Ocken-
heim) 29 juli; 12. Oostenrijk (Zelt-
weg) 12 augustus; 13. Nederland
(Zandvoort) 26 augustus; 14. Italië
(Monza), 9 september; 15. Canada
(Mantreal) 30 september; 16. USA
(Watkins Glen) 7 oktober.

Juist
op zondag
ZANDVOORT - Het was net
zondagmorgen, namelijk tien minuten
over twaalf, toen in de Haltestraat een
vechtpartij uitbrak tussen vier
Engelsen en vier Amsterdammers.
De Engelsen bleken toch sterker, want
één der Amsterdammers kreeg een
gezwollen oog, een hechtwond van 4
cm en een gebroken neusbeen. Hij
werd in de Maria Stichting behandeld,
e politie kon deze overwinning niet
appreciëren op voor verhoor.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o.a.

MORRIS
beforeyoubuy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat9(biiKoninsspl«in)/teL (020)223596-
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Op woensdag 27 december hopen onze ouders,
de heer en mevrouw

F. J. van Deursen
en

E. Th. van Deursen-Börger

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare
KINDEREN,
KLEINKINDEREN en
ACHTERKLEINKINDEREN

ZANDVOORT, december 1978.
Zandvoorlselaan 129.

Om 14.30 uur een H. Mis in de St.-Agatha-
kerk, de receptie is van 16.30-IS.30 uur

in „De Vijverhut'\

Psalm 91
Na een liefdevolle verpleging in de Maria-
Stichting te Haarlem overleed onze zeer ge-
liefde moeder, behuwd- en grootmoeder

Louisa Catharina
Merten-de Boer

op de leeftijd van 82 jaar.

Zandvoort:
C. L. JANSEN-MERTEN
A. B. A. JANSEN

Zandvoort:
M. B. V. JANSEN
L. C. C. JANSEN

ZANDVOORT. 7 december 1978.
Brederodcstraai 55.

De teraardebestelling heeft dinsdag
12 december jl. op de Algemene

Begraafplaats te Zandvoort
plaatsgevonden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn
geliefde vrouw, onze moeder en groot-
moeder

Helene Maria
Driehuizen-Koch

in de ouderdom van ruim 71 jaar.

Uit aller naam:
W1LLEM DRIEHUIZEN

NEW YORK
Hamstead

J. G. ANDERSOM
Arts

Afwezig tot
8 januari

Waarneming: tel. 2068.

Gratis halen en bezorgen

binnen 1 a 2 dagen terug
»«•*<• %%c

U BELT EN WIJ KOMEN

Stomerij
Haltestraat 39,
tel. 02507-2£10.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Rcinwardtstraat 20. telefoon 02507-4165.

Kerstdiner
Op 2e Kerstdag in ons sfeervolle

Vis.specialiteiten restaurant

Speciale aanbieding
onze gehele wintercollectie gaat

tegen zeer voordelige prijzen weg.
. Wij hebben voor u:

rokken
blouses
japonnen
vesten
pantalons

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

ANDA MODE
Nieuwstraat 4 - Zandvoort
Tel. 02507 -61 44

Nieuw-Unicum is een wooncentrum voor ca. 200 lichamelijk ge-
handicapte mensen. Een modern komplex in de duinen bij Zand-
voort.

Voor de Technische Dienst zoeken wij

een half-time ('s ochtends)
administratieve kracht vri.

De Technische Dienst bestaat uit 8 medewerkers (mnl.) en ver-
zorgt onderhoud van gebouwen, terreinen en rolstoelen.

De administratieve kracht houdt zich daarbij voornamelijk bezig
met het verzorgen van de (correspondentie en dé uitvoerende
werkzaamheden.

Voor deze funktie is vereist: -
• enige jaren voortgezette opleiding, type-diploma
• administratieve ervaring
• akkuratesse en goede kontaktuele eigenschappen
• leeftijd 25-30 jaar

Salariëring vanaf 869,61 tot 984,18 bruto per maand. Arbeidt-
voorwaarden-volgens de CAO voor het ziekenhuiswezen. Bij de
selectie worden de medewerkers van de Technische Dienst be-
trokken. ,

Als u belangstelling hebt voor deze funktie, kunt u schrijven naar
de dienst Personeel en Organisatie-van

Wooncentru
«ehandicapten te Zandvoort.
Zandvoortselun IK. Telefoon CJS07-544».

Kiesuwzonbij de ABN

En pak mee die tas
voor fa tientje.

Kies uw zon bij de ABN. De Oostenrijkse zon of de
Spaanse zon. De Italiaanse zon of de Tunesische zon.
De Griekse zon of de Portugese zon. De Franse zon of de
Amerikaanse zon. De Noorse zon qfd& Indonesische zon.

Boek bij de ABN.
Om het even welke zon u kiest, kies uw zon bij de ABN.
Het adres waar u ook de andere reiszaken regelt, zoals
vreemd geld,Eurocheques of reischeques en verzekeringen.
En u weet: wie vroeg t>oekt heeft een ruime keus.,
Bij onze reisverkopende kantoren vindt u geselecteerde rekenprogramma's
bij elkaar van onder meer: Holland International, ANWB, Swks Chalets-
tnterhome, BBI, FTS, Fred. Olsen Lines, Scanialux, Yugotours, Big Ben Tours,
Nortk Sea Fenies, Olau Line, Townsend Thoresen, en nu ook ArkeReizen!

Deze stevige bruine reistas ligt voor u klaar. Met handige
opbergvakken en verstelbare schouderband. Voor maar den gulden.
Zolang de voorraad strekt.

ABN Bank
Behulpzaam vertrekpunt voor uw vakantie.

- Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341

STALEN
AANRECHT
2ia.22an.lHig

tel. 02507-3768

. DfOQfSttrif *
•MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

HattestraatS, Zandvoort.
telelooif02507-6123.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN
DEN BOS

Bildefdijkstr. 5, te). 3796.

HUISJE
te koop, prijs n.o.tk.

Zuiderstraat 2
te bevragen,
Hogeweg48

tel. 02507-2595.

Kerkstraat 21 - telefoon 02507 - 2121

menu
Pa té de crevettes.

( garnalen pastei)
Cocktail de Crab
(crabcocktail)
B/squet d'homard
(gebonden kreeftsoep)
Fi'/etsde so/e doublet
(gnkbokte tongf ilets gevuld met verse zalm)
Glacé aux fruits et crème chautii/y
(ijs met vruchten en slagroom)
Du café au Baileys

f. 75,~

Reservering gewenst.

l Tevens verzorgen wij
.̂ uw vis hors d'oeuvres.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt ter openbare kennis, dat de
hieronder genoemde besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland tot goedkeuring van de daarbij vermelde besluiten tot vast-
stelling van bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden.
Raadsbesluit Besluit G J. Bestemmingsplan
30"augustus 1977 10 oktober 1978 "Bentveld-Zuid"
nr. 7 a nr. 251

29 november 1977 "Kostverlorenparkdeel III"
nr. 233

Bovenvermelde plannen liggen ter gemeentesecretarie (burea volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening) voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 8 december 1978.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V
Gefeliciteerd
Hildaen Cees

met jullie

DOE-HET-ZELF-ZAAK
DE BOET•it

111

In het winkelcentrum Nieuw-Noord

Sibylle • Ank • Sylvia • Anthony • Anneke • Mts •
Henk * Heter • George

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENSÜ!

f20,- mcJ.BTW

B

ƒ 30,- incl. BTW

fis,- UK*. BTW

K. JANSEN
ƒ65,- incl. BTW

Slotweg 12, Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BOM: ;

* §.1 -̂1 MKA^Mj.
Kies model: ...

Dit is mijn tekst:

Handtekening:.

Onmiddellijk fcuenden. doch uiterlijk voor maandag 18 december 1978 aan:

Randstad Publicaties
Postbus 264. Aalsmeer
Zandvoorts Nieuwsblad
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P)ranje Nassauschool nauwelijks te herkennen
Verbouwing bijna voltooid

ZANDVOORT - Nóg klinken de hamerslagen door de school, nóg
lopen er elektriciens tussen de schoolkinderen, nóg is de speelplaats
van de Oranje Nassauschool aan de Lijsterstraat een puinhoop,
Maar... het schiet op.
Werd enkele weken geleden het straatbeeld in de dr. Gerkestraat
grondig veranderd; immers 's morgens was daar nog het
schoolgebouw dat oprees als een fort op de hoek Lijsterstraat/dr.
Gerkestraat,- 's avonds was het weg, de slopers hadden hun werk
grondig verricht.
Vanaf de straatzijde valt de verbouwing/nieuwbouw van deze school
niet op. Door de bouwloodsen en machines wordt de school aan het
oog onttrokken.. Wie echter een kijkje gaat nemen in de school
wordt voor een grote verrassing geplaatst.

Plotseling is daar een ruime nieuwe
school. Het aanpassen van het oude
gedeelte naar de 'nieuwbouw is
wonderlijk geslaagd. Een bijzonder
succes voor het architekt W.L. van
Oostrum, die de plannen voor deze
verbouwing maakte.

De deel
Bij het binnenkomen valt direct'op hel
„hart" van de school. Een open ruimte
die gebruikt wordt als aula, gemeen-
schapsruimte etc., en die wellicht in de
toekomst „de deel" zal gaan heten.
Ook al omdat de lerarenkamer een
trapje heeft, en als een soort
„opkamertje" bij de ingang van j de
school is gesitueerd, (een ruime
kamer, waarin het goed toeven is), zou
„de deel" geen vreemde naam voor
deze ruimte zijn.
De school is bijzonder „open"
gebouwd, door de lichtkoepels in de
gangen heeft men nog meer ruimte-
werking verkregen.' Via de rechtse
gang komt men in de .kleuterschool
Typisch is dat het noodzakelijk was
om de verbinding te krijgen via een
trappetje, en een hellend loopvlak.
Wanneer de school als basisschool gaat
werken, krijgen de kleuters toch het
idee dat zij een „trapje hoger!' moeten

om naar de basisschool te gaan. Een
symbolische overgang dus.

Speelplaats
De speelplaats voor de kleuters ligt aan
de zuidkant van de school, afge-
schermd en is een ideaal' terrein voor
de kleintjes.
De speelplaats' aan de Lijsterstraat is
momenteel nog een puinhoop, omdat
de bouwloodsen 'en machines daar een
plaatsje hebben gevonden:
De speelplaats aan de andere zijde van
de school, wordt momenteel opnieuw
betegeldj en kan dan als speelruimte
voor de kinderen dienst doen.

Interieur .
Het interieur van school, is grondig
veranderd.-Aangeschaft werden voor
de leerlingen nieuwe lessenaars, van
het type „argonauten". .
Het is goed zitten op school;: want
deze lessenaars hebben een „goede
zit". In iedere klas is een meetlat
aangebracht waarop precies via
kleuren is aangegeven, op welke stand
de lessenaar gezet moet worden bij
welke lengte.
Volgens het hoofd der school, de heer
de Vries, «s de verbeterde zithouding
van de kinderen nu al merkbaar.

Overzicht van een der leslokalen van de geheel verbouwde Oranje Nassauschool.
De kleuren die gebruikt werden zijn
donkerbruin, warmgeel, crème, licht-
groen, en steenrood.
„Typisch was ook" c\at de sfeer die nu
al aanwezig is, • direct bij de ver-
bouwing al merkbaar was", ,zegt de
heer de Vries. Om dit te begrijpen
moet je de school bezoeken, want
sfeer is merkbaar maar ongrijpbaar.

Laatste loodjes
Het wachten is nu nog op de laatste
nieuwbouw. Dit is de sportzaal, of zo
men wil- het gymnastieklokaal. „Wij
hopen dat in/april voltooid zal zijn",

aldus de heer de Vries, die merkbaar
trots is op deze Oranje Nassauschool.
In de school zijn nog kleine dingen die
wachten op voltooiing. Zo is de
„mediatheek" nog niet klaar. De
ruimte in de kelder, onder de
lerarenkamer, die ideaal is voor het

.geven van film- en diavoorstellingen.
Ook de bibiliotheekboeken zijn nog
niet uitgepakt, de -verrijdbare kasten

.'worden in januari verwacht. Wel
aanwezig zijn de T.V.-toestellen en de
aansluitingen in de klaslokalen, zodat
per klas een T.V.-fes gevolgd kan
worden. Het handenarbeidlokaal is

wel gereed en geldt als een der
modernste.
Waar men bijzonder gelukkig mee is, is-
het invalidentoilet.dat, indien nood-
zakelijk gebruikt kan worden, door
zowel leerlingen leerkachten en
Slechts twee vrije dagen heeft
het inrichten van de school de
schooljeugd opgeleverd. De

Jeugd had wellicht meer vrij
verwacht, de leerkrachten zelf
zijn bijzonder in hun nopjes dat
het „slechts" twee dagen heeft
gekost.

Toneelvereniging viert
Dit weekeinde
De Zandvoortse toneelvereniging „Wim Hildering" staat dit jaar
in het teken van haar dertig jarig bestaan. Een
vermeldenswaardig, en in toneelkringen maar weinig
voorkomend jubileum wamraan men dan ook terecht alle
aandacht besteedt.
Al op 30 augustus van dit, jaar gaf men die onvergetelijke
openluchtujtvoering van Herman Heijerman's „Op hoop van
Zegen" op het Gasthuisplein. Een opvoering die weliswaar in
het teken stond van de jubileum viering' „Zandvoort 150 jaar
Badplaats", maar toch ook wel mag worden gezien als bijdrage
aan het dertigjarige toneeljubileum van de vereniging. Wim
Heldering is voortgekomen uit een fusie van de Zandvoortse
toneelverenigingen „De Phoenix",en „Ons Toneel" is naast de
vereniging „Op Hoop van Zegen", de oudste toneelvereniging in
Zandvoort.

dertig jarig jubileum
opvoering 'anastasia

ZANDVOORT • Op vrijdag 15 en
zaterdag 16 december wordt in het
verenigingsgebouw „De Krocht" het
jubileum gevierd met de opvoering van
het toneelspeP „Anastasia" van
Marcelle Maurette. Dit moet een
krachttoer zijn, want men beschikte
over weinig voorbereidingstijd. Dit
alleen al verdient dat men in groten
getale naar de Krocht gaat, want
bewondering verdient dit zeker. Dé
eerste opvoering van de jubilerende
vereniging was in 1948, met het
bekende volkstoneelspel „Zeemans-
vrouwen" in theater „Monopole". De
eerste opvoering was een groot succes,
en wij zijn zo gelukkig u nog enkele
oude foto's hiervan te kunnen laten
zien.

Regisseur
Een groot aandeel in alle daarop
volgende toneelstukken die met de
regelmaat van de klok plaats vonden,
had ongetwijfeld de bekwame re-
gisseur Arie Mourik. Hij was een zo
bekwame regisseur dat hij een
vergelijking met een professionele
regisseur glansrijk had kunnen
doorstaan. Later werd hij opgevolgd
door Alie Bol, die in niets voor haar
voorganger onder doet.

Toneelstukken
Hoeveel stukken zou men in de loop
der jaren niet hebben opgevoerd? Het
zijn er zeer, zéér veel. Om'er enkele
van te noemen: „Het Chinese
Landhuis", „De Vreemdeling", „Spo-
ken", vrijwel allemaal stukken van
Henk Ba-kker. Ook was er -een
succesvolle opvoering „Van de brug af
gezien" dit zijn zo maar enkele
stukken die ons te binnen schieten,
want het dertig jarig bestaan van Wim
Hildering is wat de keuze -van de
stukken, betreft rijk gevarieerd
geweest. Een-grote promotor heeft de
vereniging in al die jaren gehad en
heeft dat nog altijd aan de voorzitter,
de heer Henny Hildering die in dit
opzicht de voetsporen van 'zijn vader
in alle opzichten heeft gedrukt.

Anastasia
Nu gaat men dan beginnen aan de
opvoeringen van het bekende toneel-
spel „Anastasia" een krachttoer, die
de kroon op'het werk van dertig jaar
toneelspel moet gaan worden. De
verwachtingen zijn in dit opzicht hoog
gespannen. De werkende groep heeft
er een enorme voorbereiding aan
gehad, want de tijd was slechts kort,
en het is een héél moeilijk te spelen
stuk, dat slechts gebracht kan worden

Een foto van de opvoering „Zeemansvrouwen"
toneelvereniging „Wim Hildering" in 1948.
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door ensembles die op het gebied van
het amateurtoneel over een jarenlange
routine beschikken. Wat dit betreft
heeft „Wim Hildering" dus de wind
mee, want de allerbeste krachten zijn
ervoor ingezet.
„Anastasia"-vraagt dertien medespe-
lenden. Vier van hen vervullen in de
komende uitvoeringen een dubbelrol.

Het heeft drie bedrijven en één
decor-wisseling. Het werd uit het
Frans vertaald door Jan Teulings en
mag zeker als een uitgesproken
klassieker worden aangemerkt. Mar-
celle Maurette heeft er op verantwoor-
de wijze met inachtneming van vele op

' historische gronden gebaseerde ge-
beurtenissen een spannend ja adem-
benemend spel van gemaakt met een
sterk dramatische inslag. 'Het eerste
bedrijf speelt in een ikelderkamer in
'Berlijn, het tweede bedrijf vier weken
later in een hal in een herenhuis in
Berlijn en het derde bedrijf op
hetzelfde toneel twee weken later in
de winter van 1934.

Het eerste bedrijf in de kelderkamer
stelt voor het hoofdkwartier van het
Russische syndicaat, een drie-
manschap dat van hieruit circulaires
verspreidt onder de Russische
emigranten namens Prinses Anastasia,
die zij beweren gevonden te hebben na
haar wonderbaarlijke onsnapping aan
het bloedbad dat de Bolsjewiki in
1918 in Jekaterinenburg onder haar

. familie aanrichtten en waarbij de
gehele keizerlijke familie, Tsaar
Nicolaas II met de Tsarina en hun
kinderen werd vermoord.

De historie van dit verhaal wit, dat hun
dochter Anaslasia op wonderlijke
wijze aan dit bloedbad ontsnapte en
via vele zwerftochten in een klooster
in Fmnkrijh terecht kwam. Hier werd
zij liefderijk opgenomen. Ze was toen
18 jaar. In 1934 Ansastasia was toen
34, werd zij in dit klooster ontdekt
door een sinister driemanschap, dal er
op uit was een aannemelijk persoontje
te vinden voor de persoon Anastasia.
Daarbij gedreven door de verwachting
dat via haar, de in het buitenland
verblijvende eigendommen van de

Tsarenfamilie (geschat op een waarde
van tenminste tien miljoen dollar) in
hun handen-zouden vallen. In dé loop
der jaren zijn er vele Ariastasia's ten
tonele verschenen, die echter allen
vroeg of lat als bedriegelijk konden
worden ontmaskerd.

In dit stuk echter verschijnt Anastasia
als „Anna" ten tonele. Haar rol als
werkelijke dochter van de Russische
keizerlijke familie wordt haar echter
door het drietal zó aangepraat, dat zij
hierin op het laatst zelf gaat geloven.

Een geloof waarvan zij later in het
derde bedrijf terugkomt, wanneer de
bende van drie ontmaskerd wordt.

Verrassing
Verrassing
Het zal een gote verrassing worden te

zien hoe „Wim Hildering" op dit,
zeker voor dit toneelwerk gebrekkige
toneel, de Russische sfeer, vooral in de
laatste zeker voor dit toneelwerk

door
C. Kuyper Sr.
gebrekkige toneel, de Russische sfeer,
vooral twee bedrij ven, weet te
benaderen.

Niet alleen het decor, maar ook wat
rekwisieten betreft. Ikonen, kronen
en wat niet al. Bovendien vraagt het
stuk een kleding in sommige delen uit
de Tsaristische tijd. Onder andere van
de'keizerlijke garde, met complete
Uniformen. Het lijkt erop dat de ploeg
van „Wim Hildering" hier voor
verrassende vondsten en hopelijk ook,
resultaten zal zorgen. Men heeft
terdege voorbereid.

Grootmoeder

Een grote en doorslaggevende rol
naast „Anna" vertolkt door Gonnie
Heijerman, is weggelegd voor de
keizerin-weduwe, de in leven gebleven
moeder van Tsaar Nicolaas U. (Zij
vertoefde tijdens de moordpartij en
revolutie buiten Rusland) Deze vrouw
Alexandra Feodorowna, zal door Alie
Bol zelf op de planken worden gezet.

Naast de rol als regisseuse, een enorme
opgave, die haar echter wel kan
worden toevertrouwd.

Groot enthousiasme

Verdere inlichtingen worden door ons
over dit stuk niet gegeven. Laat hec
voor ieder een verrassing blijven. Wél

Met oog en oor
de badplaats door

Kinderkoor
Het Zandvoorts Christelijk Kinder-
koor geeft onder leiding van dirigent
Henk Trommel het jaarlijkse kerst-
concert op vrijdag 15 december in
de Hervormde Kerk aan het Kerk-
plein, aanvang 20.00 uur. Een
aantrekkelijk programma ter in-
leidingvan de komende Kerstdagen
werd samengesteld. Medewerking
wordt verleend door het ensemble
„Sine Nomine" onder leiding van
VVillem Poot. Verdere bijzonder-
heden erover werden niet bekend
gemaakt, dat moet zeker een
verrassing blijven, maar aan de uit te
voeren werken te zien, moet het een
symfonisch ensemble zijn. Het
programma vermeldt voorts kinder-
koorzang met hedendaagse en oude
kerstliederen, terwijl ook desamen-
zang niet ontbreekt. Een kerstcon-
eert van ons kinderkoor is elk jaar
opnieuw een belevenis. Dat zal het
ook stellig nu weer worden. Een
bezoek aan de kerk vrijdagavond
kunnen wij u dan ook van harte
aanbevelen.

Grootse plannen
In het nummer van vorige week
meldden' wij u reeds dat de
Zandvoortse folklorevereniging „De
Wurf" grote en grootse plannen
voor het komende jaar in petto
heeft. Zo bereidt men o.a. reeds nu
de organisatie voor van een
landelijke folkloristische mani-
festatie in het kader van de
komende zomer-evenementen op
zaterdag 21 juli 1979. Men wil er
een folkloristische dag van maken
op het Gasthuisplein en men heeft
daarom circulaires doen uitgaan aan
alle folkloristische verenigingen in
onsla'nd.metnétverzoek to~ -willen
melden of men aan deze dag wil
deelnemen. Vóór 15 januari moeten
deze aanmeldingen binnen zijn.
Onze plaatselijke V.V.V. verleent er
alle mogelijke medewerking aan.
Uiteraard is deelname in de
{lederdracht behorende bij de
Jlaats of provincie die men
vertegenwoordigt noodzakelijk,
tfen wil er een groots festijn van
maken waarbij ondermeer op het
jrogramma staan een schouw van
klederdrachten, volksdansen en
>laatselijke gebruiken. Ook willen
de organisatoren er een gezamen-
ijke broodmaaltijd aan verbinden,
iet belooft al met al een belangrijk
corner-evenement te worden en wij
wensen met de voorbereiding ervan
onze aktieve Wurf heel veel succes.

Menslievend optreden
Dat zelfs Zandvoort betrokken zou
raken bij de redding van Vietnamese
vluchtelingen lijkt op het eerste
aanhoren oonwaarschijnlijk, maar
tóch is het gebeurd. Onderstaande
gegevens daarover ontvingen wij
van een inwoner van onze gemeente

die wij voor deze mededelingen
hartelijk dank zeggen en die zeker
een ereplaats verdienen in deze
rubriek. Een paar weken geleden
heeft nl. de 40.0000 b j-, t. metende
gas-tankcr „Antilla-Bay, waarvan
onze plaatsgenool de heer J.J.
Bcrndes als kapitein optreedt een
menslievende en spektakulaire
redding tot stand gebracht. Voorde
kust van Vietnam nl. trof men een
wrakke boot aan, bemand door
Vietnamezen, die hun vaderland
waren ontvlucht Door met kleding-
stukken te zwaaien, wist men de
aandacht van de bemanning van de
tanker te trekken. Kapitein Berndes
besliste, om te redden wat er te
redden viel, hoewel het manoeu-
vreren met zulk een groot schip
grote moeite kost en veel risico's
meebrengt Maar het lukte uiteinde-
lijk en van het bootje werden 26
Vietnamese vluchtelingen afgehaald,
waaronder een oude moeder van
negentig jaar. Onder de vluchtelin-
gen bevonden zich pok veel kleine
kinderen. Eten was er niet meer aan
boord, slechts beschikte men nog
over ongeveer tien liter water. De
kok zorgde voor eten, de kleding
werd gewassen en voor zover
aanwezig vernieuwd. In Singapore
werden de vluchtelingen aan land
gezet Van één van hen ontving de
kapitein een tekening van de tanker.
Er is thans bepaald, dat dezje groep
Vietnamezen naar ons land zal
komen om hier onderdak te vinden,
een onderdak, waarbij Zandvoort
dank zij het doortastend optreden
van kapitein Berndes een grote en
dankbare rol heeft gespeeld. Zodra
hij weer in Nederland terug is hopen
wij hem eens op te zoeken teneinde
u dan in details over deze redding te
kunnen verhalen.

Mutaties bij WD
Onlangs is tijdens een ledenvergade-
ring van de plaatselijke afdeling van
de V.V.D. in de vacature
Zwaanswijk tot afdelingsvoorzitter
benoemd de oud-wethouder van
Publieke werken, de heer B.
Rudenko. Hij kwam er met de
hakken over de sloot, want zijn
tegencandidaat, de heer D. de
Leeuw verkreeg 35 stemmen en hij
36. Hoe is het mogelijk! Maar hoe
dan ook , wij zijn met deze
benoeming erg blij, omdat de rust
thans in onze ~ V.V.D.-gelederen
lij&4 te zijn teruggekeerd. Wij
hebben in de loop der jaren de heer
B. Rudenko leren kennen als een
prettig en bovenal sterk sociaal
voelend mens met een open oog
voor alle moeilijkheden. Hij zal het
dan ook heus wel klaren. Wij
feliciteren hem van harte met deze
benoeming en wensen hem veel
sterkte bij de uitoefening van deze
zeker niet eenvoudige taak. Vice-
voorzitter werd de heer J. Meijer als
opvolger van de heer J. Methorst,
welke laatste echter wel in het
bestuur blijft

zal het de nodige concentratie van het
publiek vragen, want de inhoud is vrij
ingewikkeld. Ook willen wij er nog op
wijzen dat de rol van de keizerin-
weduwe indertijd door de breoeps-
actrice Rika Hopper werd vertolkt,
voor Alie Bol dus een grote uitdaging.

Het enthousiasme bij de spelers
en speelsters van de toneel-
vereniging om dit stuk te gaan
brengen is enorm groot. Het
komende weekeinde zal wel
blijken hoe zij zich in hun rol, en
de historie van Anastasia hebben
ingeleefd. Wij wensen „Wim
Hildering" van harte succes met
de opvoering. Bij een geslaagde
uitvoering moet de voldoening
groot zijn, en we feliciteren hen
tevens met het dertigjarig
bestaan van hun vereniging.

LANGS DE VLOEDLIJN

bpar en den, waarvan
men ook wel dood- '
kisten maakt, zijn
altijd groene bomen.

Xavier Forneret
(1910-1885)

Toneel
TONEEL IN HUIS IN DE DUINEN
ZANDVOORT - De toneelgroep
Godfried Bomans uit Haarlem houdt
op uitnodiging van de directeur van
het Huis in de Duinen aanstaande
maandag 18 december een uitvoering
in Het Huis van het toneelstuk: de zon
tegemoet. Dit stuk werd geschreven
door Maarten van Vught. De
roneelregie is in handen van Bert
Klank. De uitvoering begint om 19.30
uur.

WATERSTANDEN

Deze foto toont de'medespelenden uit 1948. Velen zullen wellicht oude bekenden herkennen, docK ook
velen zijn in de loop der jaren overleden. In het midden mevrouw Elzinga-de Vries (tante Mien).

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
Donderdag 14 december 3.10-15.24
uur.
Vrijdag 15 december 3.59-16.01 uur.
Zaterdag 16 december 4.26-16.38
uur. '
Zondag 17 december 5.02-17.13 uur.
Maandag 18 december 5.36-17.48
uur.
Dinsdag 19 december 6.06-18.23 uur.
Woensdag 20 december 6.46-19.02
uur.
Donderdag 21 december 7.27-19.19
uur.
Springtij: 16 december.
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t r \'fTropical
mag gezien worden
ZANDVOORT • Hotel-café-restaurant Van Houten aan de Zeestraat heet
voortaan „Tropical". Wie er binnenstapt, ontdekt, dat die nieuwe naam niet de
enige verandering is. Het interieur van het gerenommeerde bedrijf heeft een
volledige en bijzonder stijlvolle metamorfose ondergaan. Een sfeervolle en rijk
voorziene bar is het centrale punt in het ruime, met Spaanse palmen getooide
restaurantgedeclte.
Eigenaar Piet Serno, die Van Houten een halfjaar geleden overnam, heeft zelf
het ontwerp gemaakt en Serno Sr.(70) heeft het binnen een maand gerealiseerd,
inclusief een fraaie verwarmd terras.
„De menukaart biedt alle wildgerechten van de wereld", toont Piet Serno. „En
verder vlees en vis in alle mogelijke variëteiten, Vroeger kon je hier een happie
eten, nu ook echt dineren."
Het vakmanschap van chef-kok Bijlevcld, die o.a. bij Caransa en Schiller zijn
culinaire sporten ruimschoots verdiende, staat daar, samen met de liefde voor
het horeca-vak van Piet en Joke Semo, wel borg voor. Oc tweehonderd gasten op
de openingsreceptie hebben kunnen ontdekken, dat het goed toeven is in
„Tropical", een aanwinst voor de Zandvoortse horeca-sector.

ODIN ll-Zandvoort'75 5 14.30 u.
J. Hercules 8-Zandvoort'75 6 14.30 u.
Zandvoort'75Al-ODINA2 12.00 u.

Zaalhandbal
Zaterdag 16 december
M w. Zvm. I-Onze Gezellen 213.30 U.

m.p. Zvm. 2-Blinkert 3 14.15 u.
m.p. Zvm. 1-ADO l 15.00 u.
m.a. Zvm. 2-BSM 3 15.45 u.
m.a., Zvm. I-Hoofddorp l 16.30 u.
Zondag 17 december
d A Tonegido 1-Zvm. l 14.00 u.
Umond 5-Zvm. 2 12.00 u.
h.s. Concordia 1-Zvm. l 14.00 u.
Full Speed 3-Zvm. 2 10.45 u.

Voetbal
Zandvoortmeeuwen:
Zondag 17 december
Zandv.nu-St.vogels
Zandv.m. 2-DSS 2
ADO'20 6-Zandv.m. 5
Concordia 6-Zandv.m. 6
Zandv.m. 7-VVB 7
Zandv.m. 8-HBC 8
ADO'2016-Zandv.m. 9
A-junioren:
Zandv.m. 1-TYBB l
Renova 2-Zandv.m. 2
Zaterdag 16 december
SVY 1-Zandv.m. l
Zandv.m. 2-SIZO10
B-junioren:
KIC 1-Zandvoortm. l
HFC 3-Zandvoortm. 2
Zandv.m.3-TYBB5
Cjunioren:
Geel Wit 1-Zandv.m. l
Zandvoortm. 2-NAS 2
DIO 2-Zandvoortm. 3
Zandv.m. 4-Haarlem 5
TYBB 6-Zandv.m. 5
D-junioren:
TYBB 1-Zandv.m. l
Zandv.m.3-Halfweg3
Zandv.m. 4-G.Wit4
Zandvoortm. 5-RCH 5
HFC6-Zandvoortm.6
E-junioren:
Zandv.m. 1-TYBB l
Zandvoortm. 2-DSK l
Zandv.m. 4-G.Wit 6
Schalkwijk 7-Zandv.m. 5
TZB 2-Zandvportm. 6

TZB
Zaterdag 16 december

'TZBB-Spaamw.
TZB C-RCH 2
Nas 2-TZB El
TZB E2-Zandv.m. 6
Zondag 17 december
TZB 1-Terrasv.
VVH2-TZB2
Vog.z.4-TZB4
DSK 5-TZB 5
VVH 7-TZB 6
TZB A-Terrasv. l .

ZANDVOORT'75
Zaterdag 16 december
Zandvoort'75 1-SVJJ l
SIZO 6-Zandvoort'75 2
Zandvoort'75 3-Hillegom 2
Zandvoort'75 4-DEM 3

14.30u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.

14.30 u.
14.30 u.

14.30 u.
14.30 u.

12.00 u.
14.00 u.
12.00 u.

14.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
14.00 u.

11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.00 u.

14.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

9.30 u.
12.00 u.

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
12.00 u.

Handballers
op eigen
benen
ZANDVOORT - Tijdens een korte
gecombineerde ledenvergadering van
voetballers en handballers van Zand-
voortmeeuwen is maandagavond be-
sloten, dat de handbalafdeling voort-
aan als een zelfstandige vereniging
door het sportleven zal gaan. „Een
scheiding met een opbouwend ef-
fect", noemde voetbalvoorzitter Nij-
boer het. „Noodzakelijk om de
clubhuisplannen van de handballers te
realiseren. In feite was de handbalaf-
deling al jaren zelfstandig, maar nu
door een statutenwijziging wordt ze.
dat officieel." :

Handbalvoorzitter Jaap Brugman
roemde in een Kort historisch
overzicht de prettige samenwerking en
offreerde een fraai glas-in-lood orna-
ment, dat een plaatsje krijgt in de
voetbal-kantine. Nijboer zegde op zijn
beurt een cadeau toe voor • de
binnenkort te bouwen handbal-ac-
commodatie binnen het circuit.

Handbal-ptonier Herman Wardenier
werd benoemd tot lid van verdienste
van Zandvoortmeeuwen.

Inbraak
ZANDVOORT • In een woning aan de
Vinkcnstraat werd ingebroken. Een
ruit aan de achterzijde van de woning
werd ingeslagen. Ontvreemd werden
een horloge en een geldbedrag van
ongeveer f 1700,--.

KENNENERLAND • Gelukwensen aan Vivienno de Dip bij de uitreiking van
het diploma door Guy van Rooijen -voorzitter van de jury • bijgestaan door
Angt-üquc Hogcndoorn en Elisabcth Rcijcnga van Model International. Het
feest vond plaats op zaterdag 9 december in de Wintertuin te Haarlem, waarde
eerste cursus houdingsverbctcring en make-upvan Model Internationa' met verf
succes en veel plezier werd afgestoten. De resultaten waren, na veertien weken,
boven verwachting, daarover was iedereen bel wel eens.
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OPENING inschrijving nieuwe cursus te Haarlem

MANNEQUIN/DRESSMAN- FOTOMODEL
EN HOUDINGVERBETERING
START per 19 december en 8 januari.

Voor inlichtingen en gratis brochure
bel tel. 023-312775 of 02508-1948.

Basketballers in kwart-finale
ZANOVOORT • Het eerste
basketbalteam van The Lions
heeft ook de uitwedstrijd in de
bekerstrijd tegen Hoppers in
winst kunnen omzetten. De
Zandvoorters hadden in eigen
huis al een voorsprong van 37
punten opgebouwd en konden
het nu wat rustiger aandoen. Dat
was maar goed ook, w?.nt de
ploeg verscheen door drie af*
schrijvtngen met slechts zeven
man in Hoorn. Toch konden de
Leeuwen met een 63*69 over-
winning huiswaarts keren, goed

Voetbal-
topper
ZANDVOORT • Voor a.s. zondag
staat de competitiewedstrijd Zand-
voortmeeuwcn- Stormvogels op het
programma en dat mag voor de
geelblauwen zonder meer de wedstrijd
van het jaar heten. Ondanks de 0-1
winst in de uitwedstrijd staat men nu
twee punten achter de Umuidenaren
en als er zondag wordt verloren, kan
Zandvoortmeeuwen het kampioen-
schap wel vergeten. Maar trainer
Rictiarti Bruynzeel is vol goede moed:
„Ondanks de handicap, dat Stobbe-
laar en Visser geblesseerd zijn, heb ik
wel vertrouwen in de ploeg. De laatste
pefenwedstrijd was-, goed en de
jongens leven echt naar de wedstrijd
toe. Thuis hebben we meestal van
Stormvogels verloren, maar nu' moe-
ten we gewoon winnen." De wedstrijd
begint om 14.30 uur op hè t hoofdveld
aan de Vondellaan. :

voor een plaats bij de laatste
acht. De loting voor de kwart*
finales leverde een dubbel-duel
met Noord kop uit Den Helder
op, momenteel lijstaanvoerder in
de competitie en dus een
bijzonder lastige tegenstander
voor The Lions.

De wedstrijd startte met in de
Zandvoortse basis: F. Stiphout, D.
Visser, P. Brandse, M. Paap en J. van
Nes. Deze combinatie moest eerst op
toeren komen, wan t de Hoppers zagen
kans een 6-0 voorsprong te nemen.

Door goed verdedigen en veel in de
rebound te gaan konden de Lions
terugkomen en o.a. door een aantal
feilloze afstandschoten van Maarten
Paap nog voor rust een positieve marge
van acht punten opbouwen (27-35).

Na de basketbalwisseltng gingen de
Lions verder met hun regelmatig spel,
maar de voorsprong werd niet groter
dan twaalf punten. Na 10 minuten
moest junior Marcel Kroone helaas
met vijf persoonlijke fouten naar de
bank, maar toen was het Nico Koper,
die schitterde met fraaie intercepties.

De eindfase was niet glanzend voorde
Leeuwen. De voorsprong slonk tot
vier punten en er werd onzuiver
geschoten. Maar de druk van de
Hoornse ploeg werd weerstaan en met
een winst van 63-69 kan de ploeg van
René de Vries verder in de strijd om de
basketbalbeker.

Honderden vogels slachtoffer landbouwgif
HOOFDDORP • Honderden vogels moesten vrijdag het eten van vergiftigde tarwe met de dood bekope
Op een perceel bouwgrond aan de Bennebroekerweg tussen de Molenaarslaan en de Utocht trof de
politie ruim 300 dode vogels aan, waaronder mussen, spreeuwen, postduiven en houtduiven. Gebleken is
dat een landbouwer uit Hoofddorp op het perceel in parathion gedoopte tarwe had gestrooid. Dit om de
overlast en de schade die hij van de vogels ondervond teten te gaan. Op dit moment is nog niet te overzien
hoeveel vogels het slachtoffer zullen worden. Tegen de landbouwer is proces verbaal opgemaakt.

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
KeoMNnstroatei-TaL S3 51, b*0.023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

Kapsalon „RfTA"
Wij permanenten reeds v.», ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produkten.

WQ werken «UaMte* op afspraak n fijn «eofMd
op doMkrdaf, vrijdag en zaMrdai

TM 840 lol 18.00 aur.
Tolweg 20 • Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaaraen • Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN-

WASTAFELS enz.
Etna, Faber. Benraad Gashaarden.

Toonzaalr
Schelpenplein-Tel. 60 68 - 36 12 - 2518.

emm
WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

RU1LWONINGEN
Maand december 1978

1. Aangeboden:
Bovenwoning Burg. v. Alphenstraat
(gemeente woning)
Huurprijs f 82,60 per maand
Gevraagd;
Eengezinswoning

2. Aangeboden:
Bovenwoning Burg. v. Alphenstraat
(gemeente woning)
Huurprijs f 82,60 per maand
Gevraagd:
Eengezinswoning

3. Aangeboden:
Benedenduplexwoning Van Lennepweg
Huurprijs f 110,65 per maand
Gevraagd:
Eengezinswoning

4. Aangeboden:
Flatwoning Van Lennepweg (even)
Huurprijs r* 195,80 per maand
Gevraagd:
Een benedenwoning b.v. Linnaeusstraat
of Sophiaweg of elders in Zandvoort

5. Aangeboden:
Flatwoning Flemingstraat (even)
Huurprijs f 441,00 per maand
Gevraagd:
Flatwoning Keesomstraat

6. Aangeboden:
Flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f 468,10 per maand
Gevraagd:
Eengezinswoning

7. Aangeboden:
Flatwoning Lorentzstraat
Huurprijs f 468,10 per maand
Gevraagd:
Woning met 3 grote of 4 slaapkamers

Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling.

Belangstellende huurders van EMM of
gemeentewoningen dienen voor eind

december schriftelijk te reageren onder
vermelding van de aan te bieden woning

en het lidmaatschapnummer.

Massief eiken
huis-en

salontafels
in «Ik gewenst mod«l.

Wij maken <• voor u.

9ct Jiooclljun
Alèén

Schagalttraai 27.
Haarlem,

tel. 023 327011

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage! - Zandvoort
. Tel. 02507-68 65.

Techn. Bureau A. Vader
Prf nsesseweg 52a

tel. 02507-3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Kerstaanbieding
Aranka modes

op onze
. gehele collectie
10 tot 15% korting

Kerstraat 19, parterre
Zandvoort,

tel. 02507-2949

Uit ontMQ voer uw
lang» armen tiftbbon

wij overhemden
mouw). 7 in voor-

raad zowat gedeiui-
neardilsunl.

Heren- en juniormode
Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder-

dag koopavond.

Dit moet u weten
vóór uw verloving:
Pak zo'n belangrijke zaak mtloi'n gptd
aan maak e\ etn stijlvolle
gebvurteiiis van! Vergeet bijvoorbeeld
niet om tijdig bij ons uw keun-
te maken uil de Kennemer •
Kaarten Kollelctle:
dikke boeken vol ideeën en
teksrvoorbeelden En. ..oja.
kijkt u dan pok vast even naar de
huwelijks- en dankbeluigingi>kddrlen!
Kijk. dat noemen wij
de zaken goed regelen

TE KOOP
GEVRAAGD:

BUTAGAS-
KACHEL

Tel. 3615

Mini Ciub
Op al onze

kinderkleding
20% korting

Kerkstraat 13. parterre
Zandvoort. tel.02507-2943

Randstad Handelsdrukkerij B.V.
Ailtmttr. StattMMNt N, W. «M74I141

, f» VcrtrayOeen i,
M. nw»-im

Zmnmbwg, BtitenlcM ir. tel. HMMIM
S3, let.

DROOG OPEN H AARDHOUT
/ per kub. meter of per net.

BV Haarlems Hardhout
Rijksweg 339 - 343 - SANTPOORT

Prinsessekede 63 - HAARLEM
Tel. 023 - 32 11 65 / 31 41 07 / 37 63 81

Voor spoedige indiensttreding gevreagd:

tandarts-assistente
of meisje ter opleiding.

Uitsluitend handgeschreven sollicitaties te
richten aan:

B. C. B AR EL TANDARTS

Hogeweg 76, Zandvoort

Zonnehemels
Haal de zon in
huis met de
zonnehemel
en/of zonne-
bank van Iris

Vete merken uit voor-
raad leverbaar. Tot

18 maanden garantie
•'jpofc Op de lampen

Bel op voor vrij-
blijvende demonstra-

tie. Ook 's avonds
of in het weekend

IRIS
import-export,

Lorentzkade 438,
Haarlem.

Tel.(023)245598

FRENCH CONNECTIQN
DAMES EN HEREN BOETIEK
Gr. Krocht 15, Zandvoort
vragen per 1 januari 1979 een

VERKOOPSTER
in de leeftijd van 17 tot 19 jaar; met enige
ervaring. , | •
Heb je interesse, kom dan even met ons
praten of neem telefonisch contact op.
TELEFOON 02507-6379.

Net winkelmeisje
gevraagd voor enkele dagen per week.
Zaterdag* vrij.
DE AMSTERDAMMER

AART VEER
Grote Krocht 23, Zandvoort. tel. 02507-
4404. Na 19.00 uur 2888.

RESTAURANT PATISSERIE

la reine
Kerkstraat 15 • Tel. 02507 - 22 53

DAGELIJKS
wordt in onze bakkerij

VERS GEBAK
gemaakt, waaronder;

• Stogroomgebak

• Mokkagebak
• Appelgebak
• Vruchtenpwnten

• Chocolade
punten

• Bavaroise»
• Kwarktaart
• Gembergebak

, Dit serveren wij bij de koffie
of kan worden meegenomen.
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Inventarisering van bomen-, planten- en duinenbestand WEEKENDDIENSTEN

ZANDVOORT • De groenvoorziening in Zandvoott blijkt een
zorgenkind te zijn. In vroeger jaren werd er achteloos gekapt en gerooid,
en veel groen heeft moeten wijken voor de parkeerhavens, verbreding
van wegen en nieuwbouw. Denk maar eens aan de beginjaren zestig, toen
de bomen van de Haltestraat en Kerkplein, sneuvelden onder het
kapmcs. Men kan zich er beslist niet achter verschuilen, dat bomen niet
willen gedijen in ons zee-klimaat. Wie de moeite eens wit nemen om oude
prenten en afbeeldingen van Zandvoort te bekijken, zal het opvallen hoe
rijk Zandvoort vroeger met-bomen, heesters en groen gezegend is
geweest. Wie een plaatje van de Kerkstraat bekijkt anno 1900 ziet hoe de
bomen bijna tot over de daken van de huizen reikten. De Haltestraat de
Zeestraat en de Grote Krocht hadden eveneens prachtige bomen die in
de zomer vol in blad stonden en lommcrijke schaduw boden.. De
Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan evenzo. De resten hiervan zijn
nog waarneembaar als men komende van Haarlem bij het Huis in de
Duinen de naar elkaar gegroeide bomen ziet, die het entree van
Zandvoort nog steeds een lieflijke bekoring geven. Stedebouwkundig
noemt men dit tegenwoordig een „beschut dorpsbecld" aldus een
medewerker in het Zandvoorts Nieuwsblad in 1971. Gelukkig is in'de
loop der jaren het besef gekomen, dat men niet door kan gaan met het
kappen van de bomen, en verwaarlozen van de duinen. Om n u eens te
zien wat Zandvoort aan het einde van 1978 nog bezit aan natuurschoon,
hebben wij de bekende natuurgids de heer J.G.L. Niëssen bereid
gevonden, in dit opzicht een invcntarisering te houden. Hieronder vindt
u zijn verslag, belangrijk voor een ieder die in een leefbare omgeving wil
wonen.

De Zandvoortselaan omstreeks 1900.
D foto werd genomen door de heer

Bakels staande bij de Tol, en geeft een
blik op de Zandvoortselaan, richting

Haarlem.

Waarschuwing va n natuurgids
'Zandvoort let op Uw groen"

ZANDVOORT • Het groen in en om
Zandvoort heeft, zoals elders, een
eigen karakter. Het duin is een door de
natuur gevormd gebied met een rijke
flora aan bodembedekking, kruiden,
struiken en bomen. De jonge duinen
staan aan weersinvloeden bloot,
waarbij vooral de wind een rol speelt.
Het zand wordt aan de zeezijde
opgeblazen en komt aan de andere
kant van het duin terecht. Om dit
tegen te gaan wordt helm geplant dat
het zand moet vasthouden. Zelfs bij
het onderstuiven weet het helm zich
staande te houden, waardoor het zaad
van andere planten kans krijgt te
ontkiemen. Men ziet dan al spoedig de
vlier verschijnen. Een teken dat de
duinvegetatie tot ontwikkeling komt
(verder duindoorn, meidoorn). De
duinen zijn als zeewering en als
drinkwaterwinning van vitaal belang
en als recreatiegebied en
natuurbehoud van onschatbare
waarde. De groene plant produceert
zuurstof voor elk levend wezen, ook
voor de mens. Zonder zuurstof zou
geen leven mogelijk zijn. De kruiden
en hun vruchten zijn in de
geneeskunde (natuurgeneeswijze) en
bij het bereiden van voedsel
(keukenkruiden) onontbeerlijk. Door
de raad van Europa werd op 6 mei
1968 te Straatsburg het Handvest voor
het water afgekondigd. Onder andere
bepaald dat her instandhouden van
een goed plantendek noodzakelijk is
voor het behoud van de watervoor-
raden. Geen plantendak .... geen
water. Geen water .... geen planten-
dek. De Sahellanden zijn hiervan een
bekend voorbeeld. Een goed planten-
dek biedt bescherming en voedsel voor
alle dieren, denkt u maar aan de
vogels.

Waterwinning
Ue waterwinning heeft het duin
schrikbarend aangetast. Door het
ontrekken van het natuurlijke water
(neerslag) begon het waterpeil
dusdanig te zakken dat de wortels van
de bomen niet meer het water konden
bereiken, waardoor veel bloemen
stierven. Door deze vorm van
roofbouw op het watervoorraad
moest overgegaan worden tot het
infiltreren (inbrengen van Rijn/Lek-
water.
Hierdoor kwam het waterpeil zo hoog
dat de bomen die zich eerst konden
handhaven, nu met de wortels in het
water kwamen en stierven. U ziet
weer, als de mens met de natuur
manipuleert wordt laatstgenoemde er
de dupe van.

Dennenbossen
De dennenbossen in het noordelijke
deel van Zandvoort moesten het
ontgelden door de dennenscheerder.
Deze kever graaft van onder naar
boven in de takken. De jonge kevers
vreten aan de jonge loten; boren gaten
en overwinteren daar. Door het graven
breken de takken af op het boorgat.
De aantasting herkent men aan de op
de grond liggende takken. Had men
regelmatig deze bossen uitgedund en
de dode stammen in het vroegere
voorjaar gekapt en verbrand • de eiren
worden in deze stammen gelegd - dan
zou het er nu niet zo troosteloos

uitzien. Waarom gebruikt men niet de
van nature aanwezige bomen en
struiken als laanbeplanting? Zij zijn
immers gehard tegen de invloeden van
de zeekust. Struiken, zoals kruipwilg
plm. l meter hoog en in de oude
duinen verder het land in tot 2 1/2
meter hoog zullen het belist doen. De
kardinaalsmuts kan in het voorjaar
kaal gev reten worden door de
rupsen van de stippelmot Ze maken
grote spinsels, waar ze tot aan de
verpopping in wonen. Binnen de 6
weken is de struik weer geheel in het
blad en is het spinsel verteerd. Ook
wordt de'struik in de winter door het
konijn rondom de bast afgevreten. Het
konijn staat dan zelfs, op z'n
achterpoten om er zoveel mogelijk af
te halen. Als dit zich maar niet al te
veel seizoenen achter elkaar herhaalt,
kan de kardinaalsmuts ook dit wel.
verdragen. Laat men nu eens in het
kader van' de Landelijke boom-
plantdeg-in maart aanstaande bij wijze*
van proef een gedeelte van zo'n kaal
duin beplanten en afzetten met gaas.
Bij een gunstig resultaat zal men
daarna op grote schaal tot aanplanting
kunnen overgaan.

Circuit
Met het circuit is het niet veel beter.
Zowel in het terrein voor de baan als in
het binnenterrein ziet men bijna geen
struik of boom; op sommige plaatsen
alleen zand en ongeloofelijke rommel
en eens hels kabaal. Vogels zijn
overbrengers van zaden en wel van die
zaden die onverteerd het darmkanaal
verlaten. Omdat ze dit gebied mijden,
is verspreiding daar te enen male
uitgesloten. Ook het parkeren van
auto's in het duin en op groenstroken
is niet alleen funest voor de planten,
maar ook voor de watervoorraden in
de grond, l Liter olie kan l miljoen
liter water onbruikbaar maken. Een
verbod op deze gronden auto's te
plaatsen zou in het algemeen belang
zijn. Eenzelfde beplanting als eerder-
genoemd zou het aanzien verbeteren.
Dat het enorme motorgeronk het
gehoor van de mens aantast is buiten
twijfel.

N

Kóstve rl oren pa r k
Het Kostverlorenpark is een uit-
zonderlijk mooi duingebiec van ca. 10
ha. Het Groenboek Kostverlorenpark
van Dik Bol en Jan Kolpa, leden van de
ACJN, Algmene Christelijke Jeugd-
bond voor Natuurstudie en Natuurbe-
scherming, geeft een verslag van de
inventarisatie-werkzaamheden die de
afgelopen jaren in dit gebied werden
verricht. Het verstrekt gegevens over
de natuurhistorische waarden. In het
park komen 217 plantensoorten voor

De Zandvoortselaan anno 1978.
Duidelijk zichtbaar de verwaarlozing

en circa 68 vogelsoorten, waarvan 34
als broedvogel. Dat er langs een park
huizen worden gebouwd is niet alleen
duinverlies, maar ook triest voor de
bewoners van het Huis in Kostver-
loren, die nu hun prachtige uitzicht
moeten missen.

Frans Zwaanstraat
Het duingebied langs de Frans
Zwaanstraat is al even kaal. Ook hier
zou beplanting van kruipwilg, kardi-
naalsmuts kunnen plaatsvinden, aan-
vullend met vlier, liguster, balsem-
populier en esdoorn. Geconstateerd
mocht worden, dat er niet veel
tuinvuil meer wordt gedeponeerd. Dat
de bewoners van de Frans Zwaanstraat
dit duin graag zo willen houden kwam
enige jaren geleden tot uitdrukking,
toen Ir. Nix in het Gemeenschapshuis
voor een volle zaal een voordracht
hield over eventuele bebouwing.

Herman Heijermansweg
De omgeving van de Herman
Heijermansweg heeft een uitstekende
begroeiing. Helaas één dagn Grand

Prix en u raad het al.
Het park op het duin doet het goed; de
paden hebben veel te lijden door
weersomstandigheden. Men heeft er
uitzicht naar alle kanten.

van de bomen, er zou gesnoeid moeten
worden. Waarom doet men dit niet?

Staan deze laatste oudere bomen op
de nominatie gekapt te worden?

Ue algemene klacht is, dat er langs de
trappen geen leuning is Maar dat euvel
is zo verholpen. Een obegrijpelijke
zaak is het, dat op de hoek
Zandvoortselaan/Herman Heijermans-
weg, een prachtige, volkomen gezonde
boom deze zomer moest verdwijnen.
Zogenaamd uit verkeersoverweging!

Zandvoortse Laan
De Zandvoortselaan van het zebrapad Vernieling

de Kostverlorenstraat en andere
straten doet het goed. Ook de
Zeestraat zou met bomen (het laatste
gedeelte) een vriendelijker aanzien
krijgen. De parken en gazons worden
goed onderhouden. De bloembakken
in het centrum zijn in de lente en in de
zomer een lust voor het oog.

tot aan de Tol laat veel te wensen over.
Ieder jaar worden er bomen gekapt en
geen nieuwe exemplaren bijgeplant.
Wel een negental op het trottoir van
nummer 52-68. Het blijft nog een
raadsel waarom. Of zou het iets met de
wegverbreding te maken hebben? Het
braakliggend stuk grond bij de Tol
steekt wel af bij het doorgangspad met
zijn sierlijke lantaarns, passend bij
deze nieuwbouw.

Dorp
In het dorp zijn de laatste jaren veel
bomen geplant, De herbeplanting van

Helaas wordt er veel vernield. Het
afdrukken van takken; het crossen
met bromfietsen en het paardrijen
komt de duinvegetatie niet ten goede.
Het aanlijnen van honden in de duinen
zal de vogelstand aanzienlijk doen
verbeteren. Goede voorlichting kan
niet vaak genoeg herhaald worden.

Terugblikkend mag opgemerkt wor-
den, dat er meer begrip komt en men
ook in Zandvoort de noodzaak van
groenvoorziening inziet. Dat is een
verheugend feit.

.J.H.L. Niëssen.

Auôi
0000

GARAGE
STRIJDER

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-4565.

Burgerlijke Stand

ZANDVOORT • Geboren: (buiten de
gemeente). Marjolein, d.v. W.C. Paap
en M. de Wilde, Layla Tamara, d.v. W.
van der Klauw en P.I. Landman,
Leendert Willemjan Klaas, z.v. L. Paap
en M. D. Rügebregt,

Ondertrouwd: N.L. van Leeuwen en
A.J.M. Zegerman, R. van Sunder en P.
Ligtenstein.

Gehuwd: H.J.A. van der Meer en J.L.
Wijnschenk, J.P.A. van Wijk en D.H.
van Amerongen.

Overleden: Maartji* Paap, 88 jaar, geh.
gew. m. C. Paap, Aagtjc Koper, 77 jr„
geh. gcw. m. E. Keur.

Overleden buiten de gemrente: Louisa
Cath. do Boer, 82 jaar, goh. gew. m
J..1.V. Mvrten. Hrndrika Joh. vau Hall,
77 jr„ gc>n. gew. m. A.G. Cramer.

Vrouwen van Nu
' ZANDVOORT • Het programma van
de vereniging Vrouwen van Nu in
Zandvoort ziet er in de komende
dagen als volgt uit. Op zaterdag 16
december wordt het 2-jarig bestaan
van de vereniging gevierd. En die
viering gebeurt in het Gemeen-
schapshuis in Zandvoort en wel met
pen geweldige Two Women Show.
Deze show wo'rdt begeleid door «en
eigen combo, en het programma dat
wordt gebracht zal heten: Satire op 't
Vrouwenleven. Aanvang 20.00 uur.
Vriendelijk wordt nog verzocht om
hot „lootje" mee te nemen dat kans
geeft op et-n prijs.

Kerststukje
Op dinsdag 19 december houdt de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde voor de vereniging een
bijeenkomst in hotel Keur. Daar
wordt gedemonstreerd hoe men zelf
kerststukjes kan maken. Er zijn aan

deze bijeenkomst geen kosten ver-
bonden maar men dient wel voor een
bakje, potje vaas enz. te zorgen. Ook
dient men mede te nemen materaal
zoals een schaar, een mesje, binddraad
enz.

Wandeling
Op woensdag 20 december worden de
leden van de vereniging Vrouwen van
Nu uitgenodigd voor een wandeling
die om 10 uur begint bij het
Visserspad (Sophiaweg bij de spoor-
bomen). De tocht voert door de
duinen naar Kraantje-Lek. Honden
mogen mee.

Vrij-denkersvereniging
ZANDVOORT • Op zaterdagmiddag
16 december belegt de vrijdenkers!-
vereniging „De vrije gedachte", in
Haarlem een bijeenkomst. Deze wordt
gehouden in het hotel Lion d'or,
Kruisweg 34 te Haarlem en begint om
14.00 uur.
Het onderwerp is „Zonnewende, het
heidense kerstfeest", en wordt
gegeven door Charles van Oostrom.
Inlichtingen over deze vereniging kunt
u krijgen bij B.A. Rochar, Beuken-
straat 55, te Beverwijk: tel.
02510-25239 en H.M. Visman,
Edisonstraat l te Umuiden, tel.
02510-11913.

Aantal woning-
zoekenden
ZANDVOORT - Het aantal
woningzoekenden in de
gemeente Zandvoort is in
het afgelopen kwartaal •
derde kwartaal van 1978 -
gestegen tot 288. Ver-
geleken met het kwartaal
ervoor is dit een stijging van
31. Onder de woningzoe-
kenden zijn veel alleen-
staanden van boven de 65
jaar namelijk 93 personen.
Het aantal onder de 65
bedraagt 13. Vervolgens zijn
de aanstaande echtparen in
de meerderheid namelijk
met 69. Vervolgens 2-per-
soonshuishoudens met 49,
gezinnen met 2 kinderen:
28, gezinnen met één kind:
22 en gezinnen met 3 of
meer kinderen: 14. In de
categorie 2-persoonshuis-
houdens worden de meeste
woningen „achtergelaten"
namelijk: 14. Vervolgens
gezinnen met 2 kinderen:
12.

Uatum 10-17 december 1978
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbcs.
Arts: B. F.J. Bouman, tel. 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artspn \ndersnn telefoon 2058'
Drcnth telefoon 3355; Fhermga,
telefoon 2181; Zwerver, telefoon
2499.
TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. T. Dijk,
Lorentzstraat 435, tel. 2382.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 3185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnacusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.
H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 uur.
DIERENARTS: mevr. Dekker,
Thorbeckestraat 17, telefoon 5847.
Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem, tel.
023-313233.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 7641.
POLITIE: telefoon 3043.
BRANDWEER: telefoon 2000.
TAXI: telefoon 2600.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT Noorderstraat
l, telefoon 3459 (b.g. 023-320899 of
320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur; maandag-
avond van 7.00 tot 8.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulp-
verlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van ^Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.
S.O.S. TELEFONISCHE HULP-
DIENST HAARLEM, telefoon
023-326655. Advies in geestelijke en
sociale nood. Bereikbaar dagelijks van
's avonds 7.00 uur tot 's morgens 7.00
uur.

Kerkdiensten
Zondag 17 december
ZANDVOORT
Hervormde kerk, Kerkplein 10.30
uur: ds. W.H. Schmitz-Buijs van
Zandvoort. Medewerking Johan
Schmitz viool en voordracht en H. van
Amerom orgel. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:
Jeugdkapel onder leiding van de heer
C. Spaans.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: drs. J. Slomp van
Amsterdam; 19.00 uur: drs. B.
Boelens van Castricum.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15, 10.30 uur: prof. dr. C.W.
Mönnich van Amsterdam, (Evang.
Luthers).
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 16 december 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 17 december 8.45 uur: Stille
eucharistieviering; 10.45 uur:
eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kerkkoor (hoog-
mis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur: diensten in
gebouw Madoerastraat l, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag IS
december drie uur samenkomst in
huize „Pniël", Zuiderstraat 3. (Kerst-
dienst).
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Verlichting
Nog even willen we het hebben over de
verlichting van onze winkelst raten.
Het valt ons op dat de laatste weken
vooral steeds meer winkeliers over-
gaan tot het verlichten van de gevels
van hun bedrijven, soms bescheiden,
soms uitbundig, maar het geheel levert
een levendige en vrolijke aanblik op.
Het blijkt meer en meer dat men
spontaan en zonder enige dwang
hiertoe overgaat en dat isverheugend.
Hopelijk is er, gelet op deze
spontaniteit van onze winkeliers voor
de stichting „Verlicht Zandvoort"
aanleiding om op deze spontaniteit in
te haken en te trachten de belang-
stelling voor de seizoenverlichting op
te voeren. Er komt leven in de
brouwerij en dat is een verheugend
teken. Een levendig en verlicht
dorpscentrum kan Zandvoort alleen
maar ten goede komen. Daar komt
nog bij, dat in de raadsvergadering van
a.s. dinsdagavond een voorstel ter tafel
zal komen van het college van B en W
om de vlagversiering van de dorpskern
met de schilden, voorzien van het
gemeente-wapen die vorig, jaar het
gehele seizoen door werd geplaatst en
Zandvoort als toeristencentrum een
extra accent heeft gegeven, ook het
komende jaar het gehele seizoen door
dan te brengen. Daarmee zai een
bedrag van negenduizend gulden zijn
gemoeid. Ookdit is belangrijk en
verheugend nieuws. Zandvoort lijkt in

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING, geeft advies,
hulp en informatie. Alle telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373 in
Zandvoort van vandaag t/m vrijdag van
11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tot 17.00
uur. Ook schriftelijk via postbus 100,
Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
CRISISCENTRUM
Schotcrsingel 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij
acute problemen.

ieuwsin
hef kort

Nieuwe telefooncentrale
ZANDVOORT - Op vrijdag 15
december 1978 om 23.00 our wordt
de conventionele telefooncentrale
Zandvoort vervangen door een
computergestuurde van het type PRC
(processor rced-relais exchange).
Van een achttal abonnees met
PBX-schakeling (d.w.z. groeps-
nummers) wordt het telefoonnummer
gewijzigd. Deze nummers staan reeds
in de telefoongids van het technisch
district Haarlem, uitgave 1978/1979.
De betrokken abonnees werden
daarover reeds een jaar geleden
ingelicht.
Indien na de omzetting het oude
nummer wordt gekozen vind in-
dividuele verwijziging plaats.
De Zandvoortse abbonnees die na de
omzetting van de oude op de nieuwe
centrale gaan telefoneren zullen
worden geconfronteerd met een ander
karakter van de toonsignalen, zoals
van de bezettoon en de drie-tonige
informatietoon.*

Kinderfilms
ZANDVOORT - Op zaterdag 16
december vinden in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein 9b te
Zandvoort weer de maandelijkse
kinderfilmvoorstellingen plaats.
Er is deze keer een voorstelling om 11
uur, om 13.30 uur en één om 15.30
uur. De entree bedraagt f 2,50.
Na een voorprogramma van enkele
tekenfilmpjes wordt gedraai^ de film:
Sandy de Superzeehond.
„Als een groep kinderen op het strand
speelt, vinden zij een klein zeehondje,
dat kennelijk ziek is of verlaten door
de moeder. Zij verzorgen het diertje
dat al spoedig opgroeit tot een flinke
gezonde zeehond, waarmee de kin-
deren de dolste avonturen beleven.
Hetdier blijkt zelfs in staat te zijn een
auto te besturen en door al zijn
prestatie vindt het een goed tehuis bij
een zee-aquarium waar het dier
beroemd wordt als de „super-
zeehond". Omdat het wel weer erg vol
zal worden, kunt u al vanaf woensdag
13 december tussen 2 en 5 uur kaartjes
kopen.
De kinderen krijgen weer een heel
pakket stripboeken mee naar huis:
Enita/Eppo, Bobo, etc.

Kerstconcert
Ons Hervormd kerkkoor geeft onder
leiding van zijn dirigent, de heer
Herman van Amerom op zaterdag 23
december het jaarlijkse kerstconcert
in de Hervormde kerk. Het
programma daarvoor hebben wij nog
niet ontvangen, maarree^snu bevelen
wij u graag dit concert
aaa Het belooft een bijzonder mooie
inleiding te wordenvoorde komende
kerstdagen en de datum lijkt ons
bijzonder goed gekozen. In ons
nummer van volgende week hopen wij
u het programma te kunnen bekend
maken-

Film Emanuelle
ZANDVOORT - In de Openbare
Bibliotheek in Zandvoort wordt
vrijdag 15 december de film vertoond:
Emanuelle, met de hoofdrolspeelsters
Sylvia Kristel en Alarike Green. Het
verhaal gaat over een uitgebreid
liefdesleven in de duistere stad
Bangkok. De film begint om 21.00
uur. De organisatie is in handen van
het jeugdcentrum De Nachtuil in
Zandvoort.

dit opzicht van verlichting en
versiering eindelijk wakker te worden
en er het nut van te gaan inzien. Als we
dan daarbij nog tellen de in het
vooruitzicht gestelde evenementen in
verband met de viering van het 75-jarig
bestaan van O.S.S., die op 5 maart a.s.
75 jaar bestaat en waarvoor talrijke
evenementen in voorbereiding zijn,
o.a. in de loop van het seizoen een
tentoonstelling, wandeltochten, wed-
strijden en/of demonstraties voor en
door de Zandvoortse schooljeugd en
een landenwedstrijd waarvan de
kosten begroot worden op f 21.000,--
waarvan de gemeente f7.500,-
voorstelt voor haar rekening te nemen,
dan ziet het er wat de komend?
evenementen betreft, nu al hoop-
gevend uit. Het jaar 1979 zou indion
het weer wil medewerken, wel eens
een dnik en leuk seizoen kunnen
worden. K<a.
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Ton
en Fred

Goossans
wensen u een

voorspoedig 1979

Winkelcentrum Noord
Drogist - Herenkapper

rVooi
een

•gezond kerstal

ttöffl

'aatA,Zandvoortl

Voor
, leukegeschenken

iüttv

€HANTAL
Schoonheidssalon en

parfumerie.
Ook voor uw

zonnebank-kuren

Een wenk
voor een geschenk!

Parfumerie - Bijouterie

Haltestraat 53, Zandvoort,
telefoon 02507-3449.

•̂IM

SPEEL MEE

EN WIN

DE KERSTLOTERIJ

"Alles voor
interieur

Balledux
en zns.

Haltestraat 29
Zandvoort

Papilion]
J met betaalbare mode
ivoor moeder en dochter.
l Ook voor grote maten,
IHaltestraat 40, Zandvoort J

^telefoon 02507-2087..

^

Polaroid camera

vanaf

'•/Cr/V'ö ^^B^kV

Kerkstraat 31.
Zandvoort

«s.£
«ons i

Voor al uw ijzerwaren
gereedschappen,

hardboard, triplex enz.
Gratis gezaagd en

thuisbezorgd.

H. Zantvoort
Swaluëstraat 7, Zandvoort,

telefoon 2418

Café-
Restaurant

De Kousenpael
Haltestraat 25 -

^Telefoon 2567 Zandvoort,
LVoordegezelligherd.

Jijdens de kerst

*S£^>'
1(ijkt voor gouden en\
zilveren sieraden bij:

Fa. LansdorpJ
Kerkstraat 33,

Zandvoort,
telefoon 2359

Alles voor uw
kerstversiering

haalt u bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
(v/h v. d. Mey)
Haltestraat 65,

Zandvoort,
telefoon 02507-2060

Voor al uw wensen

Diamondschop
BIMO

Haltestraat 33, Zandvoort
telefoon 02507-6890

Mercados
Haltestraat 61, Zandvoort

wenst u prettige
kerstdagen en een

goed uiteinde.

Voor exclusieve
kerstkado's

kunt u terecht bij

Halteboetiek
LHa!testraat 14A. Zandvoort. tel. 3985 •!___

Tevens wensen wij u een
voorspoedig 1979.

KERST
AANBIEDING
Voor bakvormen,

braadsleden,
Brabantia slagroomspuiten

J. H. Vermeijs bv
Haltestraat 1.
Zandvoort,
tel. 5204

Deelnemers en donateurs
Aktie-78
St. Nicolaas-Kerst aktie.
VJ>. Werff, Bakkerij. Winkelcentrum Noord
J. H. Vermeys bv. IJzemaren, Haltestraat i
M. Looman, Opticien. Haltestraat 5
Moerenburg, Drogist. Haltestraat 8
J. lissenberg, Sigarenmagaajn, Haltestraat 9
Seerden, Bata, Haltestraat i1
Halte Boetiek, Byoux + Lederwaren, Haltestraat 14A
P. A. M. v. Poeke, Kapsalon. Haltestraat 14
P. Versteege, RywieDtandel, Haltestraat 18
J. R. Y. Seijsener. Bakkerij, Haltestraat 23
BoHe. Cafetaria, Haltestraat
Baüadux. Meubelen. Haltestraat 27
A. v. d. Heide. Slagerij. Haltestraat 30
B.I.M.O.. Juwelier, Haltestraat 33
S. A. de Dood, Poelier, Haltestraat 34
L Steegman, Sportshop, Haltestraat 35
PapiUon, Damesmode, Haltestraat 40
J. v. Duvenbode. Textiel, Haltestraat 45
van Dam, Parfumerie, Haltestraat 53
J. Kroon, Textiel, Haltestraat 55
MercadosMeyer. Speelgoed, Haltestraat 61A
v. Zandvoort Ijzerhandel, Swaiuwstraat
Versteege bv. Autobedrijf. Pakveidstraat 21
R. v. d. Werff, Bakkerij. Tolweg 6
Ancoru. Verlichting, Gr. Krocht 5
Bumy Boetiek, Kleding, Gr. Krocht 15
Erica, Bkwmist, Gr. Krocht 24
Hamburger. Fotograaf. Gr. Krocht
Doorduin, Btücentnim. Gr. Krocht 29
Da Boet Meubelen, Winkelcentrum-Noord
Slinger, Optiek, Gr. Krocht 20A
v. d. Meyem. Bloemen, Haltestraat
Autobedrijf Zandvoort, Hat, Schaepmanstraat i
V. d. Werff, Bakkerij. Gasthuisplein 1
Bounun. Drogist, Oranjestraat 7zw.
Hat Paradijs, Lederwaren, Kerkplein 10
Corona, Mode. Kerkplein 3
de Brossois, Schoenen, Kerkstraat 30
P. F. Drommel, Souvenirs enz.. Kerkstraat 35
Anotlk, Modes, Kerkstraat 22
Aranka, Modes. Kerkstraat 19
Bakeb, Kleding, Kerkstraat 29
Bakeb. Photo-art. enz.. Kerkstraat 29
V. Toledo, Foto Quelle, Kerkstraat 12
Fa. Vader. Bloemenmag., Kerkstraat 38
H. L C. Lansdorp. Juwefier, Kerkstraat 33
de Gaper, Drogist. Kerkstraat 26
H. rütóermg. Parfumerie. Kerkstraat 23
C. de Boer, Herenkleding, Kerkstraat 20
J. w. P. v. Dam. Souveniers enz.. Kerkstraat 3
Reinden, Bloemen. Galerij Kerkstraat
Chantal, Parfumeriën, Galerij Kerkstraat
Bas, Boutique Led.tas., Thorbeckestraat?
West-Duyn. Interieuifmuw, Passage 14 - donateur
Beacn-lnn, Modes, Passage 24
L. Bromet, Stuffen-mode, Passage 18
Leco, Bazar. Passage 1-4
Uittik, Drogist. Zeestraat
Stokman, Stationsplein 7
Bkiys, Bloemen, Winkelcentrum-Noord
E. Paap, Bakkerij, Potgieterstraat 24
Ton Spee, Snacks, Celsiusstraat Noord
Quick Service, Stomerij, Winkelcemtrum-Noord
De Modderkom, Café, Noord
Loos, Winkelcentrum-Noord
Goosens. Drogist, Winkelcentrum-Noord
Fred Goosens, Kapsalon, Winkelcentrum-Noord
J. M. Modes, Galerij, Kerkstraat
Coiffures, J. M.. Galerij, Kerkstraat
Souv. Jacquline. Haltestraat
Klier Mode, Kerkstraat
De Kaashoek, Haltestraat
C'est Bon. Kerkstraat 2
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Drogisterij -
Parfumerie

BOUWMAN
/ Oranjestraat?, f

/ . Zandvoort \
Voor uw kerstkado 's en kaarsen.

tere blik

Grot,'e Krocht 29,

*"ooit.

Herenkapsalon -»
Parfumerie

Peter van
Poeke

Behandeling volgens afspraak
Ook geopend op de \

koopavond. \
Haltestraat 14, telefoon 2462

Uw kansen.
Prijzen totaal / 6.250,-

1e prijs Kleuren T.V» t.w.v. 999,-
2e prijs Filmcamera +

projector t.w.v. 650,-
3e prijs Stereo apparatuur t.w.v. 500,-
4e prijs Weekendtrip naar

Londen of Parijs t.w.v. 400, -
5e prijs Wereld Bol Bar t.w.v. 400,-
6e prijs Seiko horloge t.w.v. 300, -
7e prijs Fiets

Verder nog 200 andere prijzen met een
totale waarde van 3000 gulden. Beschik-
baar gesteld door de winkeliers.

De hoofdprijzen worden persoonlijk be-
kend gemaakt.

In de periode van 2 december t/m 24 december
krijgt u van de deelnemende winkeliers bij aan-
koop van f 2,50 een zegel.

Elke zegel die u ontvangt plakt u op dit vel.
Wanneer uw vel vol is deponeert u dit in een
van de bussen die bij alle banken staan en in

het postkantoor in het centrum zowel in het
bijkantoor in Noord.
Dan bent u klaar en maakt u kans op een van
onze geweldige prijzen, die door notaris Weve
op 28 december in De Kousepaal worden ge-
trokken.

Geen zegels worden verstrekt op geneesmid-
delen, sigaren en sigaretten, dranken en tijd-
schriften.

DUS HOE MEER BOEKJES,
HOE MEER KANS.

Deze Aktie is goedgekeurd door de K.v.K.
onder nummer 27 d.d. 1-12-1978.
Inlichtingen over deze aktie zijn te verkrijgen
bij Ton Goosens, Pasteurstraat 2 te Zandvoort.
Aantal uit te geven deelnemersbewijzen 20.000.
De prijzen blijven beschikbaar tot 1 jaar na de
trekking.

De kerstspaarzegels zijn geel!

SÜiMAN
OPTIEK

foor uw bnl.TT
OPTICIEN

L G. SLINGER
Grote Krocht 20,

/Zandvoort, telefoon 4395

Prettige feest
met kaas en wijn van

KAAS
HOEK
Haltestraat 38
Telefoon 5000, J

V

^^ ~-

Prettige
'feestdagen met
exclusieve sigaren van
SIGARENMAGAZIJN

I. Lissenberi
Haltestraat 9, Zandvoort.j

telefoon 02507-2151

Alle artikelen uit
de Quelle-foto-katalpgüs

zijn uit voorraad leverbaar bij

Fa. Van Toledo
/Kerkstraat 12, Zandvoort,'
/ telefoon 02507-7106

Elke dag geopend.
Ook op zondag en de koopavond.

[erstbomen,
cyclamen,
azalea's.
Alles voor een
sfeervolle kerst

ERICA
Grote Krocht24, Zandvoort,

Hartige hapjes
, voor uw kersttaf el.

prettige kerstdagen el
\een voorspoedig /579J

KWALITEITSSLAGERU

Uze v. d. Heidj
kaltest raat 30, Zandvoor

jelef oon 217

.eco
Bazar

voor al uw
kerstgeschenken

Passage 25
(bij Bouwes Palace)

Telefoon 3574

VRAAG
ZEGELS!

Ella panty's
in 7 kleuren.

OOK A IQ.
Per paar fcfWll 4 paar •**!

Maten M-L-EL.

Fa. Krooi
Haltestraat 55,
Zandvoort

voor
Uw adviseur
sport- en vrije-tijdV

artikelen
SPORTSHOP

Parfumerie

'hantagi
Parfum-Lancaster

Eau de Toilette
ÉKerkstraat 23, Zandvoortj

telefoon 2107

Brood- en
banketbakkerij

E. PAAP
Potgieterstraat 24,

telefoon 2865
k Voor een smakelijke^

kersttafel.

Leo Steegman
Haltestraat 35.

Zandvoort,
tel. 5986

Een winkel vol

lekkere geschenken

finterjaponnerr
vanaf 89,'

Zwart satijn 140^
l Uf" per meter

Lida Bromet
stoffen en mode

Passage 18, Zandvoort
Geopend van 11.00 tot 17.00 uur

's Maandags gesloten.

Drogisterij - Parfumerie

Moerenburg
Voor al uw kerst- '

geschenken.

Haltestraat 8, Zandvoort,
telefoon 6123

Kerkstraat 2, Zandvoort

in

te\efoon
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DIT JAAR BESTELD,
VOLGEND JAAR GELEVERD'
ZONDER PRIJSVERHOGING

KEUKENPRINS
kust alle

Keukenprinsessen klaarwakker
Op z'n woord van Prins:

nooit hebt u zóveel
keukengoeds gezien

De keukenprins onttroont voor eens en altijd het sprookje dat mooi
ook duur moet zijn. Met z'n nieuwe keukenkollektie uit heel Europa en

omstreken helpt hij u uit de droom. En helpt u meteen aan een
keukenoplossing die u nooit .had kunnen dromen. Tenminste, niet

voorde hoogte (of laagte?) van de uiterst nobele Keukenprins
keukenrekening. Desgewenst inklusief installatie, dat spreekt. Als

man van eer en naam waakt de keukenprins er wel voor om z'n edele
reputatie te verliezen. Adel verplicht, nietwaar? Kortom: uw aankoop
is bij voorbaat verzekerd van een happy end.

Ook voor alle apparatuur geldt: alleen topnwken met »en
ere-llntje
Ondanks de lage sprookjesprijzen leveren we uitsluitend de
topmerken in keuken-apparatuur. Zoals AEG, ATAG, BAUKNECHT,
NEFCO, PELGRIM, ROSWELL. Ook wat de service betreft zult u van
de Keukenprins geen kwaad kunnen spreken.

Speciale hof-adviezen voor doe-hat-zelf vrij van kosten
Onze specialiteit is de kompleet verzorgde keukenuitrusting,
zogezegd van slopen tot koken. Maar de doe-net-zelver is ons even
lief als iedere andere klant. En dus staan we hem hoffelijk bij met raad
en daad, voor helemaal niets.

Opstelling Bocage

Lengte 270 cm. Kompleet met
inbouw koelkast op ooghoogte
inbouwoven met kookplaat en afzuigkap.
inklusief een aanrechtblad met spoelbak!

In kunststof uitvoering
in kunststof linnen struktuur
gekombineerd met eiken lijsten,
ook de zijkanten en plint m eikenkleur

Elders,... u zou gek staan {
o te kijken!

Opstelling Vauban

Zeer nostalgische keuken,
lengte 270 cm. Kompleet met

Uiteraard aanrechtblad en spoelbak. Ingebouwde koelkast.
Inbouwoven met gaskookplaat en afzuigkap.

/ 2832,- In kunststpfuityoeringen / 2.986,-
In 2 massief eiken uitvoeringen / 4.000,-

. 3095 . Bders,... we durven het niet te zeggen!

Keukens van
ƒ 1500,-tot ƒ 45000,-

Zeer exclusief rustieke keuken.
Afm. 255 x 210 cm. Zeer komplete'
uitvoering.
Kasten met korven, wandkasten waarvan één
mot glas-in-looddeur, inbouwkoelkast,
inbouwoven met gaskookplaat, afzuigkap,
ingebouwde keukenradio, gezellige nisjes en
vakjes onder de bovenkastjes. Lichtlijst met
armaturen, kranslijstop bovenkasten. Zijkanten
en plint in frontkleur.
In diverse eiken uitvoeringen. / 8.391 ,-
Elders,... ach, vraagt u maar een prijsopgaaf!

keukenprins
u het hof met Sprookjesprijzen

Alkmaar, Koedijkerstraat 19 InduslneterreinHuiswaardlnaastHG.A )
Telefoon 072-U8358.

Haarlem, Kleine Houtweg 7. Telefoon 023-312548.

Donderdag koopavond Gesloten op maandagmorgen.

bv automobiel bed rij ven
samvanlingen

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van tingen

Haarlem. Delf tstraat 50. tel 023-319138

HEYDT
UW SPECIAALZAAK

44ANEGANG44
Telefoon 023-321625

Pantalons - Colberts - Kostuums
in lange, grote en buikmaten -

Vesten en truien.

Voor ieder een passend kledingstuk.

VAN DER MEIJDEN
MACHINEVERKOOP BV
Ontariodreef 1-3, Utrecht.

Wij zijn producent van machines voor
schoenmaker!] en hakkenbars. Wij zijn
een sterk expanderend bedrijf zowel natio-
naal als internationaal. 'Dit mede dank
zij de niet aan tijd gebonden inzet van
onze enthousiaste buitendienst.
In dit team is in het rayon NOORD- EN ZUID-
HOLLANO plaats voor een allround

service-monteur
Zijn taak zal zijn het verhelpen van storingen
aan machines van onze relaties en samen met
de rayonverkoper/adviseur de verkoop te
stimuleren.

Wij denken aan iemand die technisch ingesteld
is met belangstelling voor de commerciële
aspekten van dit werk.
Wij bieden een aantrekkelijk inkomen, samen-
gesteld uit een vast salaris plus een provisie-
regeling en vrij gebruik van auto en telefoon.

Brieven met levensloop, pasfoto en evt.
referenties op sturen naar bovengenoemd
adres.

randstad
handelsdrukkerij b.v.
stationsweg 38, aalsmeer
telefoon 02977-25141

vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren
!

boekdrukker
die omgeschoold wil worden tot offsetdrukker

wij bieden u een zelfstandige baan aan in een kleine grpep met
een prettige werksfeer >

i

heeft u belangstelling, telefoneer of stuur uw.sollicitatie,brief aan
de heer k. v. d. heijdën, telefoon" na 19.00 uur 075:284632.

•SSèsss^Kleuterproflwmm»)..,5.17.30 lntorm«tl«- delingw. ^-
SchooltolevH»- !'•• ^̂ |̂ ^̂ -̂•
--_. ~mrlm ̂ door CHARLES MJCHU

-•"

Klein Grut:
populairder dan ooit.

Miljoenen fans van Peanuts in de hele wereld
kijken elke dag in hun krant uit naar de
nieuwste belevenissen van Charlie Brown c.s.
De Nederlandse aanhang van Klein Grut kan
zijn hart ophalen in Het Parool. Maar dat
moet je natuurlijk wel even weten.
Vandaar deze advertentie.

Als u de bon naar ons opstuurt, brengen wij u
3 weken elke middag het Parool. Met Peanuts.
Voor - Iet wel - slechts drie gulden. De reden
voor die vrijgevigheid is gauw verteld:
opvallend veel mensen vinden Het Parool de
laatste tijd beter dan ooit. En wij zijn benieuwd
of u dat ook vindt. Vandaar die bon.

SwekenvoorSgnlden.
l IBej.org mij Hel Parool I «ïken

voor I gulden.
l l Noleer mij meteen als abonnee.

De eerste 2 weken krijg ik de
krinl dan zelfs helemaal gratis.

Graag in bloklcltcrs:

l l per maand (automatisch) f 13,25
l l p«rkwartaal H9.7S
l l per jaar f 156.50

X Aankruisen wat de bedoeling is.
N.B. Nog niets betalen. Wacht op
ante acceptgirokaart. ,

adres.

plaats.

bank/giro.

DeiC'bon in open envelop zonder postzegel opslurcn naar Hel Parool,
Anlwoordnr2470,1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020 • 91 44 00.

R.PI2

HET PARGDL lééj die toont!
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e poppen van meester Hertroys
die geef je niet zomaar weg"

r ANDVOORT - „Het was de eerste dag dat ik met een rolstoel voor
Je klas stond, en dat is natuurlijk» even wennen. Gelukkig Was het de
zesde klas. Het eerste uur waren het de meisjes, allemaal even aardig
en Hef, maar het tweede uur waren het de jongens. Binnen vijf
minuten waren er de vragen: „Waarom zit je in een rolstoel? ", en
,Hebt u dat altijd al gehad? ".
"oen heb ik ze uitgelegd dat, net als bij een marionet, bij mij de
ouwtjes stuk waren, en dat ik daarom in die rolstoel zat.
Vijf minuten later waren wij aan het marionetten maken, en dat is
iltijd zo gebleven. Ik heb wel eens iets anders geprobeerd, maar ze
komen altijd terug op de „poppen".

)it zegt de heer A.C. Hertroys
(55), die sinds 1971 handenar-
beidles geeft aan de Oranje
Nassauschool in Zandvoort. De
poppen van meester Hertroys
zijn zo langzamerhand beroemd
geworden in wijde omgeving, fci
vele huisgezinnen van kinderen
die de Oranje Nassauschool
bezochten, zijn jaren later de
poppen die.de kinderen maakten
onder leiding van meester Her-
troygs bewaard gebleven. „Ja,
dat zijn van die mooie dingen die
gooi je niet weg", zegt 'een
moeder wier dochter al jaren
afscheid nam van de lagere
school.

De heer Hertroys woont sinds 1971 in
Nieuw Unicum. Doordat het hoofd
van de lagere school in Nieuw Unicum
bijles gaf aan een leerling, kwamen zij
met elkaar in contact, en de
uitnodiging les te geven aan de Oranje
Nassauschool • werd door de heer
Hertroys gaarne aanvaard.
Afkomstig uit het Zuiden van het land
(Eindhoven), volgde hij een pe-
dagogische opleiding. Op achttien
jarige leeftijd, pas afgestudeerd, brak
de oorlog uit die een fikse streep
haalde door de plannen van de jonge
onderwijzer.

Verder studeren kwam er niet van, in
plaats daarvan kwamen er
werkkampen in Duitsland. Hij
ontvluch 'e uit het laatste kamp en
wachtte het einde van de oorlog af in
Bielefeld, waar hij in een fietsen,
fabriek werkzaam was.

Maatschappelijk werk
Terug in het vaderland volgde
Hertroys de cursus „Urgentie
Opleiding Maatschappelijk werk",
nadien was hij werkzaam in het
jeugdwerk. Berst bij club- en buurt-
huizen, later werd hetzijn beroep.
„Dan word je professioneel, en kom je
via de kinderbescherming terecht bij
het werk in kindertehuizen, waar
strucureel moeilijke kinderen, of door
de omstandigheden moeilijk gewor-
den, kinderen verblijven. Ik werkte in
Wapenveld, Scheveningen en
Amsterdam".

Jeugd
Volgens de heer Hertroys is de
Nederlandse jeugd niet onder één
noemer te vangen. Hoewel bij-
voorbeeld, de Amsterdamse jeugd en
de Zandvoortse jeugd veel van elkaar
weg hebben, blijkt toch dat er een
grootverschil is.
Heeft een Amsterdammertje iets
gemaakt dat goed geslaagd is, dan is hij
zelf de eerste om zijn werk af te
breken. Een zandvoorts jongetje of

meisje daarentegen wil best weten dat
zijn werkstuk inderdaad mooi is.
Ook signaleert de heer Hertroys een
groot verschil tussen de jeugd en de
ouderen van Zandvoort Door de
steeds wisselende bevolking, is de
jeugd meer geïntegreerd dan de
ouders.
Overigens blijkt de heer Hertroygs zelf
op zijn vrije zondag een grote
trekpleister voor de jeugd. Her-
haaldelijk wordt er geklopt, en staat er
weer een jongen of meisje in zijn
kamer, zo maar voor een babbeltje, of
probleempjes. In die overvolle kamer
(wie is er verantwoordelijk voor de
afmetingen van de kamers van Nieuw
Unicum?) is altijd plaats en ruimte
voor dat gesprek.

Marionetten
Want de marionetten van de heer
Hertroys, vragen veel plaats om ze te
fabriceren. Zelf ook min of meer een
leek op dit ge bied in de beginperiode,
dokterde hij in zijn vrije tijd aan
verbetering van de technieken, om tot
de conclusie te komen, dat de
eenvoudigste techniek het beste
werkt.
Maar plaats moest er zijn voor zijn
naaimachine, de boormachine, het
lasapparaat en de materialen. Deze
materialen krijgt hij gelukkig. „Er zijn
altijd wel mensen die lapjes, stukjes
bont of leer, wol, noem maar op,
komen brengen en ze worden in dank
aanvaard", zegt de onderwijzer.

Nieuw Unicum
Hoewel de rugklachten in de familie
Hertroys, geen onbekende klachten
zijn, had de heer Hertroys de pech dat
bij hem zijn kwaal verergerde. Tijdens
zijn Amsterdamse periode, na een jaar
van ziekte, kwam de tijd dat hij niet
meer zelfstandig zijn kamer kon
verlaten.
Hij woonde in Amsterdam drie hoog
en zag het laatste jaar, behalve af en

Medaillekast in ere hersteld

ZANDVOORT - Groot was de
verrassing zaterdagavond tijdens de
feestelijke St Nicolaas- en Kerstdrive

. van de Zandvoortse Bridgeclub, toen
ineens bleek, dat de al lang verloren
gewaande medaillekast, plotseling in
al zijn glorie werd getoond.

Aan deze medaillekast zit namelijk
een verhaaltje vast. De Zandvoortse
Bridgeclub, heeft praktisch vanaf het
begin van de oprichting, haar wekelijk-
se kaartavond gehouden in Hotel
Keur. Zo'n dikke, vijfentwintig jaar
vond men daar een gastvrij onderko-
men, tot enkele jaren geleden.

De bridgeclub groeide, men zocht een
ruimer onderkomen, en vond dit in
het pas voltooide Gemeenschapshuis.,
In de verhuizing vergat men echter de
medaillekast mee te nemen. Met de

Laatste film

Jan Reijer, de man die de prijzenkast restaureerde. Een kast die nu
een plaatsje zal krijgen in het Gemeenschapshuis.
Het wordt echter wel tijd dat er enige nieuwe bekers en medailles
aan de inhoud worden toegevoegd.

gedachten „die halen wij nog wel op"
liet men de kast bij Hotel Keur achter.
Groot was de ontsteltenis toen slechts
enkele weken later een grote brand
uitbrak in dat zelfde hotel, en de
eigenaar de voorzitter van de Bridge-
club moest melden dat zowel kast als
^rijzen verloren waren gegaan.
't Ja, aan verbrande materialen heeft
men niet veel, en op de laatste
ledenvergadering kwam opnieuw de
medaillekast ter sprake. Er waren
lieden die -wisten te melden dat de
kast, hoewel zwaar beschadigd toch
wel aanwezig moest zijn.
De voorzitter, Jaap de Wit, zweeg op
deze vergadering als het graf, hoewel
hij juist enige weken daarvoor een
seintje had gekregen van Hotel Keur,
dat men de prijzenkast had terugge-

vonden, en of men hem nog wilde
hebben. :

Tezamen met zijn zwager, Jan Reijer,
toog hij naar Hotel Keur en wie schetst
hun verbazing toen zij daar, gehavend,
half verbrand, alsnog de prijzenkast
niet prijzen aantroffen.
Jan Reijer, een knustelaar van huis uit,
ik kijk wel's". Het bleef niet bij kijken
alleen. Zonder iemand iets te vertel-
len, werkte Jan Reijer enkele maanden
aan de kast Hij schuurde, verving,
timmerde en lakte, terwijl zwager Jaap
vele uren besteedde aan het oppoetsen
van de bekers en medailles.
Het resultaat mag er dan ook zijn, en
groot was de vreugde bij de oudere
leden van de club, toen zij hun vroeger
prijzenkast in volledig gerestaureerd
konden aanschouwen. •

Visconti
ZANDVOORT - Op 22 en 23
december draait in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg de
laatste film van Visconti met Laura
Antonelli en Giancarlo Giannini.
De film is gebaseerd op een roman van
d'Annunzio. De situaties zijn zonder
meer larmoyant, een vastgelopen
huwelijk, het kind van een ander, de
echtgenoot die zijn vrouw terugwil,
kindermoord en zelfmoord.
Oppervlakkig gezien lijkt het dan ook
onverklaarbaar dat aan de hand van
een dergelijk gegeven een film is
gemaakt
De landelijke pers echter, was zonder
meer enthousiast over dit laatste
„meesterwerk" van Visconti. De
termen als „schitterend testament",
en „zacht glanzende parel aan
Visconti's kroon" werden dan ook
gebruikt Het lijkt daarom voor de
liefhebbers van Visconti nuttig dit
laatste werk van hem te gaan zien.
De bibliotheek is aan de Prinsesseweg.
De voorstellingen beginnen om 21.00
uur.

Vereniging
AMSTERDAM - In Amsterdam is een
vereniging voor Voor- en Nazorg bij
Hartoperaties opgericht
De vereniging heeft tot doel om
patiënten die een hartoperatie moeten
ondergaan te laten begeleiden door
mensen die een dergelijke operatie
reeds achter de rug hebben. Op deze
wijze is het mogelijk elkaar steun te
verlenen die op eigen ervaring is
gebaseeerd.

De vereniging wordt voorlopig ge-
vormd door (ex-) patiënten van het
Academisch Ziekenhuis bij de Univer-
siteit van Amsterdam (Wilhelmina
Gasthuis en Binnengasthuis).
Naar verwachting zal de vereniging in
de toekomst ook worden opgesteld
voor patiënten van andere zieken-
huizen in de regio en voor patiënten
met andere hartziektes.
Uiteindelijk wil men komen tot oen
vereniging voor „Eigen Harth'uji' i.'
de regio Amsterdam.

De huidige opzet van de vereniging is
een navolging van een dergelijke reeds
in Nijmegen bestaande organisatie.
Van de ca. 200 aangeschreven (ex-)
patiënten van de afdeling Cardiologie
van het Wilhelmina Gasthuis hebben
zeer velen positief gereageerd op het
initiatief, ' '
Het correspondentie-adres van de
vereniging luidt: Mw. D.C. Berrier-
Kreukniet, Postgieterstraat 12 hs,
Amsterdam.

Expositie
HAARLEM - In galerie „Judasoog"
aan de Westkolk te Spaarndam zal van
2 tot en met 31 december een
„Sinterklaas/Kerstexpositle" worden
gehouden. Naast de permanente
tentoonstelling van keramiek en
gebruiksaardewerk zal edelsmeedwerk
te bezichtigen zijn van Anita Schultz
en etsen van Kees Ket De opcnings-
tijden van galerie „Judasoog" zijn
zaterdags en zondags van 14.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis.

Raads-vergadering
ZANDVOORT - Op dinsdag 19
december aanstaande zal de gemeente-
raad van Zandvoort in openbare
vergadering bijeenkomen.
De vergadering begint om 20.00 uur in
het raadhu is. Op de egenda staan:
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
Brief Openbare Bibliotheek waarin
wordt verzocht extra gelden beschik-
baar te stellen voor de aanschaf van
platen voor de fonotheek.
5. Onderwijsaangelegenheden.
a. Voorlopige vaststelling uitgaven
Mavoschool.
b. Voorlopige vaststelling bedragen
l.o. wet 1920 over 1977.
C. Voorlopige vaststelling uitgaven
openbaar kleuteronderwijs.

Kerststukjes
ZANDVOORT - Men kan zich nog
steeds aanmelden voor de wedstrijd in
het vervaardigen van kerststukjes. Dit
kan gebeuren, telefonisch op het
raadhuis tel. 4841, toestel 149. Ook
kan men dinsdag 19 december de
zelfgemaakte kerststukjes inleveren
op het Gemeenschapshuis van 's mor-
gens 9 tot 's middags 5 uur. De stukjes
moeten wel voorvien zijn van naam,
adres en leeftijd. De prijsuitreiking
geschiedt woensdag door de heer
Machielsen.

Meester Hertroys met „zijn" poppen.

toe een collega, niets anders dan de
vier muren van zijn kamer. Gelukkig
hoorde hij Van Nieuw Unicum en zag
kans een plaatsje te bemachtigen.
Sinds 1971 woont en werkt hij daar.
Want behalve in Zandvoort twee
dagen per week, geeft hij ook les in
Zaandam, verricht de administratie
van Nieuw Unicum, en is voorzitter
van de bewonersaad. Allemaal activi-
teiten, die hij dank zij zijn verblijf in
dit wooncentrum kan doen.

Terugkomend op het maken van
de marionetten, blijkt dat hij
moeilijk afstand kan doen van

. „zijn poppen", „Verkopen doe
ik ze nooit, en weggeven zelden,
ledere pop is een klein stukje van
je zelf, en dat schenk je niet zo
maar weg", is hij van mening.
Gelukkig dat hij zoveel kinderen
leert hoe je zo'n marionet maakt.

, Daarom zijn er in Zandvoort
zoveel huizen met die kostelijke
produkten.
Precies zo als de leermeester
denken de leerlingen over het
houden van de poppen. „Je geeft
ze niet zo maar weg, daar zijn ze
veel te mooi voor".

Concert
ZANDVOORT - Op vrijdag 22
december a.s. geeft het Noordhollands
Philharmonisch Orkest het tweede
concert van de serie C „Meesterviool-
concerten van de 20ste eeuw" in het
Concertgebouw te Haarlem. Aanvang
kwart over ach t
Het concert wordt geleid door de
bekende Nederlandse dirigent Lucas
Vis. Als solist is uitgenodigd de violist
Alberto Lysy.

Het concert wordt geopend niet een
Nederlands werk „Sonatas"van Geert
van Keulen. Hierna wordt door het
orkest het werk „Parade" van Satïe
uitgevoerd, Na de pauze vertolkt
Alberto Lysy het Vioolconcert nr. 2
vanBartok.

d. Verlening voorschotten overschrij-
dingsbedragen over 76 en 77. Christ
onderwijs.
6. Grondtransacties: verhuur grond
Zandvoortsel aan.
7. Bestemmingsplannen.
a. Voorbereidingsbesluit Pr. Maurits-
straat
b. Voorbereidingsbesluit natuurgebie-
den.
c. Voorbereidingsbesluit Hogeweg 78,
80 en 82.
d. Voorbereidingsbesluit terrein Burg.
Fenemaplein.
e. Ontwerp streekplan A'dam-Noord-
zeckan aal gebied.
8. Subsidiëring Zandvoortmeeuwen
afd. handbal.
9. Subsidie gymnastiekver. OSS.
10. Verbetering accommodatie de
Zeercep.

11. Reorganisatie binnenlands be-
stuur.
12. Vlagversiering dorpskern.
13. Kleinverbrui kerstarief aardgas.
14. Wijiziging vergoeding vrijwilligers
bij de brandweer.
15. Wijziging van de bij de salarisver-
ordening behorende bijlagen.
18. Verordening verlenen tegemoet-
koming in reis- en pensionkosten
ambtenaren.
17. Verordening <tp de drank- en
horecabelasting.
18. Voortzetting financiering zwem-
bad.
19. Vervulling vacatures schoonheids-
commissie.
20. Rondvraag.

Kasgeldlening

ZANpVOORT - In de raadsvergade-
ring van 21 onovember 1977 is aan het
zwembad de Duinpan een kasgeldle-
ning verstrekt van f 325.000,-. Dit als
voorfinanciering van de te verwachten
rijkssubsidie. Tot nu toe is het Rijg
nog niet over de brug gekomen met dit
geld, alhoewel bericht is ontvangen
dat men het begin 1979 tegemoet kan
zien. Het college van b. en w. stelt nu
de raad voor, deze kasgeldlening voor
drie maanden te verlengen.

Familieleden van alcoholisten helpen elkaar:
.HAARLEMMERMEER -
•Ton, Marjan en Frits ont-
moeten elkaar bij de
Amsterdamse A.A.
(Anonieme Alcholisten).
Ze drinken zelf niet, maar
hebben een partner of
familielid die dat wel doet
en via de AA probeert van de
alcohol af te blijven. Naast
die AA bestaan in Amster-
dam gespreksgroepen voor
familieleden van alcoho-
listen. In zo'n Al-Anon
Familiegroep leert men de
problemen onder ogen zien
en op een andere manier
benaderen.

In de Haarlemmermeer bleek ook
behoefte te bestaan aan een
dergelijke gespreksgroep. Ton,
Marjam en Frits richten er één op,
die nu • zo'n twee maanden in
Badhoevedorp draait. We praten
met één van de oprichters: Frits.
Een van de belangrijkse 'dingen in
de opzet van de AA en Al Anon is
de anonimiteit. Daarom komen in
het volgende verhaal gefingeerde
namen en geen adressen voor.

Ook het gesprek met Frits vond
plaats in een neutrale omgeving:
op de redactie.
Na afloop zegt hij: „Mensen die
drinken onderschatten hun pro-

bleem vaak. Ze zullen snel tegen
hun partner zeggen: „daar ga je
niet heen, zeker tussen al die
mensen over mijn problemen
zitten praten." Daarom hoop ik
dat de bedoeling van Al Anon
duidelijk overkomt Want alco-
holisme is geen kwestie van een
dag of een week. Het neemt jaren
in beslag. Er zullen in de
Haarlemmermeer tientallen men-
sen onderweg zijn. Tot ze zover
komen dat ze zeggen: nu moet er
iets gebeuien, zo kan het niet
meer. En dan kunnen ze bij ons
terecht."

Wat doe je als iemand in je naaste
omgeving, je partner bijvoor-
beeld, steeds meer gaat drinken?

Als de alchohol niet meer
gezelligheid maar een probleem
betekent? Het begint met con-
troleren, met regelen, Wat doet
hij, waar gaat hij heen, heeft hij
gedronken? Gisteren was die fles
nog vol, nu is hij bijna leeg. Er
komen verwijten, ruzies, achter-
docht. De drinker gaat stiekem
drinken. Op een gegeven moment
vind je flessen, verstopt in de
boekenkast, in de garage. Je giet
ze leeg in de gootsteen. Ziezo, dat
kan hij tenminste niet meer
opdrinken. De situatie binnen het
gezin en binnen de werkkring
wordt steeds slechter. Het pro-
bleetn wordt steeds groter.

'Iedereen
doet het fout'

Frits: Iedereen die met een
alcoholist te maken krijgt doet
het fout. Het heeft geen zin
verwijten te maken, flessen leeg te
gooien. Want wat je doet is niet
alleen de drank wegnemen, maar
ook het recht zelf te beslissen:De
beslissing of hij wel of niet
drinkt."

Hij zegt: „Alcoholistem is geen
zonde, of iets wat te maken heeft
met een zwakke wil. Het is een
ziekte, die tegelijk lichamelijk en
psychisch is. Alleen een alcoholist
weet wat het is. Alleen een mode
alcoholist kan iemand van de
drank afhelpen."

Impasse
Alcohol is niet alleen een
probleem voor de drinker zelf.
Door voortdurende ruzies, ver-
wijten en agressie ontstaat ook
een crisis in de familie van de
alcoholist. De verhouding binnen
een gezin wordt volkomen ver-
stoord en partners groeien steeds
verder uit elkaar. De Al Anon
groepen hebben tot doel in ieder
geval de partner van de drinker uit
de impasse te halen. In de groep
leert men de problemen onder
ogen zien en door een veranderde
houding hulp te bieden. Hulp aan
zichzelf, het gezin en uiteindelijk
ook aan de alcoholistische part-
ner.
Als iemand voor de eerste keer bij
een Al Anon-avond binnenstapt
zit hij vol emoties Hij verwacht er
gelijkgezinden aan te treffen, die
hetzelfde hebben meegemaakt.
Hij wil er over praten. De
problemen, de schande van een
alcoholist in de familie is te lang
verborgen gehouden en nu moet
alles eruit. Dat gebeurt en dat mag
bij de Al Anon, maar het is niet
het doel van de bijeenkomsten.

Afschrikwekkend
Joel van de gespreksgroepen is,
dat een groep mensen die dezelfde
problemen hebben', elkaar steunt
en helpt bij het veranderen van
hun houding. In plaats van wrok
en teleurstelling werkt men aan de
gedachte dat het verleden geweest
is, dat men aan zichzelf en aan de
toekomst moet denken. Opnieuw
beginnen. Dat opnieuw beginnen
gaat via twaalf leefregels of
„stappen". Het zijn dezelfde
stappen die de AA-organisatie
gebruikt. Familieleden volgen dus
dezelfde weg als een drinker volgt
die zich bij de AA voegt.

Op het eerste gezicht ziet de lijst
van twaalf stappen er af-
schrikwekkend uit. De eerste vier
stappen bijvoorbeeld zijn:

1). Wij moesten erkennen dat we
machteloos stonden tegenover de
alcohol en dat ons leven stuur-
loos was geworden.
2). De overtuiging groeide dat
slechts een kracht groter dan wij
persoonlijk konden opbrengen,
ons herstel mogelijk zou maken.
3). Wij besloten onze wil en ons
leven over te geven aan de hoede
van God, hoe ook ieder van ons
persoonlijk Hem aanvaardt.
4). Wij maakten ernstig en
onbevreesd de morele balans van
ons leven op.

Frits haas£ zich hieraan toe te
voegen dat „God bijzaak is". De
Al Anon-organisatie is niet ge-
bonden aan geloof, religie of t
politieke stichting. Iedereen mag '
voor het woordje „god" invullen
wat hij wil, een hogere macht, iets
waar hij in gelooft.

Die eerste stap is wel een
teleurstelling voor mensen die in
de Al Anon een panklare
oplossing dachten te vinden voor
hun problemen. Het is moeilijk te
moeten erkennen dat men
eigenlijk machteloos staat tegen-
over alcohol.
Frits zegt: „Als je dat eenmaal
herkent, als je dat weet, dan bel je
al een heel stuk verder. Tegen
Alcohol is namelijk niet te
vechten. Als je dat wel doet, blijf
je met je kop tegen een muur
lopen. Er is niets ergers dan dat Je
wordt steeds moedelozer en het
eindigt in een diepe teleurstelling*
en wrok. Daar ga je op den duur
zelf aan ten onder".

Panklare oplossing
Via de twaalf leefregels leren de
deelnemers Aan de Al Anon
•groep hun eigen fouten onder
ogen zien. Vaak gebeurt het dat
het drankgebruik van de één, voor
de ander een kapstok is om het
eigen falen aan op te hangen. Alles
wat fout gaat binnen een gezin is
de schuld van de alcoholist. Als
iemand moeilijkheden krijgt op
z'n werk is dat niet z'n eigen fout,
maar komt dat omdat de partner
drinkt. De alcoholist krijgt overal
de schuld van. En met die erwijten
heeft hij weer een excuus om te
drinken. Kortom een vicieuze
cirkel.

Terug naar de twaalf „stappen".

Fris: „Na één bezoek aan de groep l
kun je nog niet zeggen, nu weet ik s

hpe ik het aan moet pakken. Het
is een lange weg en heel langzaam
krijg je inzicht in je problemen.

Die twaalf stappen krijg je nooit
helemaal onder de knie. Als je ze
alle twaalf afgewerkt hebt, kom je
jezelf als het ware weer bij de
eerste.stap tegen".

De Al Anon is geen wónder-
middel. Het kan een stap zijn in de
goede richting. Het kan iemand de
moed geven z'n leven opnieuw m%
te richten. En daarmee kan *
uiteindelijk de alcoholist het
nodige zelfvertrouwen gegeven f

worden, zelf te beslissen dat hij
stopt met drinken, laat Frits
weten.

„Je kunt het zo zien," zegt
hij, met zijn handen grote V
vormend. „Door de alcohol
zijn we steeds verder uit ,
elkaar gegroeid. Nu probeer ;
ik bij de Al Anon aan mezelf
te werken, ik ga dus
omhoog." Hij steekt één
hand recht omhoog. „Mijn
partner werkt aan zichzelf
bij de A.A." Frits' handen
staan nu beide recht om-
hoog, parallej aan elkaar.
„We gaan parallel aan elkaar ,
omhoog. En misschien komt
er een moment dat we weer -
naar elkaar toegroeien." Een '
omgekeerde V-vorm.

De Al Anon-groep komt elke
woensdagavond in Badhoevedorp
bij elkaar. Diegenen die kennis
willen maken of wat meer willen
weten kunnen schrijven naar Post
bus 186 in Zwanenburg.

Het overkoepelend orgaan van alle
Al Anon Familiegroepen is geves-'
tigd in Eindhoven. Informatie kan'
men krijgen door te schrijven naar
Postbusnummer 4144 in Eind-
hoven. De Amsterdamse Al Anon-
groepen zijn bereikbaar op
postbusnummer 11712 in Am-
sterdam. In Amsterdam worden
elke woensdagavond gespreks-
avonden gehouden op hè tadres'
Kerkstraat 107, kamer 10. Aanvang
20.00 uur. Op donderdagavond is
een gespreksavond in de 3e
Schinkelstraat 9 in Am-
sterdam-West Aanvang 20.00 uur.
Dinsdagmorgen komt de Al Anon
van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de
Slotermeerlaan 1/3. Deze ge-
spreksgroep gaat vanaf 12 december
van start. Contact-adressen van de
A.A. zijn in Amsterdam: De
J e l l i n c k l i n i e k , telefoon
020-227151; de Kliniek voor Vrou-
wen en Alcohol, telefoon
020-948460. In Haarlem is 'de AA
gevestigd in De Boei, Spaarne 35.
telefoon 023-320304.
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Maak nu een proef rit
in de Volvo 244

VOLVO
AV125

Automobielbedtïjf
H.P.KooijmanB.V.
Brederodestraat 8-10,
Zandvoort, tel. 02507-3242.

Komt eens kijken naar onze
benodigdheden voor uw
kerststukjes.

'erica' GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT. J

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

WIST U DAT,
wij een nieuw hoofdbestuur hebben en dat
dat erg aktief is.

WIST U AL,
dat de contributie voor 1979 f 25,- per jaar
gaat bedragen en dat gezien ons mooie blad
DIER dit nog niet veel is.

WIST U DAT,
twee op dé drie jonge poesjes zwerfdieren
worden en dat u dit tegen kan gaan door
castratie of sterilisatie.

WIST U OOK,
dat poesjes en hondjes, mits binnen 24 uur
na de geboorte gebracht, GRATIS kunt laten
inslapen bij onze dierenarts en bij het dieren-
huis.

WIST U DAT,
er omstreeks kerst en nieuwjaar'veel dieren
worden aangereden doordat ze schrikken van
vuurwerk. Houdt uw dieren zo veel mogelijk
binnen of aangelijnd en laat ze géén kip-
pebotjes eten.

WIST U HET NOG,
dat we veel meer leden nodig moeten
hebben om de strijd tegen het dierenvillen
en de vivisectie voort te zetten.

Want misschien WIST u 't niet?
Maar eendracht maa'kt machtl

Wij wensen u een gelukkig 1979 toe.
Het bestuur van de
dierenbescherming

Hotel - Restaurant Interlaken
Wij verzorgen
tijdens de
feestdagen weer
onze overheerlijke
koude schotels,
voor u.
Vis- en vlees-
hors d'oeuvres
Zalmsalades
Huzaren-
salades
1-persoons
slaatjes
vanaf ƒ 4,50
Inlichtingen en
bestellingen bij:
Hotel Interlaken,
VanSpeylistraat20„j
tel. 29 66;
Visrcstauranl
„De Mcerpaal",
Hallcstraal61,
tel. 21 71.

Kwekerij
P. van Kleeft
Van Stolbergweg 1a -

Zandvoort - Tel. 70 93

KERSTBOMEN EN
KLUITSPARREN
van 1 mtr. tot S mtr.

KERSTGROEN'
Hulst - larix - dadels etc.
Bloeiende planten - Kerststukken

KERSTBOOMVERSIERING
D

Kerstboomballen - Verlichting - Speciale aan-
biediny van kaarsen in kleuren.

Wilt u zelf kerststukjes maken,
wij leveren slle benodigdheden.

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Telefoon 2567

Zandvoort

Beide kerstdagen geopend
m.m.v. de internationale

entertainer Bill Vidak
Reserveer tijdig uw kerstdiner.

Populaire prijzen.
Ook voor bruilof ten, partijen, vergaderingen

en recepties. Geen zaalhuur.

VERWARMD TERRAS!

MANEGE RÜCKERT
Cath. v. Renessestraat: Vijverpark

Zandvoort - Tel. 02507 - 28 85

CLUBLESSEN: di., wo., do. en vr. van
19.30-22.30 uur, 10 lessen f 150,-.

JEUGDLESSEN: wo. van 13.30-16.30 uur.
Za. van 9.30-11.30 en van 13.00-17.00
uur, 10 lessen/125,-.

Voor BEGINNERS en GEVORDERDEN:
Strand- en duinritten onder deskundige leiding.

Per rit, ca. 11/z uur, / 22,50.
Eigen parkeerterrein.

Origineel ingerichte saloon.
Prachtig terras + kinderboerderij.

Div. consumpties. Billijke prijzen. Vrij entree.
Voor pensionstalling nog enkele boxen vrij.

T (KINDER)WINKELTJE
Buureweg 1-3. Zandvoort, telefoon 02507-6580

Wegens reorganisatie gaat
alles weg met grote korting.
Dameskleding halve prijs
Opallekinderkleding
30% korting

Geopend 11.30 tot 17.30 uur. Zondag 13.00 tot 17.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG • 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG • 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

PINGOUIN MAAKT IELF
TAPIJTHNOPEN EMTHA
WINITGEVEND. fJO

FMH>r *OORDEEL.

s0y
't Luifeltje

Paviljoen „De Vijverhut
Vondellaan 46 - ZANOVOORT - Tel. 25 38

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner! 4

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's.

Het stramien. Uw tapijt- of
wandkleedondergrond.
Voorgeschilderd met de
kleuren van uw keuzepatroon.
NU gratis bij aankoop van de
garens. Kies uit de meer dan
200 varianten. Pak dat
voordeel. Of doe 't kado.
Zoiets kan alleen bij Pingouin

Grote Krocht 26, Zandvoort

FROMAGERIE
kaas-en wijn specialisten.

RECLAME van de week
Ucht
belegen
kaas,, 7,95

Kerkstraat 6A, Zandvoort.
telefoon 02507-6141.

Te koop
Harley Davidson

OfftheRoad, 125 cc
Lelijke eend

Technisch goed
F. GeisslerZeitz
Concert piano
W. Mendel, Cathr.
van Renessestraat 4

Zandvoort

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT- NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Verloren:
Bruine Lammy

handschoen
omg. A. Heijn,
s.v.p. bellen,

Jochems tel. 2576

Voor de feestdagen leuke goud-,
zilver-en lakschoenen
vanaf 7 O?J j 5JO
Helioform laarzen en schoenen.

Ie etage te huur
gemeubileerd voor

6 maanden, Centrum
(dicht bij Casino)
Br. ond. nr. Z 336

Bur. v.d.'blad

HARMS SCHOENEN
Diaconiehuisstraat 5a, zijstraat van

de Haltestraat, Zandvoort.

RUIT STUK?
Bell

Keur en Zoon
Schilderwerken

Paradijsweg 2 • ZANDVOORT - Tel. 02507 - 56 02
Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:

THERMOPANE- RAPIDPANE - ISOLAR

OPENING
Vrijdag 15 december bent u van harte welkom

i
in onze speciaalzaak

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN.
(METOPBERGMAP), SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 +1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN. PER MND.. MIN. PER JAAR
f 5.000,- , / 47.50 f 475.-
/ 7.000.- f 66.50 f 665,-
I 9.000.- f 85.60 f 655,-
f 11.000.- > f 104.60 f 1045.-
M4.000.- f133,00 f1330,-
f24.000 f228.00 f2280,-

Hypotheken tol 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 0,1 %

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3. Zandvoort. tel. 02507-2150.

rS3SS3333S333&

teder onderwerp kan interessant gemaakt worden en
daarom kan ook ieder onderwerp vervelend gemaakt
worden.

Hitaire Belloc (1870-19531

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4-Tel. 23 07
heeft een onderwerp dat nooit vervelend wordt maar
altijd interessant blijft, nl. het onderwerp horloges, klok-
ken en wekkers, waarin hij een verrassend grote en
goede keuze heeft.

Komt n eens kijken in zijn showroom.
't Is een televenis l

Eigen reparatie-afdeling mot elektronische
apparatuur.

DE BOET
Winkelcentrum Nieuw Noord

Wij bieden u:

VERF - BEHANG - HANDENARDEID en
INLI JSTWERK op maat

l

l

iI
ii

WIST Ui!!
Er Is een

moderne,
GOED

GEOUTILLEERDE

Kapperszaak
en

schoonheidssalon

en wel, aan de kop van de Zeestraat.

Passage 20, telefoon 02507-6309

Eten bij kaarslicht
"Hotel Bad Zandvoort"

Thorbeckestraat23, tel. 3520

Dagmenua f 12,50kaart voor 10 menu's f95,~
Maandag: Soep-biefstuk-geb. aardappelen-sla-groente-koffie

Dinsdag: Boerenkool-worst-yoghurt
Woensdag: Soep-spaghetti a la Bo/ognese-kofffe

Donderdag: Hutspot met klapstuk-vers fruit
Vrijdag: Soep-kabeljauw of scholfilet-patat-sla-

groenten-koffie
Grote pils f 1,25

Onze dag-mönu's zijn verkrijgbaar tot 24.00 uur
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Opvallen is zeer belangrijk in Jan's
eerste Formule I-seizoen
ZANDVOORT - Een relativerende Jan Lammers had gelijk. De
trainingsrondjes die hij zaterdagmiddag op het Zandvoortse circuit
draaide was inderdaad meer entertainment dan „echt rijden", zoals
de 22-jarige Zandvoortse formule l coureur het uitdrukte. En wie
maalde er nou eigenlijk om, dat Jan zijn zo vertrouwde race-piste
rondde in tweeënnegentig seconden. En dat in een „wegwerpauto"
en dan nog wel in de regen. Eén benaming, die Jan overigens niet
overnam van circuit-speaker Hans Kievit. Hij sprak liever over
testwagen als het ging om de gifzwarte bolide. Maar goed: Jan was
niet naar zijn-geboorteplaats gekomen om het talrijk aanwezige
thuisfront te demonstreren dat hij onder de één minuut en twintig
seconden rond kan gaan. Waar het om ging was de presentatie van de
Shadow DN 9 B, waarmee hij een seizoen lang met het Grand Prix
circus zal meetrekken.

uitbalancering van de zijvleugels tot
gevolg heeft.

Opvallen

Geen scherpe tijden dus voor de
Lammers fans en dat .waren er velen.
Overigens hadden toptijden er toch
niet ingezeten op een vanwege de
regen spekgladde baan. De aanwezigen
vonden het allang prachtig om hun
idool langs te zien razen. „Dit was
nou" 'zo verduidelijkte Jan Lammers
na afloop, „om het publiek te tonen
hoe zo'n wagen eruit ziet en ik hoop
dat de mensen genoten hebben"!
Jan had toestemming van Burgemees-
ter en Wethouders gekregen voor dit
Zandvoortse optreden op voorwaarde
dat de wagen voorzien^zou zijn van
geluiddempers; De formule l coureur
Kon er niet méé zitten, want zo merkte
hij op: „In de regen maakt dat niets
uit. Ik heb er totaal niets van
gemerkt". • ' • .

Prestatie
En al staat Jan dan aan het begin van
een formule l * carrière dit neemt
echter niet weg _dat hij het al kan
weten. In het zeer korte tijdsbestek

heeft hij er inmiddels drieduizend
trainings-kilometers opzitten.
Hij reed daarvoor op de Engel-
se circuits van • Donnigton en Silver-
stone de vorige week op het
Zuidfranse Paul Ricard. Op dit laatste
circuit trainden toen eveneens de
renstallen van Arrow met Patrese en
Mass, Williams met Reggaz'oni en
Jones en Kausen met Patrick Neve.
Jan heeft het temidden van dit
gezelschap uitstekend gedaan. Hij was
onder meer sneller dan Ricardo
Patrese. Een prestatie die je als
debutant in de topracerij het zo
nodige zelfvertrouwen moet bezor- -
gen. Op Zandvoort kon. men vaststel-,
len dat de wagen zo sterk mogelijk is
aangepast aan het kleine postuur van

-de rijder. Hierdoor was het bijjde
wagen van Jan mogelijk de radiatoren,,
die tot nu toe voorin de wagen zaten;
naast de coureur aan te brengen. Een
technische ingreep die niet alleen tot'
een verbeterde gewichtsverdeling van
de wagen leidt, maar tevens een betere

Op de vraag -wat hij .in zijn eerste
formulel jaar denkt te presteren moet
Jan het antwoord schuldig blijven en
wel om de eenvoudige reden dat hij op
die paar trainingslijden van Paul
Ricard na over geen enkel vergelij-
kingsmateriaal beschikt.
Circuitdirekteur Johan Beerepoot
heeft er zo zijn eigen gedachten over
en hij zegt: „Ik ben erg blij dat een
landgenoot als. Jan-' Lammers in de
formule l gaat meedraaien. Jan heeft
'gewoon alles mee. Zijn babbel voor de
pers, wat voor zijn sponsor Samson
natuurlijk erg belangrijk is, zijn
technische kennis als'enorme steun
voor de monteurs, en natuurlijk zijn
talent. Dat hij daarnaast nog sympa-
thiek-is ook, dat is mooi meegenomen.
Kijk, we moeten vooral niet verwach-
tcn dat Jan in zijn eerste jaar vooraan
zal rijden. We weten dat Shadow in het
verleden geen winnende wagen is
geweest. Maar voor Jan geeft dat niet.
Hij zit nu'in een goed team met goed '
materiaal. 'Het is voor Jan belangrijk
om nu te gaan opvallen. De grote
jongens (de bazen van de toonaange-
vende stallen red.), zien gauw genoeg
of het aan dé rijder of aan de autoligt.
Heus, goede rijders vallen ook in
wagens die niet vooraan rijden op.
'Niki Lauda begon in een BRM en dat
was beslist geen winner. Toch viel hij
op. Hij had dan ook spoedig een vaste
stoel in een snel team." Beerepoot
vindt het zelfs een voordeel dat Jan
niet debuteert In een topteam want zo

zegt hij: „Neem nou een Jarier. Een
uitstekend rijder daar niet van, maar
hij kwam meteen bij Lotus terecht.
Als je dan vooraan rijdt zegt men al
gauw, dat het niet zo'n kunst is. Je zit
immers achter het stuur van een
Lotus. Om deze reden staan de
stalbazen voor zo'n rijder niet te
trappelen. Dat doen ze eerder voor een
coureur die opvalt in een minder snelle
wagen". Hopelijk voor Johan Beerc-
poot en voor de Nederlandse auto-
sport in het bijzonder zal dal laatste
het geval zijn met Jan Lammers. Aan
de mentaliteit van Jan en z i jn '
doorzettingsvermogen zal het niet
liggen. Nog diezelfde zaterdagavond
vloog hij alleen naar Argentinië om
daar zijn collega's aan het werk te zien
tijdens de voortraining van de'eerste
Grand Prix op 21 januari. Jan ging er
niet heen om te rijden, maar om zoals
hij zei" er de kleine trucjes van het vak
te bekijken". Kijken op welke
plaatsen mannen als Niki Lauda,
James Hunt en Mario Andretti extra
gas geven en wat bijremmen.

Tijdens Jans driedaags verblijf in
Argentinië wordt in Engeland de
laatste hand gelegd aan de afstelling
van zijn shadow, waarmee hij op 21
januari in Argentinië zijn Grand
Prix-debuut zal maken. Jan. leeft er
intens naar toe. Hij heeft er zelfs een

•vermoeiende .vijfdaagse trip naar
Argentinië voor over. En dat terwijl hij
die zelfde week er al veertig uur in het
vliegtuig had opzitten. „Ik doe het
allemaal" zegt Jan, omdat ik er niets
voor voel om bij mijn eerste Grand
Prix ook maar iets op z'n beloop te
laten".

Jan Lammers op doorreis naar Engeland „deed" Zandvoort even aan.

Eerste winst voor
volleyballers.

Handballers zorgden voor
spektakel en doelpunten.
ZANDVOORT • De volgepakte tribunes • er waren deze keer zelfs
zitplaatsen tekort - hebben zondag weer een boeiend
handbalmiddagje voorgeschoteld gekregen. De Zandvoortmeeuwen-
aanvang zag eerst het damesteam wel met 8-14 van SRC verliezen,
maar de heren maakten er een doelpuntrijk spektakel van. Ook zij
hadden de Schagen Racing Club als tegenstander, die na veel
spanning met een 14-12 nederlaag de kop van Noordholland weer
moesten opzoeke n. ,

Beide kerstdagen geopend!
Keuze uit

speciale a la carte.
BlocmendajJseweg 28. BloemenüJjl.

Teleloonü23-254939

Bridgenfeuws \
ZANDVOORT -Stand na Ie wedstrijd

3e competitie der Zandvoortse
Bridgeclub is:
A-lijn: 1. Fam. Heidoorn, 65.97
procent, -2. fam. Spiers, 58,33
procent.
B-lijn: 1. Fam. Smink, 58,33 procent,
2. am. Coops, 54.17 procent.
C-lijn: 1. Ds. Keur-Schutte, 59,52
procent.
D-lijn: L. Mv. Slegers-Hr. v.d Laan 62

" procent, 2. hr. v.d. Meij • Vader 54
. procent.

ZANDVOORT - In de Ie klasse
van het Haarlemse volleybal-
district had Sporting-OSS tot
vorige week niet kunnen
imponeren. Uit de eerste acht
wedstrijden werd slechts één
punt behaald. In deze voor de
Zandvoorters niet zo roos-
kleurige situatie is zaterdag-
avond echter een hoopvolle
verandering gekomen, doordat
een 3-0 zege werd geboekt op
Allides 3,' dat zelf ook slechts
drie punten had vergaard.

De Sporting OSS'ers onderscheidden
zich van hun opponenten door vooral
aanvallend minder fouten te maken
overigens zonder tot briljant volleybal
te komen. Wel was dé voortdurende
vechtlust een goede basis voor de
overwinning. In de eerste set traden'de
Zandvoorters aan met Jos de Bont en
Hans Vlaanderen in 4e hoofdaanval,
Peter Bluijs en Lex Eimers liepen in de
bij-aanval, terwijl Bert Koetsier en
Frits Roskam als spelverdeler fun-
geerden. Na een wat moeizame start,
waarbij weinig werd gescoord, wist de
thuisclub een 1-4 achterstand vlot weg

te werken. Het blok van de
tegenstanders werd herhaaldelijk ont-
regeld door de continue dreiging, die
van de bijaanval uitging. Met name
Lex Eimers onderscheidde zich door
enkele razendsnelle combinaties door
het midden. Dat de set met 15-7 door
Sporting OSS werd gewonnen, ver-
baasde dan ook niemand. De tweede
set was in feite een kopie van de eerste.
Allides vond een verdediging tegen-
over zich, die foutloos opereerde en al
spoedig prijkte de setstand 15-8 op het
scorebord: 2-0.
Alleen in de derde set leken de gasten
het verschil van twee/punten op de
ranglijst te kunnen behouden, toen ze
een snel opgelopen 9-2 achterstand
ombogen naar 9-7. Aanvoerder Bert
Koetsier zag echter bijtijds het gevaar
van een concentratieverslapping en
vroeg een time-out aan, die zijn
uitwerking niet miste. Een verfrist
Sporting OSS hervond zijn ritme en
bepaalde met een 15-9 de setzege de
eindstand op 3-0.
OVERIGE UITSLAGEN
Heren: Sporting OSS 2-Triumph 2
2-2; Sporting OSS-4-VCIJ 6 3-1.
Dames: Sporting OSS 3-FES 4 2-2.
Adspiranten: Sporting OSS k-HSVCk
3-0.

Zaalhandbal
Zaterdag 9 december *
m.w. KlCl-Zvm.l £7
mini pups
Zvm. 1-Blinkert l 2^6
Zondag 10 december
d.s. Zvm. 1-S.R.C. l 8-14
Hoofddorp 3-Zvm. 2 5^7
Zvm. 3-Concordia3 3-14
h.s. Zvm. 1-S.R.C. l 14-J2
Zvm. 2-A.D.O. l 24-16
m.a. Zvm. 1-A.D.O.l 15-ƒ7
Zvm. 2-A.D.O. 5 2-&
j.a. Umond 1-Zvm. l 9-19
m.p. Zvm. 1-K.I.C. l 5-12
Zvm. 2-Nieuw Vennep 3 13-3
j.p. Umond 1-Zvm. l 1-9

Controle
ZANDVOORT - Op donderdag 7
december werd in de gemeente
Zandvoort controle uitgeoefend op de
geluidsoverlast door bromfietsen ver-
oorzaakt
Er werden acht processenverbaal
opgemaakt in verband met geluidsr
overschrijding, terwijl twee broi^i-
fietsen voor technisch onderzoek naar
het politiebureau werden overge-
bracht. " £

Die overwinning van de mannen-liet
zich in de beginfase zeker nog niet
aftekenen. SRC kwam snel op 0-2 en
na een tegentreffer van Willem Pijper
op 1-3, toen Herman Koper een
penalty veroorzaakte en de bank
moest opzoeken. Een kogel van Pijper
en een doordrukker van Dick
Berkhout (3-3) leidden het herstel in
en een penalty en een break-out van
Joop Boukes brachten de Meeuwen
zelfs op 5-3. Via-een fraai hoekschot
van Joop Boukes, een dito schijn-
beweging van Dick Berkhout en twee
even. spectaculaire treffers van de
tegenpartij kwam men op 7-5 en toen
was het even gebeurd met SIjlC. De
thuisclub drukte met snelle aanvallen
stevig door en kwam door twee
doelpunten van de geroutineerde
spelverdeler Ernst Pehle en een solo
van Joop Boukes op een veilige 10-5
ruststand.
Na een succesvolle tegenstoot van de
Schagers bracht Dick Berkhout val-
lend de voorsprong weer op vijf
punten (11-6), maar toen kwam de
spanning terug. SRC kwam fel
opzetten en Pieter Trommel moest
vele spectaculaire reddingen ver-
richten om de winst veilig te stellen.
Ook de wisselspelers Eric de Weers en

, León Pleging leverd.en in deze periode
waardevolle bijdragen. Ondanks een
directe treffer uit een vrije worp door
Joop Boukes en een fabuleus doelpunt
van Wim Brugman klommen de
tegenstanders toch dichterbij en op

13-11 was alles weer mogelijk. De
strijd werd hard en' zowel Pijper als
Berkhout moesten twee minuten naar
de bank. De coach van SRC maakte
het zelfs zo bont dat de arbiters hem
verwijderden. Binnen de lijnen steeg
de spanning met de minuut: Djurre
Boukes scoorde na een tactische
combinatie 14-11, maar de bezoekers
bleven press uitoefenen. Verder dan
één tegengoal kwam ze echter niet in
een eindfase, waarin keeper Trommel
nogmaals al zijn talenten' moest
etaleren. Zandvoortmeeuwen won
verdiend met 14-12.

Dames
Het damesteam had zich de weelde
veroorloofd om op zaterdagavond nog
een stevige oefenwedstrijd te spelen en
dat bleek zondag in het competitie
duel tegen SRC teveel van het goede.
Overigens demonstreerden de Zand-
voortse dames tegen de hechte
combinatie, uit Schagen te weinig
saamhorigheid 'om tot resultaat te
komen. Bij een 0-2 achterstand wist
Truus Drayer wel knap tegen te scoren
en op 1-4 wist Sandra van Duijn ook
nog een treffer te plaatsen, maar
derder wist men voor de rust de
uitstekende doelvrouw van SRC niet
te verschalken.
De soepel spelende ploeg uit Schagen
wist in de eerste helft EUy Bol nog
tweemaal het nakijken te geven.
Ruststand 2-6.
In de pauze was kennelijk een hartig

ZANDVOORT - Vanavond wordt er
in het Gemeenschapshuis aan de Louis

t Davidsstraat opnieuw in-
' structie-schaak gegeven. •

De avond begint om 19.00 uur en
duurt tot 20.30 uur. De instructie zah
worden gegeven door de heer Klaas
Steyn, hoofdklassespeler van de
K.N.S.B.

De avond is vrij toegankelijk voor een
ieder, die geïnteresseerd is in schaken,
woordje" gesproken; want de Zand-
voortse aanvalsmachine .liep "even
gesmeerd. Sandra van Duijn, Truus
Drayer en iMaartje Seders en nogmaals
Sandra van Duijn na een mislukte
penalty, vonden het net en de
hoopgevende stand 6-7 kwam op het
score-bord. Maar "het ^bleek een
tijdelijke opleving en het offensief
ebde weg in simpele en doorzichtige
pogingen. Sandra van Duijn moest
naar de kant en de bezoeksters liepen
gemakkelijk weg naar 6-11, na een
geslaagde strafworp van Sandra zelfs
naar 7-14. Maartje Seders forceerde
nog een knappe doorbraak, die doel
trof, maar dat was dan ook het laatste
wapenfeit van Zandvoortse kant. De
Racing-dames wonnen terecht met
duidelijke cijfers: 8-14.

Annie Trouw vallende in de aanval.

Sportdrama van de week

Sporting Club moest jeugd-afdeling opheffen
ZANDVOORT - „Na twaalf jaar hebben we onze jeugdafdeling
badminton moeten opheffen. Begin november waren we
genoodzaakt onze jongens en meisjes naar huis te sturen met de
mededeling dat het afgelopen was. Een uitermate trieste zaak,
gevolg van een verbijsterende beslissing van het Sporthal-
bestuur, dat gemeend heeft de Sporting Club Zandvoort als
enige vereniging f 50,-- zaalhuur te moeten laten betalen, terwijl
alle andere clubs f 35,- per uur betalen". Dat vertelt Dirk v.d.
Nulft, voorzitter van de gedupeerde Sporting Club.

Hij vertelt verder, dat het bestuur
van de Stichting Sporthal vindt,
dat de Sporting Club geen
„echte" vereniging is en dat men
daarom de huur van de hal tot
onbetaalbare hoogte heeft op-
geschroefd. „Maar het is toch
absurd, dat onze vereniging, die
zowel in de Sportraad en het
gemeentebestuur als bij de sport-
uitwisselingen, de sportbonden,
de Ned. Sport Federatie en ook
door het bestuur van de sporthal
al meer dan 12 jaar als vereniging
wordt benaderd, nu ineens als
„particuliere instelling" wordt
betiteld? Nog afgezien van het af
te keuren feit, dat het onbegrijpe-
lijke' besluit kenbaar werd ge-
maakt op een tijdstip, waarop hel
verenigingsjaar 1978-1079 al'vol-
ledig was gepland. We begrijpen
nog steeds niet, wat hier achter

Inspraak
Dat kan ook moeilijk, want de
Sporting Club heeft na ontvangst
van het eenregelig briefje van de
Sporthal-penningmeester medio
september uitgebreid om op-
heldering gevraagd, maar eind
november was daar nog steeds
geen antwoord op binnen-
gekomen. Het bestuur van

'Sporting Club heeft de Sporthal-
bestuurders ten overvloede nog
eens voorgehouden, dat de
vereniging een modern gestructu-
reerde organisatie is, die geleid
wordt door vakmensen en die
sinds de oprichting in 1966 heeft,
aangetoond in een grote behoefte
te voorzien. „Het iseen vereniging
van mensen, die willen sporten,
die geen enkele behoefte hebben
aan vergaderingen of reglementen,
en die toch volledige inspraak en
inzage in alle bescheiden
hebben", aldus het schrijven.

Verdienen
De voorzitter van de Sporting
Club, de „moedèr"-organisatie

van alle andere Zandvoortse
zaalsportverenigingen, uit wels
boezem 'destijds ook het initiatief
voor de bouw van de sporthal
kwam, vermoedt wel waar de
schoen wringt. „Je hoort wel eftns
de opmerking, dat bestuursleden
van onze verenigingen "„ver-
dienen" aan de club. Dat is juist,
echter niét als bestuurslid, maar
als technische leiding en dan nog
in zeer bescheiden mate.
Overigens is dat geen bijzonder-
heid; het komt bij diverse
Zantfvoorïse verenigingen voor.
Verder kan een kind uitrekenen
welk positief saldo er tegen-
woordig bij een sportvereniging
overschiet, zeker bij een club, die
het al 12 jaar zonder subsidie weet
te stellen en die een zeer lage
contributie heeft.
Nog afgezien van het feit, dat
insiders best weten, dat Sporting
Club in de loop der jaren diverse
charitatieve 'en sportieve doelen
heeft gesteund".

Het Sporting-bestuur was er in
eerste instantie van overtuigd, dat
het moordende besluit op een
misverstand t.a.v. de ver-
enigingsstructuur berustte en was
gebaseerd op geruchten, hoe
onwaarschijnlijk dat ook mocht
lijken voor een college als het
spor thalbes luur , waar in
bevriende sportbestuurders en
respectabele raadsleden zijn
verenigd.
Het blijkt echter een bewuste en
regelrechte aanval op het bestaan
van de Sporting Club, die in 1966
de kiem legde voor badminton,
volleybal, zaalvoetbat, basketball
en diverse andere recreatieve
sportvormen en die al sinds de
oprichting een wachtlijst heeft.
„Het is niet de eerste keer, dat wc
worden gepakt", aldus Dirk v.d.
Nulft. „Een jaar of vijf geleden
nam men ons zonder meer
anderhalf uur m de Sporthal af
ten gunste van een nieuwe

vereniging, waardoor we 64 leden
naar huis moesten sturen. Maar
dit slaat natuurlijk alles. Men
vermoordt niet alleen onze jeugd-
afdeling, ook het recreatieve
zaal voetbal kan men voortaan wel
vergeten en mogelijk zullen we
nog meer activiteiten moeten
inkrimpen. En dal in een tijd,
waarin men schreeuwt om meer
sportieve recratie en het par-
t.iculier initiatief bejubelt".

Champagne
In de bezoem van het Sporthal-
bestuur, dat verantwoordelijk is
voor deze steek in de rug - zoals
een Sporting-bestuurder het for-
muleerde, blijkt overigens geen
enkele uniformiteit te bestaan
over de'motieven. Voorzitter Jan
Brandse verwijst in een mondeling
commentaar de schuld van de
funeste huurverhoging vrolijk
naar de coördinatie-commissie,
die sinds enkele jaren de zaal-
ruimte verdeelt. Maar zowel de
wethouder als de ambtenaar van
Sport/aken hadden dat excuus al
rnaanden geleden naar het rijk dei-
fabelen weggewufd: „De
Stichting Sporthal is volledig
autonoom en stelt geheel zelf-
standig haar zaalhuur vast".
Sporthal-penningmeester Jaap
Brugman betoogt, dat de in-
dividuele verhoging stoelt op het
tekort op de exploitatierekening
en secretaris W. van Dam vindt dat
Sporting „de status van
vereniging" ontbeert en zich bij
een of andere bond zou moeten
aansluiten. Ook de andere be-
stuurskornuiten blinken niet uit
door solidariteit als hun per-
soonlijke ning wordt gevraagd.
Gemeentesecretaris Hoogen-
doorn meent zich te herinneren,
dat het bestuur „zich heeft
geconformeerd aan gemeentelijke
tarieven" en raadslid Attpma
ontkent dat hij onlangs tijdens
een raadscommissie-vergadering
een aanval op de Sporting Club
heeft gelanceerd. „Het initiatief
kwam van het dagelijks bestuur".

De chaos wordt compleet ge-
maakt door die bestuursleden, die
anoniem wensen te blijven. De
een adviseerde de gedupeerde
vereniging een of ander schijn-
reglement op te stellen,een ander
deisnde de gedupeerde vereniging
een of ander schijnreglement op
te stellen, een ander diensde niet
terug voor de raad om zijn eigen

bestuur de Economische rechter
op het dak te sturen wegens een te
forse huurverhoging. De toe-
voeging, dat het vonnis destijds is
geveld onder het nuttigen van een *
goed glas champagne, vindt zelfs
een van de bestuursleden wel een
beetje luguber.

Onwel
„Dat allemaal maakt de
affaire natuurlijk dubbel
triest", besluit de Sporting-
„Dat maakt de affaire
natuurlijk allemaal dubbel
driest", besluit de Sporting-
voorzitter. „De zaak ligt
doodgewoon zo, dat een
organisatie, die al duizenden
Zandvoorters letterlijk in
beweging heeft gebracht, die
nationale evenementen, in-
terlandwedstrijden en het
Spel zonder Grenzen naar
Zandvoort bracht, gewoon
de nek wordt omgedraaid.
Het beroerde is, dat je er
niks aan kunt doen. We
hebben de zaak ook aan-
hangig gemaakt bij de
Sportraad, maar die heeft
het voor kennisgeving aan-
genomen. Ook politieke
partijen schijnen geen grip te
hebben op dit geval. We
hebben ons best gedaan,
maar je loopt vast op een
muur van onbegrip,' van
ondeskundigheid waar-
schijnlijk ook. De struc-
tuurs-formule van Sporting
Club heeft al model gestaan
voor vele andere or-
ganisaties, tot in het buiten-
land toe. Maar men neemt
niet eens de moeite zich
daarin te verdiepen, via een
persoonlijk gesprek met ons
bestuur bijvoorbeeld. Nee,
men bepaalt gewoon iets,
waardoa wij gedwongen
worden gas terug te nemen
en uren in de Sporthal op te
zeggen. Als je dan ziet, dat
„sportvrienden" van andere
verenigingen klaar staan om
die vrijkomende uren
juichend in te pikken, dan
word je toch wel enigszins
onwel".
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van uw wijnleverancier

Slijterijen van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

RURGEFE
DUITSE SEKT
GEEN MAAR:

CHAMPAGNE
HEIDSIECK
GEEN MAAR:

GEENJ [MAAR:

V>

CORBIERES/
LANQUEDOC/DON JON/

ROSÉ DE FRANCE/
BOUCHIES DU RHONE

LEERDAM

BBNAUBEBGE
wijn-of port glazen>
LuxedoosJ
•-o^o-
Samen met z'n tweetjes

l zo'n flesje voor 2 a 3 glazen
wijn, rood, wit of rosé

DOOS a
24 flesjes
slechts

MONON CADET
Bavon
1975

Phillipe de Rotschild

GEEN

l M AAR:

CHWEAUUOAMBE
a.c. Cotes de Fransac197A

kFLESSEN|
VOOR

GEEN

3.95MAAR:

wijn kopen is
een kwestie van

vertrouwen
Rechtstreeks gekocht uit de Bordeaux

CHATEAU RIDER
CHENÜIAEITTE

sas
•

\\}
CHAT

1977-'n elegante rode
talelwijn bij wild of rood
vlees.•

GEEN

MAAR:

BEAUJOLAIS
VIUACES,,,
a.e. Een fruitige frisM wijn 1
uitstekend geschikt bij
vlees en
gevogelte

GEEN

w"

70 Cl
HPMJ2

MAAR:'

• ••<
••• Mfc •••••••••••••

CHATEAU BEAU SOlEll
Bordeaux Superieure» A.C. 1976
een stevige complete wijn

CHATEAU TASTA
bijzonder harmonieus, met 'n
innemende smaak en geur

CHATEAU DE VAIHNSON m
Côtes du Rhône, een lichtrode harmonische l
wijn, makkelijk drinkbaar

BROUIILY1977
'n fonkelende rode Beaujolais
met een vurig bouquet

ALSACE
SYLVANER
Bij vis of Hors d Oe>«vi

UIT PORTUGAL

PASSAl ROSÉ

GEEN
S&5.
MAAR:

mm PORT
ruby- white of tawny

GEEN
*e#sr
MAAR:

ROSÉd'ANJOU
MUSCADETSurlie

mimi
f ino, amontillido en eream

. •

'.WWl

LITER

::̂ ^

voor elke wijn het juiste glas tegen de laagste prijzen!
ER IS VAST WEL EEN DIRCKÜT
VESTIGING IN UW BUURT!

• AMSTERDAM: Ploln 40-45 nr. 3 (Slourmear);
Martini vin Coflunitrait 47 (wlnkelMntrum Oidorpl;
Wlnkglnntrum Deltlgndpliln 182 (OvirmmMVitd);
Kastilemlrsal 170 IBuitgnvildert);
Lambtnus Zljlplaln 3 IGauzonveld);
Bos on Lommirweg 1 Ibij d> Haarlammtfwvg);
Llinbaanigrachl 33 (Jordaan);
Slotackad» 124 (b!| di Zijlnr.atl:
Kimp«rtoeli«w«g 13 (Noord):
Moiorkad» 10 (Noord bij d» MMuwanlaanl.

• ZWANENBURG/HALFWEG: Dunntnla.n 17.
• ZANDVOORT: Burg. Engilbinntrut 21.
• HOOFDDORP: Krulmeg 640.

• PAPENDBECHT:8rtd«rod«pleln6.
• SCHIEDAM: 'i Orlvilindimng 916.
• ROTTERDAM: Milhtnmamiï 21
• ROTTERDAM: G.J.Muldemria112.
• OVERSCHIE: Burg. Biummnlaan 115-117.
• HARDINXVELD/GIESSENDAMj

Oranl«traal/Alaiandtritraal.
• 80LNES: Vtchtttrait 1>.

en nu ooft;
• LANDSMEER: TormKitllltrail3a,
• NIEUW-VENNEP! Hoofdwag 11B3. .

UNIEKE KWALITEITSGARANTIE:
Kwaliteit is het belangrijkste punt waar onze
inkopers op letten. Wij garanderen.elke fles die
onie slijterij verlaat voor 100 procent. Indien een
artikel u niet bevalt of u had er.andere verwachtingen
van. komt u gerust terug en u ontvangt onmiddellijk
uw geld terug, zelfs al is de fles half leeg!
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je kunt het beter bij

DIRKSON
halent

KLINKENDE VOORDELEN IN 'N DURE DECEMBERMAAND!

rr

'•Hl

DOPERWUES
ZEER FIJN

HAlHITfR-BLIK
GEEN

MAAR

2kristalglazen
BLOEM-
KANDELAARS

compleet met kaarsen
in luxe geschenkdoos

1ERSTROOM
OOITEN-
VERLICHTING
KEMA keur, 16-delig

GEEN£Sr MAAR

rami-katoenen

KERSTLOPER
30 x 100 cm

met easy-care finish
GEENJS^MAAR

100 X katoenen

KERSTKLEEDJE
80 x 80 cm
zelfstrijkend

GEEN &té MAAR

\'//

^^v mm ^mmr *m m m mi

KAARSEN
4 cm dik en 8% cm hoog

DOOS 5 STUKS

KERSTBOOM-
SNEEUW

in handige spuitbus

GEEN *36 MAAR

zoeft ui t:
ROSfDEERANCE
MINERVOISDONJONS
COÏÏAUXflUUNGUEDflC
CORRIÈRES 4

PER FLES: 3?

$y*

(ook gesorteerd)

KNORR AARDAPPELPUREE
pak 125 gram - géén J»2Tmaar: 99
MACEDOINE DE LÉGUMES
rijke groenten-fantasie • halfliterblik 89
GESNEDEN CHAMPIGNONS
blik 308 gram 1.39
ASPE RG ES - blik 250 gram }3g 1.69

DELMONTE blik _<v
TOMATENPUREE 150gramx«S' • «*

DELMONTE

MAÏSKORRELS
blik340 gr. f f Q

géén^TT LID

GEPELDE GARNALEN
.blik ca. 175 gram ' 1.59
FANCY QUEEN CRABMEAT _
blik ca. 175 gram -géén jLSffmaar: 9i

SLAOLIE SUPERIEURES -
LITER-fles géên^ZS'maar: ••

DELMONTE TOMATEN-
KETCHUP - fles 340 gram >K 99

ROMIGE MAYONAISE
dubbele tube 160 gram 79
MEXICAANSE-of DRESSING-
SAUS f lacon 260 gram \*€

DUYVIS FONDUE-of
DIP-SAUSEN -zakje ,o 49
FIJNE ZILVERUITJES .Q
pot 0.33 liter géén jMTmaar: 79

KALFS-of KIPPERAGOUT
blik 400 gram géénjMïS'maar:

PASTEI BAKJES doos 4 stuks J^T 1.29
MALSE KONIJNEBOUT kilo 5.98

OLANEGRESCO

IJSTAART
een hele grote taart,
waar u gemakkelijk
6 tot 8 flinke porties
uithaalt JX9CT

RAAK LEMON DRY- of LONDON
TONIC-LITERFLES ;U7«r

fsEVEN-UPQt,LrTER-ICOCACOLA FLESJ
KOOPMANS OLIEBOLLENMIX... QQ

500 gram géén l̂ g'maar: USf

ZELFRIJZENDBAKMEEL ^^ fi_
pak 500 gram géén^SCmaar: OO

GRIEKSE KRENTEN
zak 125 gram géén^&B^maar: 69
SUCADE (gesneden) 100 gram 89
BIGARREAUX bakje 100 gr. JJg 1.19

C.S.M. POEDERSUIKER QQ
BUS 250 GRAM $28 UU

LUXE GEMENGDE NOTEN 350 gr. 1.99

gepelde AMANDELEN 150gr.^9fT 1.79

LUYCKS

knappend vers
EJfTRA GROTE
POT 1700 ml.

jgéén

HECOKIPPEVLEES .
in bouillon • pot 270 gram X3<79' ••*

ÜNOX CRÈME SOEPEN blik 500 gr. -
(champignon- of tomatensoep) J<7S' la

KNORR GROENTE-of
KIPPESOEP- zakje géénJKTmaar:

DELMONTE

PERZIKEN
LITER-
BLIK

FRUITCOCKTAIL (op zware siroop)
mix van 5 vruchten - literblik

iroop) 4 f%f%
,235-1.99

AARDBEIEN-halfliterblik J^TS' 1.49

ABRIKOZEN (pp zware siroop) 4 OO
pot 800 gram ' géén^SKTmaar: l«o"

KERSEN ZONDER PIT 4 QO
pot 315 gram géén^ïTtfmaar: 1i9af

V

FRANSE KAAS
PAKKET
* hele Camembert

250 gram
* Gourmandischa

pakje 125 gram
(kers of noot)

* Rambol noix (mix)
125 gram

MET GRATIS
TEAKHOUTEN
STEAKBORD

COCKTAIL-WORSTJES
bil k 23 stuks géén l̂ STmaar:

BUITON l ME LBA TOAST ^<& 99

BANKETBAKKERS
ZOUTE ALLERHANDE l
DUYVIS KNABBELNOOTJES ,. -Q
180 gram • géén >£3'maar: 1*49

DUYVIS FUIFNUMMERSof
PRETLETTERS-grote/ak *IS 89
CALVE PINDA RINDA 1*8 1.39
ZOUTE PINDA'S baal 350 gr. 1.49
HAUST PANEERMEEL ISOgr.-fltf' 55
AFTER EIGHT MINT CHOCOLADE «, o-
doos 26 stuks géén 3i3S"maar: ü«*IO
ITALIAANSE KERSEN-BONBONS * QQ
zak 125 gram géénAZS'maar: I»O"

ROOMBOTER - -rfc
AMANDELKRANSJES 200gr.>7^ 1.151

iu*e KERST
RONSONS
grote doos 400 gr.

ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21
ZWANENBURG: Dennenlaan 19a
HOOFDDORP: Tui n weg 3 (achter winkelcentrum De Markthof)
EN NU OOK: NIEUW-VENNEP, Hoofdweg 1185

iBÜSTt?

*- ***cf'S/V* /— J

if *ï EHJÏ*!

GDNZALEZBYASS

i(v PER FLES:
•:-',̂ //Iv/^^ ' \ _ _, -^ _•, _. MM

gijèé IEDERE

FLES:
^

W
02

KERSTMAN

met afbeelding, 30 cm lang

DOOS 2 STUKS

,£2£

kerstkaarsen
MET HULST-
VERSIERING

30 cm lang

DOOS 2 STUKS

?£<$\

^

126'
A\an9

GOTISCHE

KAARSEN
DOOS "ï STUKS

:k9£

PAPIEREN
KERST-SET

bestaat uit:
*1 laken 120 x 180 cm<
* B servetten
* 6 onderzetters

GEEN.2,95 MAAR

m

FANCY KETA
rx

BÜB
c«HÏ•K.Sf»->,

groot blik
220 GRAM

A

SCHILDERSBEDRIJF
C. J. PAAP

Hofdïjkstraat24.
Zandvoort,

telefoon 02B07-2206

ma irt uw schilder- en
behangwetk. Vefkoop
van verf, glas, behang.

T (KINDER)-
WINKELTJE

Büureweg 1-3,
Zandvoort.

telefoon 02507-6580
Open van 11.30-18.00uur

Maandag en dinsdag
gesloten

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Hattestr. 8 • Zandvoort

Tel. 02607-61 M

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.

Auto • Brand • Leven
AHe verzekeringen

Te koop
peulvruchten, uien

en aardappelen
25 cent per kilo,

W. de Bie,
Wijkermeerweg 49,

Beverwijk,
Tel. 02510-24639

EVONBV

begint per 2 januari
met de schoonmaak
van een bejaarden-
huis in Zandvoort.

Voor deze werkzaam-
heden zoeken wij

contact met 5 dames
die dit in de ochtend-
uren voor ons willen

uitvoeren.

Indien u interesse
heeft, belt u dan even
EVON BV Santpoort

tel. 023-378291

GEVRAAGD

HUISHOUDELIJKE
HULP

voor 1 ochtend per
week. tnl. mevr.

Ridderbos, Emma-
weg 5, Zandvoort

tel. 02507-2633

HANDGEMAAKTE
MEUBELEN

welke u nog nooit
gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK BOUTIQUE
HOOGENDOQRN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer.

lel. 02977-24429.

Zandvoort-ScMphol Centr.
Ik wil dagelijks
tijdens kantoor-
tijden, tegen be-

hoorlijke ver-
goeding

MEERIJDEN
in/. 02507-5439

TE KOOP
nieuwbouw

parterrewoning
Best. uit sl.k., badk. L-
vormige woonk. waarin
open keuken en open

haard. Uitz. op achtertuin.
En nog een lichte

benedenk. in sousterrain,
C.V. en therm. begl.

Gelegen in rustige straat
K.prijs f 166.000,- v.o;n.

te». 2510

De donkere dagen
voor het mooie kerst-
feest zijn weer aan-
gebroken. Daarom

heeft

Kwekerij
De Notedop

een lust van bloeierv
de planten voor u

gekweekt rood-rose-
wit-lila, veel keus,
kerststukjes,geen
kunst alles echt.
P. Heemskerk

Zandvoortsolaan 183.
naast ingang

Boackaniarsnost.
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Met Metro goed gekleed de feestdagen door.
Twee verschillende kostuums voor beide kerstdagen

voor de prijs van één. -

Het tweede kostuum
in de zelfde prijsklasse

gratis uil
Autocoats
in wol/polyester.
Metro Meevaller
slechts

\^

De aanbiedingen zijn geldig tot en met 30-12-'78.

J.SMEER
Kruisweg 2a

|Vrl|dag koopavond
(ook woensdag

ld» halo dag open)
'tMiMEOT

^AMSTELVEEN!
@* Rembrandfweg 419

-̂̂  Bus tóen 66
halte Laan Walcheren
Donderdag koopavondl

cèntrum^vo^r'rierénmode . ±
Vestigingen in: Aalsmeer• Alphen a/d Rijn • Amersfoort• Amstelveen • Delft• Leiden • Purmerend.Zaandam.Zeist

FROfyiK BV
grond-water-wegenbouw
Mijdrechtse Zuwe 2b, Mijdrecht

vraagt met spoed

straatmakers

grondwerkers
Inlichtingen en sollicitaties
tussen 16.00 en 17.00 uur
telefonisch onder nr. 02979-1449.

Randstad Publicaties, onderdeel van Weekmedia BV, gevestigd
in Aalsmeer zoekt op korte termijn een

advertentieverkoper
voor de buitendienst
Deze zal na een inwerkpenode, zelfstandig de kontakten met onze
adverteerders onderhouden. De juiste kandidaat beschikt over een af-
geronde middelbare schoolopleiding en een rijbewijs B-E. Enige ervaring
strekt tot aanbeveling.
De mogelijkheid tot het volgen van een interne kursus in samenwerking
met de Stichting Reklame- en Marketing-onderwijs is aanwezig.

Inlichtingen: B. Lodewegen, Randstad Publicaties, Dorpsstraat 8, Aals-
meer, tel. 02977-28411.
Sollicitaties te richten aan: mevr L. Witmer personeelafdeling, Wibaul-
straat 131, Amsterdam, onder vermelding van LW/012.

MUZIEKCENTRUM

Kruisweg 679. Hoofddorp.
tel. 02503 16068/16501

ORGELS PIANO S

Inkoop - Verkoop * Occasions

Te koop gevraagd:

Marklin
treinbaan

uitgebreid en def ekt
geen bezwaar.

Telefoon 023-241923.

mmmmmmmmmmuuuaummmmmmummmmmmmmm
VERHUIZEN GEEN PROBLEEM! •
al v a /295 J. van Staayeren

heefl voor u een
ZELFVERHUIZER

Cederlaan 14
N Tel 02907 47 57
\ Zwanenburg

U BESPAART HONDERDEN GULDENS m
mmmuummmmammmaaaaammmmmmmmmmmmm

ANTIEK!
Wij hebben grote sortering 18e en 19e eeuwse eiken- en

mahomemeubelen.
Ook veel klein antiek.

Gratis thuisbezorging, Inruilgarantie.
Open dinsdag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur.

Donderdag koopavond.
(Of na telefonische afspraak).

Antiekhandel Hollands Glorie
Hoofdstraat 195, Santpoort (Noord),

telefoon 023-390746 of 023-379763.

cWAS-, DROOGven^OEtAPPARATEN
BADIO-, T,V, en ONDERDELENSHOP
'EIGEN TECHNISCHE DIENST

' . ' ",'.• •%• '..''.:,".|?''."':'t̂  . . '

voor garantie en
zekerhèidSrJI«

JOS VAN DER STEEG
* -•' ' "•••'\ •'•• •><-*:«?*;;•?;:.:'.;'.. • ' , ' • „

;. Kruisweg 679 - Hoofddorp. •
1 km vanaf de Rijksweg A'dam-Oen Haag
Tel.02503-1 60J68,i;65-|)1.i." <

Aanhangwagenbedrijf

RABBE
VOOR IEDER TRANSPORT EEN

PASSENDE WAGEN VAN 0,4 TOT 10 TON.

Kruisweg 381, Aalsmeer/ Hoofddorp
Telefoon 02977-23662 of 02503-15758

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER
023-252760

Misschien heeft u ons mui yen al
nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten ƒ7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

First Class Toyota
occasions met 12
maanden garantie!
GARAGE BIESHEUVEL

Aalsmeerderdijk 484, Rijsenhout,
telefoon 02977-24463.

Geld van de Gelderse
ALLE GELDLENINGEN

Allesperpost Simpeler kan het niet
Sneller evenmin Vanuit uw stoel regelt
u clhc lening Wal zo n lening inhoud .
vindt ü m decu'ertabellen
Let wel u betaalt geen cent meer dan -
er slaat Bovendien kniRt u bn de PL
hwiilschcldmg bil overlijden tol (20 000

ALLE HYPOTHEKEN
Ie Hypotheek Een geheel niauwe
lehypotheekva 8,2% Oatisgocdhooo'
2e Hypotheek l Hypo lening) Gebruik de ruimte
tussen bestaande hypotheek en waarde van uw
huis Schrrpe tarieven Looptijden tol 30 jaar
Hypotheek zonder verplicht! aflossing
IPIus hypotheekl AllossCnhoeltmet
U betaalt O 95°i> rente per maand Voorbeeld
opgenomen r 50 000 kost/475 p m

Extra geld voor hetzelfde
maandbedrag.

i Restant Maand
VOORBEELD schuld bedrag

Oude lening A 12 WO.- 1113.32
Oude lening B 13100- f 96 53
OudelenmgC f6200- f 229.15

Totaal ai 700 1439
Nieuwe lening f ZO.ÖOOr '

Extra geld/ 8300.- f 444,
(gedurendeöOmnd)

PERSOONLIJKE LENING
lODOrsMi 50-
MOO is 60 «115 -

10000 is 961164 -
15000 is 96i24l -
20000 is »»3U -

te HYPOTHEEK
ISOOOtslWilM-
»ÖOOrsl80i2«0-
40000 is J4ÜI412-
5flBOis2«.5)S- -
»OOis?40.7S-

100000 is 3601915-

WillemsparkweR69 1071 CSAmstfrdjm tel 020 763011.
J v Oldenbirnevelll 40 3818HBAmersfoort lel 033 30364*
Broe23 3074 BA Rotterdam tel 010 328155»

Geld van do

GELDERSE
DtSCONTERINOS MAATSCHAPPIJ G

KERSTBOMEN
(OOK MET KLUIT)

HULST EN GROEN

alle soorten bomen

boomkwekerij

r
herenweg lOa'-heemste.de-hollandBFtel. 023-28G455
Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags tot 15 uur.

KERSTBOMEN
van Hollandse kwaliteit.
Ook met kluit.

Assortiment leuke kerstartikelen
1.1- ••; .'. ;J-*V.V**/:. • - . ' ;tyr'-'-..'t. • . - . • -

Tuincentrum '

VOGELENZANG
Vpgelenzangsew'ftg 67 - Te' 02502 - 61 94

VOLVO 66
De Dion achteras
Veiligheidskooi
Gescheiden remr">n
Gelaagd glas
Controle op alle belangrijke functies
en nog vele voorzieningen welke de
VOLVO maken.

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 6-10.
Zandvoort.
telefoon 02507-3242.
Volvo dealer.

ZANDVOORT
Openbare bezichtiging

De Ruyterstraat 94

Perfect onderh. 4 kamerflat, met lift, -
uitzicht op zee. Vrije bezichtiging zaterdag

16 december a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur.
s

^ f

Inlichtingen
Mej. J. G. M. v. d. Putten

Makelaar •, \ • '
Kerklaan 13. Heemstede, tel. 023-281005;

b.g.g. 023-282781.

Hillegom
v. d. Diripi

HOEKWONING
Perfect onderhouden, c.v. '+ 2 garages.
Indeling: doorzonkamer, keuken, toilet;

1e etage: 2 v/h 3 slaapkamers, douche met
2e toilet;

2e etage: 1 kamer + zolder.
Vraagprijs f245.000,- k.k.

Inlichtingen:

Mej. J. G. M v. d. Putten
, Makelaar

, Kerklaan 13- Heemstede
Tel. 023 - 28 10 03, b.g g. 023 - 28 27,81.

RIANT WONEN IN VINKEVEEN
Aan vaarwater, pal aan de Ringdijk gesitueerd,

bidden wij te koop aan:

HELFT VAN DUBBELE VILLA
MET EIGEN AANLEGSTEIGER

Bevat o.m.: Enkele extra's:
* complete alarminstallatie -
* grotendeels thermopane beglazing
* plavuizen vloeren
* groot zonnebalkon over de gehele

breedte van het huis
* eveneens balkon aan de achterzijde
* fijne tuin rondom met terras

* representatieve hal annex vestibule met >
garderoberuimte

* 3 slaapvertrekken, doucheruimte,
waskamer .

* hardhouten bordestrap naar schitterend
woonvertrek met fraai gemetselde open
haardpartij en open keuken met
hardhouten aanrechtblad (totale
oppervlakte zo'n 70 m2) . > -

* complete badkamer'
* 2e verd. met prachtige vide kamer direkt

in verbinding met living - , „
* bergkamer met cv/warmwater-

Vraagprijs/610.000,-k.k.
Inlichtingen en bezichtiging via Makelaardij o.g.

KOOP LENSTRA BV
Dorpntmt 56 te WpoYwAt - Tatofoon 02979-5553

of b| * ̂ PMV Hhtan 021724111



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

30E JAARGANG NO. 51 ED. 5

nieuwsblad
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 71 66 - OPLAGE 3400 EX.

RANDSTAD PUBLICATIES
Uitgecfsler van.
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Hcemsteedse tourant
• Hoofddorps/Vcnneper Nieuwsblad
• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/Slotcnsc Courant
• Aalsmeerder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekb!ad/De Ronde Vcner
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 -
Telefoon 02977- 7 84 II

DONDERDAG 21 DECEMBER 1978

De heer W. Drogtrop.

Dubbeltjespot
voor bejaarden

)ZANDVOORT - In café „Hel
Wapen van Zandvoort" was liet al
maandenlang de gewoonte, dat
stamgasten de vier dubbeltjes van
hun automaat-sigaretten in enor-
me glazen pot deponeet den. Voor
welk doel, dat zouden ze later wel
zien. Rond Sinterklaas kregen
Henk en Theo achter de bar een
lumineus idee Er moest een
verloting komen en de opbrengst
zou voor hel kerstfeest van
bejaardentehuis Hulsmanhof zijn.
De Gemeente gaf toestemming en
de duizend loten van een gulden
waren in recordtijd geplaatst De
winnaar van de volle dub-
belljespot was blij', de bewoners
uan Hulsmanhof met minder met
hun duizend gulden. Misschien
een voorbeeld voorandeie hore-
ca-zaken?

Dodelijk
ongeval
ZANDVOORT - De 34-jarige «Jan
Kuijk uit Bloemendaal is bij een
verkeersongeval op de Zandvoortse-
laan afgelopen woensdagochtend
Vroeg, overleden aan znn verwon-
dingen. Het ongeluk gebeurde toen hij
vanuit 'Bentveld richting Zandvoort
reed en met een te hoge snelheid een
inhaalmanoeuvre uitvoerde en tegen
een boom tot stilstand kwam. Hij
werd direkt ven oerd per ambulance
naar het Elisabeth Gasthuis m
Haarlem, waar hij bij aankomst bleek
te zijn overleden aan de zware
verwondingen. Zijn auto is total loss.

BOUW- EN BETONBEDRUF

J. RIEMERSMA
Nieuwbouw
Verbouw
zoals het uitbouwen van uw kamer
of keuken, open haarden en ander
metselwerk
Timmerwerk
?oals ramen en deuren eikehouten
tafels, tuinmeubelen
Telefoon 02507-6091-3086.

HOTEL BOUWES
KERSTDINER

op 1e en 2e kerstdag helaas
VOLGEBOEKT.

Er zijn nog wel tafels voor
OU D EN NIEUW

met koud buffet en muziek van
Orkest Arie Ribbens.

Tel. 02507-50 41.

BAR-
BISTRO -
DANCING

Kerkstraat 10, Zandvoort

2e kerstdag
Optreden van de

zangeres

Maggie
Mac Neal
Aanvang 20.00 uur.

Toegang vrij!

A Randstad Publicaties '
Dorpsstraat 8. Aalsmeer. •

'.•;-• telefoon

02977 28411

Gemeente stelt richtlijnen op voor muaekvergimning

HorecamanDrogtrop: *Wij willen
geen kind van de rekening zijn'
ZANDVOORT - „Wij willen niet het kind van de rekening worden,"
is de voorlopige reactie van de heer W. Drogtrop, voorzitter van
Horeca-Nederland afdeling Zand v o ort. Hij reageert hiermee op het
voorstel va n het Zandvoortse college dat richtlijnen heeft
aangedragen voor het aanvragen van een muziekvergunning voor
horecabedrijve n in de gemeente.

Zoals bekend is bij het college van b.
en w. de geluidsoverlast in het
algemeen en van de horeca in het
bijzonder al lange tijd een punt van
bespreking. Dit naar aanleiding van
klachten. Wat de horeca betreft, wil
het college de geluidsoverlast veroor-
zaakt door te harde mechanische
muziek aan banden leggen. Daarom
vindt men dat een muziekvergunning
voortaan nodig is, waardoor de
geluidsoverlast wordt ingeperkt. Eén
en ander heeft te maken met de
inwerking-treding, van de Wet geluids-
hinder.

•Een ambtelijke commissie had zich
eerder met deze problematiek bezig-
gehouden. Het onderzoek is voltooid
en een rapport werd uitgebracht.
De commissie kwam tot de conclusie
dat er een strakker beleid moet
worden gevoerd ten aanzien van het
afgeven van muzickvergunningen.

Levende muziek
Een horecabedrijf zou - als de
richtlijnen door de Zandvoortse raad
worden goedgekeurd • verplicht
kunnen worden gesteld om in het
bezit te komen-van een muziekver-*
gunning, als daarote aanleiding mocht
zijn.
Het bedrijf zal bijvoorbeeld voorzien
moeten worden van geluidswerende
plafonds en wanden en andere
geluidsisolatie. Eventueel kan een
zogenaamd akoestisch rapport wor-
den geëist. Of in bepaalde gevallen kan
men een geluidsbegren/er in de
apparatuur aanbrengen. De kosten
daarvoor bedragen ongeveer f 500,-.
Voor levende muziek ïijn nog geen
richtlijnen te geven, volgens het
college. „Het verstrekken van een
vergunning voor dergelijke muziek,
hangt sterk af'van de bewoning m de
omgeving. Maar ook daarvoor zullen
geluidsisolerende maatregelen ge-
troffen moeten worden. Overigens zal
voor de levende muziek per optreden
een nieuwe vergunning moeten wor-
den aangevraagd," aldus het college.

Gebeten hond
De richtlijnen voor geluidsoverlast in
de horeca komen voor de heer
Drogtrop niet als een donderslag bij
heldere hemel. Hij zegt: „Er was al
eerder over gesproken met ons in
verband met maatregelen voor de
horecastop in Zandvoort. De richt-
lijnen vind ik wat eenzijdig. Dat is mijn
voorlopige conclusie. Als je de
geluidsoverlast aanpakt, dan moet je
dat in het algemeen aanpakken en niet
alleen de horeca.
Denk eens aan andere vormen van
geluidsoverlast zoals het verkeer, en1

bedrijven die 's morgens in alle vroegte
al beginnen te draaien.
Daar komt bij, dat wij in het
horecawezen weer de kosten moeten
betalen. Een geluidsbegrenzer kost
ons een hoop geld, evenzo geluids-
werend materiaal. Ook als er een
rapport moet komen omtrent geluids-
belasting m een horecapand, zijn de

kosten ervan voor ons. Wij zijn wat dat
betreft weerde gebeten hond."

„Overigens ben ik van mening dat wij
natuurlijk wel onze medewerking
moeten geven voor de afwikkeling van
deze muziekvergunningen. De richt-

lijnen daarvoor zijn nog niet officieel.
De gemeente vraagt ons alleen om
advies. Voor vijftien januari 1979 wil
men dat advies al hebben. Maar ik
moet toch eerst goed bekijken of er
geen addertjes onder het gras zitten.
Daarom raadpleeg ik eerst uitvoerig de
anderen van Horeca-Nederland in
Utrecht"

Geen agent spelen
Samenhangend met die geluids-
overlast is de overlast die bijvoorbeeld
klanten kunnen aanrichten bij het
verlaten van horeca-etablissementen.

Men wil daarvoor ook richtlijnen
opstellen die er m het algemeen op
neerkomen dat de eigenaars van
horecapanden m principe verantwoor-
dehjk zijn voor de geluidsoverlast van
hun klanten.

De heer Drogtrop is het met die
mogelijke richtlijn oneens. „We
willen in geen geval politie-
agentje spelen. Ik vind dat de
klant zelf de verantwoordelijk-
heid moet blijven dragen voor
zijn eigen daden."

Subsidies aan sportverenigingen

In raad: meningen over
verbinding S/19 verdeeld
ZANDVOORT - De verbinding van de
weg S/19 naar de S/1 in het
ontwerpstreekplan Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied, bleek dinsdag-
avond in de gemeenteraadsvergadering
opnieuw een onderwerp -te zijn
waarbij de raadsleven graag hun
stokpaardje bereden.
Flieringa vond het een uitstekende
gelegenheid om opnieuw te berde te
brengen hoe hij dacht over het
bestuursorgaan „Kennemerraad". De
zienswijze van Flieringa liegt er niet
om. Zinnig volgens hem zou zijn
wanneer de plaatselijke vertegen-
woordigers de plaatselijke belangen in
die raad zouden verdedigen, in plaats
van in de Kennemerraad „regionaal"
te gaan denken.

Dit kwam nogal hard aan bij de
vertegenwoordiger van Zandvoort in
deze raad, namelijk de socialist
Toonen, die de uitdrukking „met twee
petten op" niet nam en betoogde, dat
zijn plaatselijke zienswijze overeen-
kwam met die van de regionale.
Bovendien ligt volgens Toonen het
verkeersprobleem m Zandvoort zelf,
en zou de aansluiting van de S/19 voor
Zandvoort geen ontlasting van het
verkeersprobleem betekenen.
Dit was in lijnrechte tegenstelling met
de fracties van het CDA, VVD en
Inspraak Nu, die van mening zijn dat
voor de afvoer van de weg-toenst, en
ook voor ' de automobilisten van
Heemstede en Bennebroek de S/19
een waardevolle ontlasting van de
overbezette wegen in de zomermaan-
den zou kunnen betekenen.
D'66, was evenals de PvdA tegen de
aanleg van de S/19, omdat deze weg
langs natuurgebieden zou moeten
lopen. Daarom was Van Erp tegen de
aansluiting.
Joustra (V VD) stelde voor eerst maar
eens het advies van de in de
Kennemerraad geïnstalleerde „Knel-

papillon
DAMESMODE

wenst haar huidige en
toekomstige cliënten

prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1979.

Binnenweg 132 • Heemstede

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opatija
Hobbemakada 64-65. Amsterdam,

telefoon 020-719495.
Het eerste en enige echte autentieke

Joegoslavisch Restaurant in Neder/and.
Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

puntencommissie" af te wachten, wier
oordeel nogniet is uitgesproken.
Toonen sprak nog over de aanleg van
de A23: „Die loopt niet door een
natuurgebied, alleen maar door wei-
landen. Dat betekent voor de
inwoners van de steden Haarlem,
Heemstede en Bennebroek en reè'ele
verbetenng van de huidige situtie".
Men kan zich natuurlijk afvragen wat
dan wel en wat dan niet aangemerkt
dient te worden als natuurgebied,
doch voorlopig is het wel zo dat een
streekplan gezien moet worden als het
openen van mogelijkheden. „Het
betekent niet dat de plannen direct
worden uitgevoerd. Het is slechts het
openhouden van mogelijkheden",
aldus de voorzitter Machielsen.

Zandvoortmeeuwen
De subsidiëring van het clubgebouw
van Zandvoortmeeuwen, afdeling
handbal, waarvoor werd voorgesteld
een bijdrage a fonds perdu groot
f 128.000,-- om in principe een door
de verenigingen te sluiten geldlening
groot f 90.000,- te garanderen, was
een bedrag waar verschillende raads-
leden wel tegen aan hikten.
Terveer (C.D.A.) vond het bezwaarlijk
dat er geen totaaloverzicht bestond,
waarin wordt aangegeven hoeveem
men fundamenteel uit de gemeentekas
per vereniging ontvangt. Hij was bang
dat op deze wijze de éne vereniging
boven de andere bevoordeeld zou
kunnen worden.
Van Erp vond de bijdrage van de eigen
leden van de handbalvercniging wat
aan de lage kant. Iets dat later door
wethouder Aukema werd tegenge-
sproken. Aukema zei dat de con-
tnbutie van de handbalvereniging voor
f 100,-- per jeugdlid en f 150,-- voor
oudere leden, zelfs aan de hoge kant
was.
Wethouder Termes moest bekennen
dét iedereen tegen het enorme bedrag
zat aan te hikken. Aan de andere kant
was het ?o, dat de afdeling handbal op
gemeentevelden speelt, en dat daarom
de gemeente ook moet bijdragen in
een aanvaardbare accommodatie.
V/ethou der Aukema tenslotte be-
loofde dat men binnenkort via de

Vlagversiering

VUURWERKwett. goedgekeurd

ENORME SORTERING-Verkoop boven 16 jaar.
Verkoop vanaf 27 december.

Onze kranten
de kerstweek
AALSMEER • Wij maken onze
lezers en adverteerders erop attent
dat in de week tussen Kerstmis en
Nieuwjaar alleen de Randstadbla-
den Aalsmeerder Courant en Zand-
voorts Nieuwsblad zullen verschij-
nen. De uiterlijke sluitingstijd voor
het inzenden van advertenties naar
deze bladen is woensdag 27
december 15.00 uur. Redactioneel
nieuws kan nog worden ingestuurd
tot donderdag 28 december 12.00
uur.

sportraad een inventarisatierapport
kan verwachten. Naar aanleiding
daarvan kan men de investeringen
beter beoordelen.
Attema tenslotte, begreep uit de
woorden van Aukema, dat wanneer de
voetbalvelden gereed komen, de
voetballers van dezelfde accommo-
datie gebruik zouden gaan maken, en
voorzag moeilijkheden tussen een
dames/handbal en een herenvoetbal-
team."
Dan wordt het wel een dure sextent,"
zo sprak hij ongerust. Het bleek echter
dat er verwarring ontstaan was over de
terminologie" gemeentevelden." Het
lag geenszins in de bedoeling dat de
voetballers over hetzelfde complex
kunnen gaan beschikken.
De voorgestelde subsidie aan de
jubilerende gymnastiekvereniging
S.S.S. van f7.500,-- was geen enkel
bezwaar voor de raadsleden. Sterkei
nog men wenste dat de gemeente zich
garant zou stellen voor een eventueel
tekort van f3000,-- hetgeen ge-
schiedde. Alle sportliedcn op de
publieke tribune konden dus opge-
lucht ademhalen en huiswaarts keren.

Geen Kerstboom?
"Wat jammer nou'

De vlagversiering m het dorp was het
andere onderwerp waar de raadsleden
gretig hun tanden inzette.
Toonen sprak namens de fractie de
wens uit dat er in plaats van
vlaggestokken, bomen geplant zouden
worden. Overigens bleek de/ie fractie
verdeeld, want Van der Moolen was
„vlakweg vóór".

2jBovendicn bleek dat velen zich
geërgerd hadden aan de „oranje
heipalen" met kartonnen bordjes.
Men wilde wel versiering, maar dan
fatsoenlijke palen. Flieringa vond het
bedrag te gering". Dan blijft het toch
armetierig want voor negen mille koop
je zelfs nog geen zakdoek", sprak hij
snuivend. Uiteindelijk zal de vlagver-
siering er wel komen. De burgemeester
beloofde het geheel wat meer boddy
en inhoud te geven, door het
aanbrengen van vlaggen met een
internationale betekenis.

ZANDVOORT - De inwoners van
Zandvoorl hebben lot hun leleur-
stcllmg ervaren dat de keistman,
zonder opdiacht, geen kerstbomen
aflevert
Stond er de laatste jaren een grote
kerstboom op het Raadhuisplein, die
veel sfeer verspreidde in het centrum
van het dorp, dit jaar zal men het
zonder moeten doen.
Iedereen heeft namelijk gedacht dat
„iemand" er wel voor zou zorgen
Achtereenvolgens meende de ge-
meen te dat de VVV er voor zou
zorgen, de WVop haar beui t wachtte
op een wmkeliersveremging, terwijl
deze laatste dacht „vorig iaat waien
het 'de „Scharrekoppen", dus waarom
dit jaar met. De „Schau en koppen"
van niets wetende, ueimoedde dat de
Gemeente er dit jaar zelf vooi zou
zorgen, en zo sloot de enkel zich,
iedereen wachtte op iedeiecn, en geen
kerstboom.
De historie van de kerstboom voert
terug naar de tijd dat Zandvoort
deelnam aan NCRV'szeskamp. Met de
tegenstander Winterswijk kwam met
lot vriendschappelijke banden die
leidden lot de kerstboom uil Wtnteis-
wijk op het Zandvooitse Raadhuis-
plein. VVV-dnectcur Hilbcrs heeft er
enige jaren de handen vol mee gehad
en ivas bijzonder vcihcugd toen de
wmkelieisveicmging het i'jilde ovcr-
nemen.

„Wat jammer nou'' zegt hij als hij
hoort dat de Fcdcialie Handels
veicmging Hanze, bn monde van
mejuffrouw Roozcn mcls af weet van
de kerstboom.
„Wal jammer nou", zegt mejuffrouw
Roozcn dat ze dooi verwijst naar de
heer Kuyper van het Zandvoorts
Nieuwsblad, omdat die het wel zou
weten, "" "'
„Wat jammer nou" zegt de heer
Kuyper, die zich de laatste jaien niet
meer met de kerstboom heeft
beziggehouden en verwijst naar Wim
Kok.

„Wat jammer nou" zegt mevrouw
Kok, maai mifn man zit in de
Oianjcvereniging en die weet er niets
van af. Piobeerdc Gemeente eens.
Weer terug naar de Gemeente „Wat
jammer nou" is de icactic van
dnecteur Publieke Werken, Wcthcim.
„Als wij dat geweten hadden, hadden
wij er wellicht iets aan kunnen doen.
Nu is het te laat. Maai uvien het vorig
jaar niet „De Schancnkoppcn"die er
voor gezorgd hebben ?

„Wij vooi de keistboomzoigcn? Wij
weten van niets, Komt de boom ntel?
Wat jammer nou, ik zal nog van alles
piobercn" zei Wim Buchct van de
Schanenkoppcn. Maar na een dag
proberen gaf ooi: hij het op. Dus geen
kerstboom dit jaar.

LANGS DE VLOEDLIJN

De winter begint vandaag, vaar in het
rijk van de hoop is hot nooit winter.
Russrch spreekwoord.

Vuurwerkbepalingen
ZANDVOORT • De gemeentepolitie van Zandvoort zal een
verscherpte controle houden op de naleving van de
vuurworkbepalingen.
Om te weten wat mag, en niet mag, laten wij hieronder nog even
r)e algonene politieverordening van de gemeente Zandvoort
volgen:
1. Het afleveren, dan wel ter aflevering aanwezig hebben, van
vuurwerk is slechts toegestaan, indien hiervoor een schriftelijke
vergunning is verleend door B. en W. van Zandvoort.
2. Het afsteken het bij zich hebben van vuurwerk, zoals rotjes,
zevenklappers, luchthuilers, voetzoekers, vuurpijlen, Bengaals
vuur en dergelijke, is uitsluitend toegestaan aan personen van 16
jaar en ouder.
3. Dit vuurwerk mag alleen in het bezit zijn van personen van 16
jaar en ouder, in de periode van 27 t/m 30 december, van 08.00
tot 20.00 uur.
Op 31 december mag dit van 8.00 uur 's morgens tot 24.00 uur
's nachts, en op l januari tot 2.00 uur 's morgens.
Met andere woorden: alléén de nacht van oud op nipuw tot 2.00
uur, daarna is het verboden.
4. Bovendien is het verboden vuurwerk af te steken, wanneer dit
gevaar, schade, ernstige overlast of hinder kan veroorzaken, óók
tussen 27 december en l januari.
Nog te veel jongeren worden jaarlijks door het afsteken van
vuurwerk voor hun leven verminkt. Daarom zouden wij de
ouders willen adviseren een oogje op hun oogappels te houden,
opdat deze met gezonde ogen het nieuwe jaar binnengaan.

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

G roepsvervoer tot 8 personen
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

H.W. COSTERbv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engelbertstraat 1 J- -

Zandvoort- Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis woninglijst op

aanvraag beschikbaar.

HOTEL • CAFÉ • RESTAURANT

„TROPICAL"
Vlees - Vis - Wildspecialiteiten

Verwarmd terras
P. J. Semo

Zeestraat 29 - Zandvoort
Tel. 02507-27 81

ZONDAGS:
..Diner-Chantant

met Frans Landmeier
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Enige en algemene kennisgeving

Onze lieve vrouw en moeder

Johanna Hendrika Petronella
Salomons-van 't Hof

(Annie)
is op 15 december op de leeftijd van bijna
70 jaar overleden.

Arnaud Salomons
Rudolf

Zandvoort, 1978
Passage 3 flat 35

De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

Heden is toch nog onverwacht vredig ontslapen,
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

Wilhelmina Maria
van Petegem-Loos

Weduwe van Volkert Jan van Petegem,
in de ouderdom van 84 jaar.

Zij was een goede moeder;
wij zullen haar missen.

M.M. van Pefesem
E.N. van Peiger1

M.A.C, van Petegem-Valkestijn
W.M. Stouten-van Petegem
A.J. Stouten
Volkert Jan
N.F. van Petegem
D. van Petegem-Weber
Vok, Henny en Martin

Zandvoort, 19 december 1978
Kerkstraat 28.

Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7. Bezoek-
uren: donderdag 21 en vrijdag 22 december a/s.
van 16.00-16.30 uur en van 19.00-19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater-
dag 23 december a.s. om 11.00' uur in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats,

, Tollenstraat te Zandvoort.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, mij
betoond na het heengaan van mijn lieve
moeder

JANNETJE KEUR-KULK

betuig ik u mijn oprechte dank.

Mary Keur

Zandvoort, december 1978
A. J. v. d. Moolenstraat 32

wij wensen u een vrolijke
Kerst en een soepellopend

Nieuwjaar.

Uw Chrysk-r Simca dealer:

Autobedrijf

]/7\fERSTEEGE
Zandvoort

Pakveldstraat21. Tel 02507-2345

;Vrn^W [̂lp^̂ î ;Nt1«*̂ HÏ*̂ .'''t'.̂ w:;̂ l •.**«..•^•'^ ̂ "^« ̂ '*^> * ,.--..- ., - •• - •• - .,--.»-.-.

f KERSTGROET 1978
Wie het Kerstgebeuren lief heeft en kerstfeest wil vieren,
kan zijn gedachten in drie richtingen laten gaan:

l Hij kan zien naar het verleden en met het oog op het Kind in
i de Kribbe van Bethlehem zeggen: „Ziedaar, de vervulling

der verwachting".
Hij kan ook zien naar het heden en zeggen: Ziedaar, de

[' ware mens die de ware medemens is". . :
En hij kan zien naar de toekomst en zeggen: „Ziedaar, hoop
doet leven".

(! Op welke van de drie blikrichtingen men het accent legt,
hangt af van mijzelf, van de ander en van de .wereld van nu.

f En zo kunnen wij het samen doen:
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk, ,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk.

\

Namens de Lokale Raad van Kerken te Zandvoort.
agfcflgagRMtsre»»*»*^^^

mim

gemeente
zandvoort

Ter secretarie kan worden geplaatst een

telefoniste/
typiste

Mavo-opleiding vereist.

Salaris nader overeen te komen.

Schriftelijke sollicitaties binnen-een week
aan burgemeester en wethouders van Zand-
voort.

V

Langs deze weg willen wij iedereen, die de
opening van onze zaak tot een groot feest
hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken.

Cees en H i/de Paap

Fa. de Boet

Winkelcentrum Nieuw Noord, Zandvoort.

Bij

JAMIN
alles voor in en

onder de boom.
H. v. d. Maas

Haltestraat 42 - Zandvoort
Telefoon 02507-3498

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Dienst van Publieke Werken

Gemeente Zandvoort
OPHALEN VAN HUISVUIL

Op de beide Kerstdagen 25 en 26 december
a.s., alsmede op Nieuwjaarsdag, zal GEEN
huisvuil worden opgehaald.

De direkteur.
ing. N. Wertheim.

V

Kwekerij
P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1a -

Zandvoort • Tel. 70 93

KERSTBOMEN EN
KLUITSPARREN
van 1 mtr. tot 5 mtr.

KERSTGROEN
Hulst - larix - dadels etc.
Bloeiende planten - Kerststukken

KERSTBOOMVERSIERING
Kerstboomballen - Verlichting - Speciale aan-
bieding van kaarsen in kleuren.

Wilt u zelf kerststuk/es maken,
wij'leveren alle benodigdheden.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend dat met ingang van 27 december 1978
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en-ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw-
plan tot het oprichten van een woning op
het perceel Jhr. P.N. Quarles van Ufford-
laan 3.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester
en wethouders bezwaren tegen dit bouw-
plan indienen.

Zandvoort, 13 december 1978.
De Burgemeester voornoemd,
K.C. wan der Mije Pzn.
l.b.

TIMMER's
Modernste Shell Zelftankstation

van Zandvoort en omgeving
DUINZICHT

Dr. C. A. GerkestraatSO-Tel. 3287,
Boulevard Barnaart - Tel. 50 98

wenst alle bekenden, vrienden en
cliënten een voorspoedig 1979.

KOOIJMAN'S

Ford Fiësta v.a. f 10.850.-

FORDOTO
Ampèrestraat 10 (naast Colpitt),
Zandvoort,
telefoon 02507-6925 b.g.g. 3242
Ford verkoop - service .

Kerkstraa't 22 Zandvoort Tel. 02507-7097

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12-ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG -9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023 - 26 05 33
Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

PINGOUN MAAKT IEIJF
TAPIJIKNOPEN EXTRA
WINITGEVEND. EiOrTOT

TMK)r VOORDEEL
Het stramien. Uw tapijt of
w and klecdondergrond.
Vuorgeschilderd mcl de
kleuren van uw keu/cpatroon.
Nu gratis bij aankoop van de
gari'ns Kies uil cli- meer dan
ï(l() \ananlen. l'ak dat
voordrr-1. Ofdof'l kadn
Zoiets kan alleen bi| l'mgomn

'tLuifeltje
Grote Krocht 26, Zandvoort

HEDEN GEOPEND
BEN ALFERINK SHOE'S
Kerkstraat 1 A, Zandvoort
Speciale openingsaanbiedingen

Laarzen
Normaal 199,95

119 QRNu voor l l w / ww

Type Roots
van 89,95

59,95Nu voor

Paviljoen „De Vijverhut
Vondellaan 46 - ZANDVOORT - Tel. 25 38

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
Reserveer tijdig uw Kerstdiner!

Specialiteit: wild duinkonijn. Ook div. andere menu's

T (KINDER)WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 02507-6580

Wegens reorganisatie gaat
alles weg met grote korting.
Dameskleding halve prijs
Op alle kinderkleding
30% korting

, Geopend i ï.30 tot 17.30 uur, Zondag 13.00tot 17.00uur
Maandag en dinsdag gesloten

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING -
ONZE ZORG!

de wit verhuizingen

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd.,
Zandvoort, telefoon 02507-7400
Haarlem, telefoon 023-310404

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE
Keesomstraat 61 • Tel. 53 51, b.g.g. 023 • 3319 75

v Dag en nacht te ontbieden.

Joegoslavisch restaurant

DU BROVNIK

Zeestraat 41 i Jansstraat 44
Zandvoort Haarlem
Tel. 02507-5110 Tel. 023-322809
Zijn beide kerstdagen geopend met een speciaal kerst-
menu van ƒ.45,00.
Voor deze dagen is reserveren aanbevolen. Onze. keuken
is ook op oudejaarsavond open van 16.30 tot 19.30 uur

En langs deze weg wensen wij alle klanten, vrienden en
bekenden een heel gelukkig 1979.'
FAM. BOOM
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Afscheid Stobbelaar
«ANDVOORT - Op donderdag 28
<lecember zal in de kantine van het
politiebureau eon afscheidsreceptie
-gehouden worden in verband met het
(Vertrek van A. Stobbelaar.
De heer Stobbclaar is op l december
']970 in dienst getreden bij de
•gemeentepolitie van Zandvoort, op de
^fdeling administratie,
'ginds juni 1975 was hi} levens
[administrateur van het Korps reserve-
gemeentepolitie. Via de rangen Klerk-
'"A1 en adjunct-commies werd de heer
Stobbelaar bevorderd tot adjunct
commissies A,,
-£pr l januari 1979 zal hij in dienst
^Seden van de gemeente Zandvoort,
vOKaar hij is benoemd tot adjuncl-

bij de afdeling Publieke

Ned. Herv. kerkkoor viert
jubileum met kerstconcert

• ••- •

IJ l VOl
kerst
concert
door Chr.
kinderkoor

%ANDVOORT - In de Hervormde
"*kerk aan hefKerkplein gaf Zandvoorts

Christelijk Kinderkoor vrijdagavond
1-5 december het traditionele Kerst-
concert onder leiding van dirigent

.Henk Trommel. Een concert, dat tot
.•één der meest stijlvolle gerekend mag
". worden die het koor ooit gegeven
J heeft.
> Het viel daarom te betreuren, dat de
' opkomst, in tegenstelling tot vorige
' jaren, tegen viel. Het bar slechte weer
!;(het regende pijpestelen) en de
^•uitvoering van het toneelspel „Anas-
^tasia" zullen daaraan niet vreemd zijn
•'geweest.
iHenk Trommel, sinds enkele jaren als
{dirigent aan het koor verbonden,
•blijkt de mogelijkheden die hij met
Jzijn steeds slinkende koor (wij telden
'er nu nog maar nauwelijks 25) kon
l'bereiken, terdege te hebben afgetast.
-J Vastberaden gaat hij op zijn doel af,
.; namelijk het brengen van de kinder-
^zang op een steeds hoger niveau,
^hetgeen deze avond duidelijk bleek,
• evenals uit zijn programma-keuze, die
1 hoofdzakelijk eigentijdse Kerstlie-
'dêren bevatte. Bovendien Het hij de
jeugdige zangertjcs voor het eerst sinds

Mïet bestaan van het koor in enkele
liederen en een canon tweestemmig
^zingen, iets, dat wij reeds jaren lang
•warm hebben aanbevolen en deze
,!avond dan eindelijk werkelijkheid
-'werd; waarmee zeer veel eer werd
^ingelegd. In het slotnummer: ,,Wees
ïwellekom Immanuel" van Chr. Geist
i'steeg de kinderzang tot grote hoogte.
%Een verblijdend teken, dat de beste
*verwachtingen geeft voor de nabije
*toekomst. Onder zijn deskundige
• leiding zal men stellig nog veel kunnen
"bereiken.
• Het engageren van het ensemble „Sine
iNomine" onder leiding van Willem
•Poot, bestaande uit sopraan, fluit,
•.twee violen, altviool, twee violen-
vct-Ilo's, orgel en spinet, bleek een'zeer
^gelukkige keuze. Het werk werd zeer
-;muzikaal gebracht. Het tweemalig
'•optreden van dit ensenble droeg veel
\bij tot het algeheel welslagen.
I;Het publiek bleek bijzonder enthou-
;-siast voor het gebodene en beloonde
.'aan het slot van de avond de
^uitvoerenden welverdiend met een
^staande ovatie.

Aï met al een zeer geslaagde avond,
-ook als inleiding tot het Kerstgebeu-
'iren. Het is te hopen, dat dit concert
• ertoe zal hebben bijgedragen, dat in de
'*toekomst het ledenaantal weer zal
-.toenemen en meerdere kinderen,
"-zowel jongens als meisjes, tot het koor
•izullen toetreden. Het ingespannen
.; werk van bestuur, dirigent en het
•> ensemble verdient dat ten volle.
^ K.sr.

ZANDVOORT - Zaterdagavond 23
december aanstaande aanvang 8 uur
vindt in de Hervormde Kerk aan lu>t
Kerkplein een wel zeer bijzonder
Kerstconcert plaats. Het Hervormd
Kerkkoor herdenkt, met dit concert
zijn veertig-jarig bestaan. Het zal niet
veel, ja vrijwel nooit zijn voorgoko-
men, dat in het verleden een koor m
Zandvoort het veertig jaar lang met
enthousiasme heeft volgehouden.
Het koor werd / in 1938 opgericht
onder de "bezielende leiding van
Herman Dees, dip ongeveer eon jaar of
tien geleden als hoofdonderwijzer
naar Beilen vertrok en werd opgevolgd
door de huidige cantor-organistvan de
kerk, de heer H. van Amerom.
Men heeft besloten, het jubileum als
zodanig niet te vieren, maar er via een
bijzonder Kerstconcert aandacht aan
te besteden.

Historie
Het Hervormde kerkkoor heeft een
bewogen bestaan achter de rug. In de
loop der jaren, vooral direct na de
oorlog, werd de leden-tocloop zo
groot, dat van een kerkkoor niet meer
kon worden gesproken. Men telde
toen zo omstreeks honderd leden.
Zandvoort is altijd een plaats geweest,
waar de zang hoogtij vierde. Denk
maar eens aan het Mannenkoor (in de
glorietijd zo ongeveer 140 leden), de
afdeling Zandvoort van „De Stem des
Volks" en was er ook niet een koor
van „Onderling hulpbetoon?" Dat
alles is nu verleden tijd, maar het
Hervormd kerkkoor wist zich in de
loop der jaren te handhaven. Enkele
jaren na de oorlog besloot men de

naam Hervormd kerkkoor om te
dopen in „Hervormd Oratoriumkoor"
en zich naast kerkmuziek in de
erediensten, ook U' gaan toeleggen op
het zingen van grotere werken. Dat
gebeurdo dan ook en diverse solisten
van naam heeft men in deze periode
geëngageerd.

Solisten
Jo Vincent, Aafje Heynis, Dors van
Doorn-Lindeman, Bert \an 't Hol',

Annie Hermes, Annip Loots, Annie
Woud en vele anderen, hebben mul het
koor gezongen. Eveneens' geen on-
bekenden in de muziekwereld waren
de organisten Bernard Bartelink, Loek
Nelissen, Paul van Veelen, enzovoort.
Zij allen waren de steunpilaren voor
het koor. Maar, zoals dat zoveel
gegaan is in Zandvoort, in de loop der
lijden, het aanvankelijke enlhou-
siasmo slonk meer en meer. Men bleef
met een veertig ."leden over en toen

GEZEGDE DEED 55 JAAR GELEDEN AL OPGELD

"Van een bruiloft,
komt een bruiloft"
ZANDVOORT - Het gezegde
„Van een bruiloft, komt een
bruiloft" deed zo'n vijfenvijftig
jaar geleden ook al opgeld. Dat
dit soms uitkomt bewijst het
echtpaar Floor en Bertha van
Deursen-Börger, die dit jaar hun
vijfenvijftigste trouwdag hopen
te vieren.
De ouders van Floor van
Deursen, Marie van Schinkel en
Hein van Deursen, trouwden in
1897 op dezelfde dag als de
broer van de bruid, Willem van
Schinkel die trouwde met Jans
van Duivenvoorden, terwijl de
zus van Jans, Heintje van
Duivenvoorde huwde met
„Vulsie" Bakkenhoven.
Een driedubbele bruiloft in
1897, die . resulteerde in het
zilveren huwelijksfeest van
Willem en Jans in 1922. \

Het werd een groots feest, daar in de
Spoorstraat. waar de zoon Willem van
Duivenvoorden zijn meisje voor
uitnodigde, Doortje Borger uit
Mijdrecht. Doortje zei tegen zus
Bertha „Meid, ga mee, best gezellig",
en ook Bertha ontving de uitnodiging.
Op die bruiloft ontmoette zij Floor
van Deursen, en dat was het dan, of
met andere woorden „zo is het
gekomen".

Zandvoort
Behalve aan haar vriend, was Bertha al
eerder haar hart kwijt geraakt aan
Zandvoort.
Ze was in dienstbetrekking bij een
Amsterdamse familie, die iedere
zomer vier maanden in Zandvoort de
zomer doorbracht, en ze vond
Zandvoort „wat gezellig".
Maar ja die verkering met Floor, hij in •

Zandvoort, zij in Amsterdam, reizen
was kostbaar, dus in 1923 besloot
Bertha toch maar van betrekking te
veranderen en zocht een baan in
Zandvoort. Ze arriveerde begin
oktober 1923, maar hield het na drie
dagen wel voor gezien bij haar nieuwe
mevrouw. Spijt had ze dat ze haar
oude betrekking, waar ze meer dan zes
jaar was geweest, had verlaten, zette
haar koffer bij Floor, en samen
piekerden ze over een oplossing.
„Waar vond je zo snel een nieuwe
betrekking".
De buurvrou w wist de oplossing: „Het
huissie van Bert Zwemmer staat leeg,
waarom trouwen jullie niet? ".
„Wij hebben samen gekeken, en Floor
zei: Ja, we gaan trouwen", aldus een
nóg glunderdende mevrouw van
Deursen die men haar 82 jaar niet
aanziet.
Het gaf nog wat problemen, want je
moest zes weken onder de geboden
staan, en mevrouw van Deursen
verbleef zo lang bij de buurvrouw.
Keurig netjes zoals het betaamt.

"Weggers"
Blij waren ze ook dat het huisje van
Zwemmer aan de Zandvoortse laan
stond, want van Deursen was een
echte „wegger" en wou dat wel blijven
ook.
„Wij zijn altijd „weggers" geweest, van
vader op zoon, en dat zijn wij gebleven
ook", zegt de bruidegom, terwijl hij
uitlegt dat zijn geboortehuis er nog
steeds is, nog steeds bewoont door
familieleden.
Floor was de een na oudste van het
gezin van Hein van Deursen, na hem
kwamen er nog tien. „Mijn vader had
zijn boekie vol", lacht hij.
Overigens was het hard aanpoten in
het gezin van Deursen. Vader was los
werkman. Hij verdiende zijn geld met
spitten, altijd aangenomen werk.

aardappelen poten en rooien,
's winters takkenbossen maken. Nog
niet zo eenvoudig want er was een
duidelijk verschil tussen „bakkerstak-
kenbossen" en „boerentakkenbos-
sen". In de ene bos mochten
„kneppels" zitten en in de andere niet.
Ook maaide Vader van Deursen in de
zomermaanden. „Vroeger, waar nu
het station Heemstede/Aerdenhout is,
was een grasveld. Dat heeft men vader
vijfentwintig jaar lang gemaaid met de
zeis.
Ik moest altijd meehelpen, dus al dat
werk heb ik ook gedaan". Dit laatste is
wel merkbaar want Floor van Deursen
heeft nog steeds die héél blauwe ogen
die je tegenkomt bij mensen die veel
buiten werken.

Gemeente
In 1934 zwichtte Floor van de
aandrang van zijn vrouw en bleef bij de
Gemeente werken. Hij kwam oor-
spronkelijk voor veertien dagen, maar
het werden dertig jaar. Hij werkte als
gasfitter, en - ook de ooglogsjaren
"bleven zij in Zandvoort. „Gelukkig
wel, ik weet niet .waarom.'maar wij
hoefden niet weg", aldus „Oom
Floor".
Hij bekend wel dat hij het er maar
moeilijk mee gehad heeft dat in vast
dienstverband werken. Liever was hij
een vrije „wegger" gebleven, maar ja er
waren kinderen, en oen vast inkomen,
was in die jaren dertig niet iets waar je
snel „nee" op zei.

Dochters
Het echtpaar van Deursen kreeg vijf
dochters. Wel een beetje spijtig, maar
een „Hein'' was er niet bij. De oudste
dochter heet Marie, dat heten alle
oudste dochters van de zonen van
Deursen uit het huwelijk tussen Hein
en Marie van Schinkel.
De dochters huwden on vier van hen
wonen nog in Zandvoort, terwijl er
een op een steenworp afstand, in
Haarlem Noord woont. Er is één
achterkleinkind en er zijn zes
kleinkinderen.

Al deze van Deursens tezamen
7.ijn van plan om de bruiloft van
Floor en Eertha op grootste
wijze te vieren. Op woensdag 27
december aanstaande is er om
14.30 ur een H. Mis in de St.
Agatha kerk, terwijl de receptie
gehouden wordt van
16.3048.30 uur in „De Vijver-
hut".

Margreet Ates.

Auôi
0000

GARAGE
STRIJDER

Burg. v Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-4565.

Het interieur van de Hervormde kerk
voor de laatste restauratie. Op de
achtergrond het orgel met de orgel-
galerij, op welke galerij het koor in de
loop der jaren zoveel successen
boekte.

besloot men, weer om te schakelen
naar Hervormd kerkkoor in welke
functie men nu nog a l t i jd optreedt en
tot welke prestaties dit betrekkelijk
kleine, maar selecte koor in staat is, zal
aanstaande zaterdagavond tijdens de
jubileum-uitvoering wol blijken.

Concert
Als kroon op hel werk van veertig
zang-jaren heeft men het aangedurfd,
zaterdag als slot van hel programma
uit te voeren het „Te Deum" van
Mozart, voor koor, strijkers en orgel.
Het strijkorkest is voor het overgrote
deel samengesteld uil leden van het
Heemsleeds Kamerorkest. Het is een
vocaal hoge eisen stellend werk,
majestueus en imposant van opbouw,
voerend naar een stralende climax.
Een helere keuze had men in verband
met dit jubileum moeilijk kunnen
maken.
Het interessante programma vermeldt
voorls werken van Charpentier, da
Palestrina, Joh. Seb. Bach, en enkele
andere componisten. De uit te voeren
werken zijn allen afgestemd op het'
Kerstfeest. Medewerking aan het
komende concert zal worden verleend
door Sjoukje van Zuylen, alt en de
organist Johan .Timmerman. Het
geheel staat onder leiding van de
dirigent van het koor, Henk van
Ameron. De entreeprijs is vastgesleld
op f 3,- en op f 1,50 voor65-plussers.

Centrum vrijwillge
hulpverlening
ZANDVOORT - Tijdens de komende
feestdagen is het Centrum voor
vrijwillige hulpverlening telefonisch
bereikbaar op de volgende uren: eerste
Kerstdag 11.00-12.00 uur 's morgens
tweede Kerstdag 11.00-12.00 uur
's morgens: oudejaarsdag 16.00-17.00
uur' 's middags; nieuwjaarsdag
11.00-12.00 uur 's morgens. Het
telefoonnummer van het centrum is:
7373.

i
Informatieavond Jeugdzaken

ZANDVOORT - Op ini t iat ief van het
Jeugd- en Jongerenoverleg Zandvoort,
de overkoepelende organisatie van de
georganiseerde jeugdacüviteiten in de
badplaats, vindt op donderdag 21
december een openbare informatie-
avond plaats in de bibliotheek aan de
Prinsesseweg. De heer R. Scheer van
(ie Stichting Ruimte zal aan het begin
van de bijeenkomst een oveiv.icht
geven van opzet en werkwijze van
jeugdhonken en vvijkcentra, welke hij
met behulp van dia's en ander visueel
materiaal /ui illustreren. Naafloop van
de inleiding zal er \~>lop gelegenheid
<!ijn met de inleider in onderling van
gedachten te wisselen over werkwijze
on doelstellingen van het open
jeugdwerk, in he.t bijzonder waar het
de Zandvoortse situatie betreft. De
avond wordt, na een kofficpauze,
besloten met de vertoning van een
documentaire welke onlangs over de
opvang van jongeren in Zandvoort
werd vervaardigd.

De bijeenkomst begint om 8 uur. Vrij
entree en de organisatoren hopen op
«'en grote belangstellint; \an /owel
jongeren als ouderen

Alcohol controle
ZAADVOORT Ook door dt
Zandvoorlse politie word m de nacht
van vrijdag op zaterdag een alcohol-
controle gehouden.
Er werden 148 auto's en bestuurders
gecontroleerd Hit resultaat was U
een rijverbod: 1\ procesverbaal vst
gons rijden onder invloed t e rwi j l 12
andere overlredingen werden gecôi
slalocrd

de badplaats door
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PaardenoverlastlLAST

ZANDVOORT Wc werden een
dezer dagen opgebeld door een
bestuurslid \an de Dieronbescher-
ming U- /anclvoorl overliet feit .dat
men meer en nwr in Zandvoort-
Noord overlast gaat ondervinden
van loslopende paarden. Ja u leest
het goed, ditmaal geen honden,
maar paarden. In de Koesomstraat
en omgeving dartelen deXe dieren in
steeds groter getale rond en zijn
zodoende eon gevaar voor kinderen
en verkeer. We hebben er eens naar
geïnformeerd, maar de beestjes
blijken niet afkomstig te zijn uil de
in Noord gevestigde maneges. Daar
zorgt men er wel voor, dat de
viervoeters niet los kunnen breken.
Maar wel lijkt het 't geval te Xijn, dat
steeds meer particulieren aldaar een
paard of pon;» gaan houden. Die
dieren staan in 't duin en het is
mogelijk, dat ze af en toe wel eens
van hun ketting raken, of worden
losgemaakt, want ook dat komt
voor. Het is maar, dat u het weet.
Let u alstublieft goed op uw trouwe
kameraad en controleer nauwkeurig
en regelmatig, of het dier wel goed
vast staat. Dat voorkomt een boel
ongemak en maakt het lopen op
straat en ook het verkeer heel wat
veiliger.

Chr. Mavo-school L
De Christelijke Mavoschool aan de
Sophiaweg stond de afgelopen week
in het teken van de komende
Kerstdagen. Er werd op donderdag
14 december een creatieve dag
gehouden, waaraan alle leerlingen
deelnamen. Men specialiseerde zich
in het maken van Kerststukjes,
zowel met vers kerstgroen als met
droogbloemen en het enthousiasme
en de ernst waarmee werd gewerkt,
waren bijzonder groot. Voorts
vermeldde het programma het
versieren van taaipoppen, het zgn.
„pop vergulden, het beschilderen
van place-mats voor de Kersttafel en
het vervaardigen van een dertien
meter lang wandkleed door de
leerlingen van de 1ste en 2de
klassen, dip zichzelf per leerling
hebben uitgebeeld als symbool van
het gezamenlijk op weg zijn naarde
Kerststal. Voorts werden er voorde
Kersttafel versieringen gemaakt
zoals engeltjes, lantaarntjes, enzo-
voort. Er werd een decor voor een
Kerstspel geschilderd en de Kerst-
stal werd door de leerlingen zelf in
elkaar gezet, waarna de Kerstfigu-
ren, reeds vorig jaar door de
leerlingen gemaakt, erin werden

geplaatst. Ook zorgde mon vooreen'
fraai opgetuigde Kerstboom. Op
donderdagmorgen 21 december
(heden) zal de school om halfnegen
en om ha l f e l f het Kerstfeest vieren
met een liturgie, een Kerstspel en
een Kerstontbijt . Ht-t ligt voorls in
de bedoeling, om op 26 januari a.s.
een miclwinterfeest Ie organiseren
voor alle ouders en op 16 februari
d.o.v. een disco-avond voor alle
leerlingen. Al met al verheugende
act ivi te i ten, waarop wij t.z.t. nog
wel nader terugkomen en waarvoor
organisatoren en leerlingen e e n
bijzonder compliment verdienen.

Vara tentoonstelling UNO
Van donderdag 14 december tot en
met zondag 1-1 januari exposeert in
de Vara-sludio aan de Heuvellaan
no. 33 te Hilversum onze bekende
plaatsgenoot en kunsllilhograaf
Aart van Dobbcnbur«h /.ijn lithogra-
fisch werk, waaronder /.ijn bekende
affiches, alsmede zijn illustraties
voor „Oorlog en vrede" van Tolstoi.
De opening werd op 11 december
verricht door Theun de Vries. De
toegang is vri j en de openingsuren
zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Hopelijk zal de Vara in een
komende uitzending via de televisie
nog extra aandacht besteden aan
deze zeer bijzondere expositie. Aart
van Dobbenburgh verdient dat ten
volle. Kan er ook geen interview met
de kunstenaar vanaf? Dat zou
hoogst inte rressantzijn.

Kerstmis 1978
Uiteraard zal deze „oog in oor" in
deze donkere dagen voor Kerstmis,
waarin het leven l i jkt stil te staan,
kort zijn. Er gebeurt niet veel in ons
dorp. Was het maar altijd zo pais en
vree. Wat zouden we een boel
gelukkiger leven. Dat is het wonder
van Kerstmis, de vrede die op de
aarde neerdaalt, maar in wezen nog
zo onmenselijk ver is. Over een
maand zijn we alles al lang weer
vergeten, omdat het leven ons dan
weer opnieuw in beslag neemt. Het
is te hopen, dat de mensheid de ware
zin van Kerstmis eindelijk eens leert
verstaan en dan niet met woorden,
maar met daden. Dan zou er al heel
wat, ja alles gewonnen zijn.
Persoonlijk wil ik u graag bedanken
voor de vele attenties die ik voorde
komende Kerstdagen van u mocht
ontvangen in velerlei vorm. Dat
heoft me oprecht goed gedaan. En
van mijn kant wens ik u allen rijk
gezegende Kerstdagen toe.

K.sr.

Kerstvlucht op derde kerstdag ,
ZANDVOORT - De organisatie van „Fly Away" heeft dit jaar de
„derde Kerstdag" in ere hersteld. Gezien het grote succes van de
afgelopen zomer met de twee vliegerwedstrijden, heeft men nu het
plan opgevat om op de derde Kerstdag (dus op woensdag 27
december) opnieuw een vliegerwedstrijd te organiseren. De ludieke
organisatie noemt het „herstel oude vlieger-traditie der vliegende
.Hollanders anno 1778". De start is om 14.30 uur op het strand bij de
Rotonde. Inschrijving is vanaf 13.30 uur open, dit kan geschieden in
restaurant „Stella Maris", de kosten bedragen f 2,50. Dit keer is er
een „Fly-Away"medaille voor de mooiste Kerstvlieger, er zijn
swings '78 en voor alle deelnemers een kopje koffie.

Verbouw 'Sonnewende1

wordt aanbesteed
ZANDVOORT - Goed nieuws voor al
die bejaarden die regelmatig informe-
ren bij de „Bond zonder Naam", naar
de verbouwing en eventuele reserve-
ring van kamers voor het nieuwe hotel,
dat in Zandvoort zal worden ver-
bouw d.
Mevrouw Schumacher, de algemeen
secretaresse van de „Bond /onder
naam", deelde mede dat men
momenteel met de aanbestodingspro-
cedure bezig is.
„Nu is eind december daar altijd een
moeilijke tijd voor, maar wij hopen
toch zover te zijn dat wij in januari het
werk kunnen aanbesteden. Met een
beetje gi'luk zou dit inhouden dat men
in februari met de verbouwing van het
voormalige hotel Sonnewende zou
kunnen beginnen".
Een verheugend bericht dus voor al die
bejaarden waarvoor door de „Bond

/.onder Naam" dit hotel in Zandvoort
werd aangekocht.
Namelijk de mindervalide bejaarden,
die momenteel in het hotel in Haarlem
niet terecht kunnen. Ook gaat de
belangstelling van de bejaarden uit
naar de speciale dieetkeuken, want
voor veel bejaarden is het „buiten de
deur eten", een ongekende weelde,
orndat velen gebonden zijn aan een
strikt dieet.
Met veel goede wil zou men zelfs bij
hol begin van het zomerseizoen het
hotel kunnen openen, hiermede het
gerucht tegensprekend dat momenteel
in Zandvoort de ronde doet dat
„Sonnewende" opnieuw voor do
verkoop Xou worden aangeboden.
„Hoe verzinnen de mensen het", was
de verluchting van mevrouw Schu-
machor toen zij op de hoogte gesteld
word van dit gerucht.

DAG en NACHT, met KORTING, op
REKENING BENZINE/DIESEL tanken en op

vertoon van de RINKO CREDIT-CARD genieten
van speciale KORTINGEN op NIEUWE

RENAULTS, INRUILAUTO'S en RENAULT
BOUTIQUE artikelen.

RINKO ZANDVOORT
JA. ik wil nadere informatie ober het UNIEKE RINKO

CREDIT-CARD-systeem.
NAAM.

ADRES:

TELEFOON: . . . . -

Svp bon uitknippen, invullen en zonder postzegel verzenden
naar: RINKO, antwoordnummer 3, Zandvoort.
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Maak uw kerstdagen feestelijk en
sfeervol. ,,
Alles wat u hiervoor nodig hééft,
haalt u bij: i

32333333333^

GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT.

S33335S3S8g3333S!338ee3e3e!S333333S33SgSSSSS33Èi

Klaverjasclub „Noord" kan nog nieuwe
leden plaatsen, ingaande januari 1979.

Kaartavonden donderdag's, aanvang
20.00 uur Hotel Interlaken, v. Speykstr.
Contributie 1,25 per maand.

Aanmelden bij Mevr. A. Driehuizen,
telefoon na 18.00 uur 5523.

Café-Restaurant De Kousenpae!
Haltestraat 25 - Telefoon 2567

Zandvoort

Beide kerstdagen geopend
m.m.v. de internationale

entertainer Bi!! Vidak
Reserveer tijdig uw kerstdiner.

Populaire prijzen.
Ook voor bruiloften, partijen, vergaderingen

en recepties. Geen zaalhuur.
VERWARIVf D TERRAS !

OOOOOQOOOOOj

interieurverzorging
FA. L BAUEDU) „
Complete woning-inrichting sinds 1923. g

X-s-W

Ploegstoffen

ZAAK- HALTESTRAAT 27
Matthijs Molcnasrstraai 6, telefoon 3759

Meubelen
Bedden
Ledikanten
Dekens
Goraijnstoflon
Tapijten
Cocosortikolen
Lmoloums + Novilons
Kamerbreed-tapijten
Intertest
t.uxaflax zonwering
Off. Lux: daolor
VOOR MEUBELEN
•EIGEN
TOONZALEN
O.a. kloostarmoubelen
29. iel. 2596, Zandvoort

Kapsalon „RITA"
\Vij permanenten reeds v .-a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produkten.

Wij werken iiitsfuitcnd op afspraak cri zijn geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 lol 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 22 31

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar

BODY FASHIOIM INC.

COIFFEURS
international

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Ha/testraat 8, Zandvoort,
telefoon 02507-6J 23

Wie heeft er een
etage of
zomerhuisje
te huur voor eer» kap-
ster, om permanent te
bewonen. Tel. 02507-
2214. A. Kerkman,
Haltestraat 63.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

In- en verkoop en .
opslag van inboedels'

en goederen. "•
Dag, geopend v. 9-18 ui

en zaterdags tot 13 u. '
Tel. 21 64-37 13, j
na 18 uur 66 58.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain

Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2

HONDEN-
KAPSALON

RENÉ
voor vakkundig

knippen, scheren,
trimmen, wassen, oor-

behandeling, voet-
behandeling etc.
Hondenspecialist

sinds 195S.
v. Ostadestraat 26

(bij de Koninginneweg),
tel. 56 26

Honden kunnen gehaald
en gebracht worden

tegen kleine vergoeding.

Aranka
Modes
op onze gehele

collectie
10 tot 50% korting
Kerkstraat 19,

parterre, Zandvoort,
tel. 02507-2949

1 1
l!
l !
! l

kaas- en wijn specialisten.

Kerkstraat 6A, Zandvoort.
telefoon 02507-6141.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaart
Wij verhuren:

bedden, ledikanten,
dekens, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

TE HUUR AANGEBODEN:

gemeubileerde
KAMER

met gebruik van
keuken en douche.

Tot eind mei.
Tel. 02507 -20 63.

Christien
Versteege-Thieleman

Flemingstrsat 104,
telefoon 5185

Medisch gediplomeerd
pedicure van het

Elisabeth Gasthuis.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel.3796.

» Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestr. 8 - Zandvoort

Tel n9RT17-K1 -J-i

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,
TELEFOON 2164

of 3713. Privé
na 18.00 uur 6658.

Mini Club
Op al onze

kinderkleding
20% korting

Kerkstraat 19, parterre
Zandvoort, tel. 02507-2949

Vrouw van 54 jaar

zoekt werk
(intern)

Liefst in een gezin.
Br. onder nr. Z337 bur.
van dit blad.

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.
Auto - Brand - Leven
Alle verzekeringen

Hervormd Kerkkoor Zandvoort
Dirigent: Henk van Amerom.

op zaterdag 23 december a.s.
In de Hervormde Kerk te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur; torendeur open om
19.30 uur.

Medewerkenden:
Sjoukje van Zuylen, alt.
Enkele leden van het Heemsteeds Kamerorkest
Johan Timmerman, orgel.

Programma - tevens bewijs van toegang
- verkrijgbaar in de kerk a f 3,00.

TE KOOP

Peulvruchten
uien en

aardappelen
0,25 per kilo

W. DE BIE
Wijkermeerweg 49,

Beverwijk
telefoon 02510-24639

T (KSNDER)-
WiNKELTJE

Buureweg 1-3, Zandvoort,
telefoon 02507-6580

Geopend 11.30-17.30 u.,
zondag 13.00-17.00 u.
Maandag en dinsdag

gesloten.

Voor de feestdagen leuke goud-,
zilver- en lakschoenen
vanaf w f

Helioform laarzen en schoenen.

Lederen kinderiaarsjes 49,95

Diaconiehuisstraat 5a, zijstraat van
de Haltestraat, Zandvoort

TE KOOP
FRANS BANKSTEL

en
NOTEHOUTEN
BERGMEUBEL

t.e.a.b.
Telefoon 7202

Gevraagd:
kamer met

kookgelegenheid
en douche tot
tot mei 1979

Br. ond. nr. Z33S
Bur. v.d. blad

De donkere dagen
voor het mooie kerst-
feest zijn weer aan-
gebroken. Daarom

heeft

Kwekerij
De Notedop

\

eentustvanbloeien-
de planten voor u

gekweekt rood-rose-
wit-lila, veel keus,
kerststukjes,geen
kunst alles echt.
P. Heemskerk

Zandvoortselaan 183.
naast ingang

Boeckaniersnest.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Rcmivardt.slraal 20. telefoon 02507-4365.

Dit moet u weten
vóór uw verloving:

n tu'Kmuniki /.i.ik

EVON BV

begint per 2 januari
met de schoonmaak
van een bejaarden-
huis in Zsndvoort.

Voor deze werkzaam-
heden zoeken wij

contact met 5 dames
die dit in de ochtend-
uren voor ons willen

uitvoeren.

Indien u interesse
heeft, belt u dan even
EVON BV Santpoort

tel. 023-378291 ''

ZONNEHEMELS/ZONNEBANKEN
Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt
worden. Haal de zon in huis met 'n gekoelde
zonnehemel eh/of zonnebank van Iris.
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis
bezorgd en geïnstalleerd door geheel Neder-
land. 18 maanden schriftelijke fabrieksgarantie
op alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.

IRIS IMPORT-EXPORT
Lorentzkade 438, Haarlem, Telefoon 023-
245596.

Wegens vakantie
gesloten

van 25 december '78
t/m 2 januari '79.

De langste dag of de kortste dag?
Dat maakt niets vit!

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiawep 4 - Tel. 23 07

heeft uitsluitend horloges, Klokken en wekkers
die zowel 's winters als 's zomers de precisie-

tijd aangeven.
Hij wenst u tevens prettige kerstdagen

en
Komt u eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis !
Eigen reparatie-afdeling met elektronische

apparatuur.

ANKER

BERNINA
NAAIMACHINES

Geen naaimachine

door St. Hlcolaas gebracht?

Maak dan zelf uw keus uit de grootste sortering b
Het oudste zelfstandige Naaimachinebedrijf

Jan Geylvoetjr.
Doelstraat35, Haarlem, telefoon 311712.

De jonge generatie staat voor u klaar om u val
kundige voorlichting en verzorging te geven.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKiNGSBEDRUF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREDFORD etc.
DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
WANDBESPANNINGEN

Bestel tijdig uw TAXI voor de
kerstdagen en oud en nieuw.

Ons tel.nr.: 26 00
Reserveer tijdig, dit voorkomt
vertragingen. 24-uur-service.

Ook voor groepsvervoer.

TAXI SCHRIJVER

Prettige feestdagen
en een heel voor-
spoedig 1979.

BLOEM ENHUIS

J. BLUYS
(\/hv. d. Mey)
Halfestraal 65, Zandvoort,
tel. 02507 - 20 60

Voor kantoor- en woonruimte tot ca. 100 m3.
Vrijwel geruisloos.
Regel bare capaciteit.
Schakelt automatisch uit bij te weinig water.
PRIJS f 229,-

JL H. Vermeijs bv
Haltestraat 1 • Zandvoort - Tel. 52 04

il tic Kennemer
KdartenKollektie:

'ki'll vul uk'.Vti i'i
hivlili'M l II >l.l
in t M ik vasi t'vvn tiiHi k
s i'ii diinktu'IUKjinyik.iiiM

Ki|k d,U niKMiirn ui
tit' Alku"! t^i tl'li U'tjl.'lft

Randstad Handelsdrukkerij B.V.
Aalsmeer, Stationsweg 38, lel. 02977-25141

Badhocvedorp, Pa Verkuyllaan 8,
' tel. 02968-2673

Zwanenburg, Bcrkonlosn 17, lel. WM7-5MS

Heemstede, Binnenweg 53, lel. 023-219472

WIST Uu!
Er is een

moderne, .
GOED

GEOUTILLEERDE

Kapperszaak
en

schoonheidssalon

en wel. aan de kop van de Zeestraat.

Passage 20, telefoon 02507-6309

Stichting voor huisfioudeSijke en
gezinsvoorSichtlng Zandvoort

Met genoegen biedt de Stichting voor Huishoudelijke- en ;
Gezinsvoorlichting hierbij haar programma aan voor de periode •

januari t/m april 1979.

1. Koken
Deze cursus wordt gegeven in Hotel Interlaken,
VanSpeykstraat20 -

FIJNE KEUKEN
8 lessen voor 40,-, plus 30,- ingrediënten.
Op maandagavond o.l.v. mw. Veldkamp, aanvang 15 januari 1979.;

EENVOUDIG KOKEN VOOR HEREN
8 lessen voor 40,-. plus 25, -ingrediënten. • '
Op woensdagavond o.l.v. mw. Veldkamp, aanvang 17 januari 1979

2. Naaien
12 lessen voor 60,-.
Op maandagavond en dinsdagavond o.l.v. mw. Deesker.
Op dinsdagochtend, v\/oensdagochtend en -avond,
donderdagmiddag en -avond, o.l.v. mw. Ovaa.
Aanvang resp. 15,16,17,18 januari 1979.

3. Bloemschikken
Blessen voor 40,-.
Tevens adviezen voor het verzorgen van kamerplanten.
Op dinsdagavond, o.l.v. hr. Zwart, aanvang 6 februari 1979

4. Zelfverzorging
5 lessen voor 25,-.
Deze cursus omvat: huidverzorging, lichaamsverzorging, hoe men
het eigen huidtype herkent en verzorgt. Het maken van
maskers, harsbehandelingen en make-up. Ook zal een speciale les
gewijd zijn aan kruiden en baden. Aanvang 15 januari 1979,
o.l.v. mw. Beversluis.

5. Mensendieck gymnastiek
10 lessen voor 40,-.
Op dinsdagmiddag o.l.v. mw. Smeets. Door beter spiergebruik
klachten voorkomen. Aanvang 16januari 1979.

6. Tweedekansonderwijs,
ouders op herhaling
12 lessen voor 60,- excl. lesmateriaal. Op maandagavond.
Vindt u het moeilijk een foutloze brief te schrijven, of wilt u gaan
deelnemen aan de mavo voor volwassenen, dan is dit de cursus om
uw kennis weer wat op te halen. '
Doel: Kennis van de lagere school herhalen van klas 5 en 6,
voornamelijk taal en rekenen.
Duur van de cursus: 12 maandagavonden van anderhalf uur.
Kosten: 60,- buiten het lesmateriaal.
Minimum aantal deelnemers 12. Aanvang 15 januari 1979.

7. Maatschappijleer - Burgerschapsvorming
Wat zijn uw rechten, plichten en wetten; hoe werkt ons politieke
bestel; hoe benaderen we een gemeenteraad; en wat kunnen we
daar zelf meedoen?
Vragen, waarmee veel mensen geen weg weten.
Daarom deze cursus, die bij voldoende deelname (minimum
12 personen) in januari a.s. gestart wordt.
Duur; 12 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur op
donderdagavond, aanvang 15 januari 1979.
Kosten per cursist 60,- buiten het lesmateriaal.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij een minimum
deelname van 12 personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10,
behalve de kooklessen.

Lestijden:
van 9.00-11.30 uur
van 13.30-16.00 uur
van 19.30-22.00 uur.

AANMELDEN:
op 2,3 en 4 januari 1979 van 19.00-20.00 uur aan het
kantoor Tolweg 10. telefoon 2683. i).g.g. 4026.
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Tachtig badminton-
koppels op toernooi
van Sporting Club
ZANDVOORT - Het was meer gezellig tijdens het jaarlijkse

"badminton-toernooi voor leden en vrienden van de Sporting Club
Zandvoort, dat zondag voor de twaalfde maal werd gehouden in
Sporthal Pellikaan. Niet minder dan tachtig koppels hadden zich

7'gemeld voor dit recreatieve eveneirlent, waarbij zoals gewoonlijk
- werd gespeeld in de categorieën dames-dubbel, heren-dubbel en
gemengd-dubbel. De organisatoren zagen kans de meer dan 100
partijen, waaronder vele spannende drie-setters, binnen acht uur af
te werken.

Beker voor
onze Maaike

ZANDVOORT - Eén van de 26
bekers, die na hei badminton-
locmooi van Sporting Club
werden uitgereikt, kwam in
handen vn Maaike Leijcnhorst, de
char.manic gaslvuurouw op het
kantoor van'Zandvoorls Nicuws-
bltid.
Maaike spccll het spel uan rackci
en shuttle al meer dan twaalf jaar
met clan, maar nog nooit was er
reden om een prijzenliasl aan Ie
schaffen. De eerste aanzet is er
nu: in de verliczcrsronde uan hel
dames-dubbel bracht onze eigen
telefoniste-receptioniste het tot
de finale. Met partner Joke van
Looy kwam ze daarin tegenover
dochter Hannke en Marjan G'rcb-
ber te slaan en moest na een
spannend en sportief duel het
onderspit delven. Maar met -de.
tweede prijs was Maaike even
trots - en alle medewerkers van de
Jiranlzijn dal met haar.

In het dames-dubbel moesten bekende
koppels als Groenendijk-Konings-
brugge en later ook Weigert-Jochems
en Booiman-v.d. Nul f t al voor de
finale afhaken. De eindstrijd ging
tenslotte tussen de verrassende jeugd-
combinatie Verheugen-Jochcms en
P,ouma-van Loon. De grotere ervaring
bracht de zege na knap badminton bij
Bouma-van Loon.
De heren-dubbel kreeg na crie ronden
de koppels Ruyer-VVesthoven, Plevier-
Kuin, Kerkman-Verheugen en Dröse-
Leijenhorst in de halve finales.
Verrassend was de zege van „vete-
raan" Auyter met koppelgenoot
Westhoven op het geroutineerde duo
Pleyier-Kuin en in de finale op het
koppel Kerkman-Verheugen. De 32
mixed-koppels streden eveneens fel
om de bekers. Ook in deze categorie
waren de- surprises niet van de lucht.
Potentiële winnaars als Keizer-Kuin,
Booiman-Jochems en Groenendijk-
Westhoven drongen niet door tot de

• laatste vier. Dat deden wel hel
echtpaar Plevier, vader en dochter
Verheugen, broer en zus v.d. Berg en
het koppel Vos-Ruycr. Na sterke halve
finales brachte de Pleviers en de v.d.
Bergs het tot de eindstrijd, waarin het
koppel Plavier net iets meer adem en
techniek bleek te hebben. De derde
plaats was hier voor de combinatie
Verheugen.
Na afloop deelde Sporting-voorzitter
Dirk v.d. Nulft op zijn bekende manier
de vele prijzen uit van dit bijzonder
geslaagde badmintonternooi. De uit-
slagen waren:
Dames-dubbel:!. Magda Bouma-Mary
van Loon, 2. Charna Verheugen- Ester
Jochems, 3 en 4. Marion Weigert-
Hester Jochems en Emke Booiman-
Tiny v.d. Nulft. Verliezersronde: 1.
Leijenhorst-Grebber, 2. v. Looy-

•Leijenhorst. • •
Heren-dubbel:
1. Jan Ruyter-Bob Westhoven, 2.
Richard Kerkman-Henny Verheugen,
3 en 4. Rob Plevier-Peter Kuin en Rob

WEEKEND DIENSTEN

Het Sporting-toernooi in volle gang

Dröse-Bert Leijenhorst. Verliezers-
ronde: 1. Drijver- Men ks, 2. Langereis-
De Graaf.
Gemengd-dubbel:

1. Nora en Rob Plevier, 2. Monique en
Pieter-Jan v.d. Berg, 3. Charna en
Henny Verheugen, 4. Sonja Vos- Jan
Ruyer.

Verliezersronde: 1. Emke Booiman-
-Ruud Jochema, 2. Magda Bouma-
Bram v.d. Ban.

Judoka's streden om kampioenschap
ZANDVOORT - Sportcentre
Wim Buchel heeft twee mid- ,
dagen bol gestaan van de Japanse
kreten. Bijna driehonderd maal
konk het „hajimé" en „sore-
made", wat wil zeggen, dat er
even veel judo-partijtjes werden
afgewerkt tijdens de jaarlijkse
ju do-clubkampioenschappen.
Meer dan 125 jeugdige judoka's
hadden zich voor het evenement
laten inschrijven en het was een
kostelijk gezicht de jonge
vechtjassen op de grote judomat
bezig te zien. De techniek van de
grepen en worpen was nog niet
altijd glanzend, maar enthou-
siasme en sportieve vechtlust was
er volop en de honderden trotse
ouders hebben genoten. Bij de

. allerjongsten viel er ook wel eens
een traantje op de mat, als de
arbiter „ippon" aan de tegen-
stander toekende, maar dat leed
was dan in de volgende partij, de
deelnemers waren per leeftijds-
,groep in poules ingedeeld, alweer
vergeten. Al niet al werd het één
voortreffelijk georganiseerde de-
monstratie van goedgeleid jeugd-
judo.

Happening in de Haltestraat
Clown Flappie signeerde boeken
ZANDVOORT - In de winkel van
Radio Peeters aan de Haltestraat vond
woensdagmiddag 13 december een
leuke en zeker niet alledaagse
gebeurtenis plaats. Daar signeerden
n.l. de bekende clown Flappie, (Ab
van der Linden) die voor radio en
televisie een bekende en geliefde
persoonlijkheid werd, vooral voor de
jeugd, tezamen met onze plaatsge-
noot, de schrijver van kinderboeken
Boud van Doorn, hun tot nu toe
verschenen kinde r boeken. Een te-
kort aan propaganda vooraf, ontstaan
door een samenloop van omstandig-
heden. was er de oorzaak van, dat de
belangstelling voor dit leuke evene-
ment niet groot was. Maar dat neemt
niet weg, dat 'de moeders met hun
kinderen, die Boud van Doorn's
boeken kwamen laten signeren,
dankbaar on voldaan huiswaarts
keerden, want Flappie had voor elk
van hen een leuk en vriendelijk woord,

' onderhield zich op prettige wij/e met
•ie kleintjes, en had menige kwinkslag

in petto. In vol ornaat, compleet met
feestneus, grote schoenen en een
clowneske aankleding grapten de
kleintjes hem aan, alsof zij een
Marsmannetje voor zich zagen'.
Van Doorn: Boud van Doom(33) is
oen bescheiden mens, die meer en
meer naam begint te maken als
schrijver van onderhoudende en leuke
kinderboeken. Een van zijn eerste
werken: „Flappie en zijn hondje
Vinky" beleefde een dezer dagen
reeds de derde druk, na vorige oplagen
van 10 en 15.000 stuks. Vele
vertalingen verschenen er reeds van.
Een bekend uitgever in Kampen
interesseerde zich bijzonder voor zijn
werk en dringt steeds aan op meerdere
uitgaven, waaraan de schrijver dan ook
hard bezig is. Zijn grammofoonplaat
„De avonturen van clowntje Flappie,
Flappie en ,de verdwenen dwergen-
prins" blijken een groot succes te zijn.
Boud van Doorn schmef tot nu toe zes
kinderboeken en is nu bezig aan het
schrijven van zijn eerste roman, die in

Clown Flappie actief bij het sicjneron van de boeken van Van Doorn

de loop van volgend jaar verschijnen
zal.
Naar aanleiding van de 65sle verjaar-
dag van „Flappie" {Ab van der
Linden) werd destijds een interview
gegeven door Televisier van de AVRO,
bestaat er nu een nauwe samen-
werking tussen van Doorn en Flappie.
Gezien de connecties in de radio en
televisiewereld, zal Boud van Doorn
ongetwijfeld' als schrijver naam ma-
ken.

Pieek:
Van Doorn onderhoudt ook goede
betrekkingen met Anton Pieck. Deze
ruim 80-jariee kunstenaar, die be-
roemd werd doorN zijn werk als
ilustratieortekenaar, heeft boeken van
Van Doorn geïllustreerd. Dit maakt de
boeken voor de jeugd nog aantrekke-
lijker.
Van Doorn heeft ook nog een boek
geschreven over de befaamde en
beroemde kunstschilder Jofra. Een
standaardwerk, dat mede door de
medewerking van Pieck, speciale
aandacht verdient.

OSS-jeugd turnde
ZANDVOORT • Onder grote belang-
stelling werd in de afgelopen weck het
eerste deel van do onderlinge
wedstrijden voor de OSS-jeugd
gehouden. De jongens traden aan op
springkast, brug, ringen, lange mat en
rek. De jury bestaande uit de heren
Bijl on Meijer kende de volgende
prijzen top:
Jongste jongens:
Groep 1: 1. S. Schoorl; 2. A. v.
Koningsbruggen. Groi'p 2: 1. M.
Swart; 2. J. Wardenier.
Oudste jongens: groep 1.1. (winnaar
L.N. v.d. Bosbeker). R. Blom; 2. D. de
Vri o s. Groep 2: 1. H. deinum. 2. M.
Hellingman.
De meisjes kwamen voor ht't voetlicht
mot eyenwichtsbalk, brug, lange mat
en springkast, met als jury do dames
Jonkman, De Rooij en Effern.
Uitslagen' Jongste meisjes: groep 1.1.
Ilse Schrader; 2. Injjrid Keur; 3. Anja
Hendriks en Hel wig Gansnor, droop 2'
l Thera Routlt; 2. M. Hoijornian; 3.
Alcvaiidra Bruijn/.eel; groep 3' 1.
Maurcen Bal; 2. José Swart. 3.
Damolle tan Hrinert
Oudste meisjes' groep l 1. Ra\
mondt Plevier; 2. Debbic Magen

De uitslagen waren:
6 jaar, groep 1: 1. Serge v. Lent; 2.
Edwin Keun; 3. Olivia Spaargaren.
Groep 2: 1. Paul Pruys; 2. Mikel v.
Kouwenhove; 3. Monique v.d. Mije.
7 jaar: groep 1:1. Tycho Tonbreker;
2. Maarten Simon; 3. Jaap Koning.
Groep 2: 1. Johan v. Som; 2.
Angelique Paap; 3. Marco Vrceburg.
Groep 3: 1. J. Beynes; 2. Frank
Jansen; 3. Jochem Velde.
8 jaar, groep 1; 1. Steven Hulshof; 2.
Paul Drommel; 3.. Lex v.d. Werff.

Groep 2: 1. Martijn Smit; 2. Arend
Ménage; 3. Bregje Hamelynck. Groep
3: 1. Johnny Schilder; 2. Mare Buchel;
3. Marco Vermaal.
9 jaar, groep 1: 1. Mare v. Ophem; 2.
Arno! d Merkies; 3. Eric den Hartog.

Groep 2: 1. Leo Tii'enius Kruithof; 2.
Jan Paap; 3. Peter Pennings. Groep 3:
1. Pieter Versteege; 2. Aron Loos; 3.
FredMonauban.
10 jaar, groep 1: 1. Istoine Koning; 2.
Kees v. Haeringen; 3. Simon Jan
Pruys. Groep 2: 1. Tonny Schilder; 2.
Dennis Keuning; 3. Maarten Ljppman.
Groep 3: 1. Remco v. Lent; 2. Jacky
Gt>edegebuure; 3. Sander Koper.
11 jaar, groep 1: 1. Edwin Smits; 2.
Robert v. Houten; 3. Remco Siegerist.
Groep 2: 1. Bart Jan Engelen; 2. Mare
Schmitz; 3. Albert v. Hoerde. Groep 3:
1. Job Stuyt; 2. Gerald v. Baars; 3.
Peter Oudshoorn.
12-13 jaar: groep 1: 1. Kees v.
Haeringen; 2. Mare Engelen; 3. Steven
Cooper. Groep 2: 1. Jan Beekelaar; 2.
Ronald Hplderman; 3. Dick Smit.

Skate-board-paradijs
in "De Duinpan
ZANüVOORT • De problemen
voor de Zandvoortse beoefe-
naars van de skate-boardsport
zijn met ingang van de volgende
week opgelost. De directie van
zwembad De Duinpan heeftsnel
en vakkundig ingespeeld op de
bestaande behoefte aan een
eigen stek voor de tientallen
plankschaatsers en op woensdag
27 december wordt het eerste
Neder landse skate-board-
paradijs in gebruik gesteld.

„Het doel is tweeledig", aldus
Duinpan-directeur Hans Mollerus.
„Door de recente politieverordcring
%vas het duidelijk, dat er iets moest
gebeuren voor deze jongelui, die met
al hun enthousiasme alleen maar
terecht konden op een stukje
boulevard. Naast deze sociale factor
was daar het feit, dat onze buiten-ac-
commodatie acht maanden onge-
bruikt en dus renteloos staat en dit
skatc-board-project lijkt ons daarvoor
een acceptabele oplossing."
Dal project ziet er op papier bijzonder
smakelijk uit. Zowel aan de rand van
het grote buitenbad als hel golvenbad
worden stellages gebouwd als start-
punt voor geoefende boardskaters, die
ook nog een z.g. „halve pijp" op de
speelweide tot hun beschikking

Eervolle invitatie -
ZANDVOORT - De Z & PC De
Zeeschuimers ontving voor twee van
haar jongste leden de eervolle
uitnodiging om deel te nemen aan de
revanches van het Nederlandse
Kampioenschappen, die op 2o
kerstdag onder auspiciën van de
KNZB in Leiden worden gehouden.
Voor deze wedstrijden, waarvoor per
leeftijdsgroep de 12 beste ?wemmers -
sters van Nederland in aanmerking
komen, zijn geihviteerd Rudi
Heeroma en Annette ter Heyden. Een
fraai resultaat voor De Zeeschuimers
die na 5 jaar opbouw al duidelijk geen
nu-etetlen in de nationale zwemsporl.

Ongenode gasten
ZANDVOORT - Ook de/e week is er
wi'er herhaalde malen be/.oek ontvan-
gen van gasten die bepaald niet werden
uitgenodigd.
Zo verdween er uit een auto,
geparkeerd in de Patrijzenstraat een
diplomatenkoffer met f 1200,--, rijbe
wijs en paspoort.
Uit de wasruimte van het woonwagen-
kamp verdwenen elf gevelkachels die
daar stonden opgeslagen
In Bentveld verdween uit een
geparkeerd staande auto l' 20.000,--.
Di' auco.stond op de Saxenrodeweg.
Men sloeg een portierraam in en het
geld verdween uit hel dashboard-,
kastje. (Was er niet de waarschuwing
van de politu geen geld of \vaarde\olle
artikelen in een auto achter te laten'' )

krijgen. Voor beginners komt er een
vlak stuk met een slalombaan en een
parcours met lichte hellingen en zo zal
ieder aan zijn trekken kunnen komen.
„De officiële opening is op l januari",
vertelt Mollerus. „Dan komt er een
demonstratie-team om te laten zien
wat er allemaal mogelijk is. Verder zal
op die datum de oprichting van de
eerste Nederlandse skate-board-club
waarschijnlijk al een feit zijn, die
komend jaar de Nationale Kampioen-
schappen hoopl Ie organiseren. De
financiële drempel zullen we erg laag
houden: een gulden per keer, f6,--
voor een maandabonnement en f45,--
voor 8 maanden. Voorlopig gaan we
open op woensdag 14.00 lol 18.00
uur, zaterdag 10.00 tot 16.00 uur en
zondag 10.00 tot 13.00 uur en verder
in de vakanties. In de zomermaande.i
gaan we ook door. Dan worden de
twee bassin-banen op het droge
opgesteld en we verwachten, dat dit
een extra atlraclie is voor schoolreizen
en andere bezoekers van buiten de
gemeenle. We gaan ook borads,
helmen en verdere outfit verhuren, we

, willen er een goed en veilig skate-
board-centrum van maken".
In en om de lege zwem bakken wordt
inmiddels al druk gewerkt om het
goed doordachte skate-circuit op tijd
klaar te krijgen. Op woensdag 27
december moeten ze er hun baantje
kunnen rijden, al die jongens en
meisjes die er tot nu toe maar op
moesten vertrouwen, dat „oom
agent" een oogje dichlkneep.

Wij wensen onzo relaties
FIJNE KERSTDAGEN

EN
VOORSPOEDIG 1979

Bloemcndaalscwcg 28. Bloemcndaal
Telefoon 023-25 49 39

Datum: 23, 24, 25, 26 december
1978.
Artsen: Huisartenpraktijk Bouman,
Mol en Ridderbosch.
Arts op 23 en 24 december: F.N.
Ridderbosch, Emmaweg 5, tel. 2633.
Arts op 25, 26 december: G.J.J. Mol,
tel. 5091 en 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Anderson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355. Flicringa,
telefoon 2181, Zwerver, telefoon
2499.
TANDARTS: telefoon 023*313233.
Wijkverpleging: 23 en 24 december:
Zr. E. foldcrvaart- Spaans, Distelstraat
21, Nieuw Vennep, tel. 02526-6495.
25 en 26 December: Zr. T. Dijk,
Lorentzstraat 435, tel. 2382.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, N.v.
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073.
Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,
Zandvoort, telefoon 02507-4437,
b.g.g. 023-313233.
Hulpdienst: telefoon 023-243340.
Weekeinde van vrijdag 19.00 uur tot
maandag 7.00 uur.
Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17, telefoon 5847.
Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendient te Haarlem, tel.
023-313233.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
7641.
Politie: telefoon 3043.
Brandweer: telefoon 2000. ,
Taxi: telefoon 2600.
Algemeen Maatschappelijk werk
Zandvoort.
Noorderstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 320464).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
tot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.
S.O.S. Telefonische hulpdienst Haar-
lem.

KERK
DIENSTEN
ZANDVOORT - Hervormde kerk.
Kerkplein:
Zaterdag 23 december: 20 uur.
Kerstconcert door het \ Hervormde
kerkkoor.
Zondag 24 december: 10.30 uur:
Geen 'dienst wegens- Gereformeerd/
Hervormde dienst in de Gerefor-

, meerde kerk, Julianawegs no. 15.
Aanvang: 10 uur. (Ds. P. van Hall);23
uur: Kerstnachtdienst, Voorganger
Ds. C. Mataheru. Medewerking van het
Hervormd Kerkkoor en Wim Lekker-
kerker trompet.
Maandag 25 december (1ste Kerstdag)
10.30 uur Ds. C. Mataheru. Medew.
Herv. Kerkkoor. (Crèche aanwezig).
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur
Gezamenlijk bezoek aan de kerk-
dienst.
Dinsdag 26 december (2de Kerstdag)
Geen dienst.
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15.
Zondag 24 december: 10 uur
Gemeenschappelijke Hervormd/
Gereformeerde dienst. Voorganger:
Ds. P. van Hall; 19 uur Geen dienst.
Maandag 25 december (1ste Kerstdag)
10 uur Ds. P. van Hall.
Dinsdag 26 december (2de Kerstdag)
Geen dienst.
Nederlandse Proteslantenbond, Brug-
straat 15:
Zondag 24 december geen dienst.
Maandag 25 december (1ste Kerst-
dag): Kerstdienst, 's morgens om 9
uur. Voorganger Ds. J.C. Beekhuis,
Doopsgez. pred. te Haarlem.
Dinsdag 25 december (2de Kerstdag)
Geen dienst.
Rooms Katholieke kerk.
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Vrijdag 22 en zaterdag 23 december
19.30 uur: Boetevieringen met ver-
bondsvernieuwtng.
Zondag 24 december: 10.45 uur
Kerstviering voor de kinderen van het
Jeugd koor St. Agatha; 21 uur
Kerstviering met medewerking van het
Jongerenkoor „De Toorts"; 24 uur
Nachtmis van Kerstmis, met mede-
werking van het St. Caccilia-kerkkoor.
Maandag 25 december (1ste Kerstdag)
10.45 uur Plechtige Hoogmis met
medewerking van het St. Caecilia-
kerkkoor.
Nieuw Apostolische kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30
en 16 uur. woensdag 20 uur diensten
in gebouw Madoerastraat 1. Haarlem-
Noord. Voor de Kerstdagen geen
opgave ontvangen.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:
Maandagmidag 25 december (lstt>
Kerstdag) Speciale Kerstdienst om 15
uur in fiuize „Pniël", Zuiderstraat 3.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in

-gebouw Voorstraat 100 te Katwijk.
Voor de Kerstdagen geen opgave
ontvangen.

Telefoon 023-326655. Ad\ies n>
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van s avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.
Centrum voor vnjwillige hulpver-
lening.
Geeft advies, hulp en informatie.
Alleen telefonisch bereikbaar onder
nummer 7373 in Zandvoort van
maandag t m vrijdag van 11.00 tot
12.00 uur en iedere zondagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur. Ook schriftelijk
via postbus 100, Zandvoort.
Wetswinkel.
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straal. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Crisiscentrum.
Schotersingel 2, Haarlem, tel.
023-256198. Geeft direct hulp wan-
neer u die nodig heeft bij acute
problemen.

Waterstanden
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week luiden als
volgt:
Donderdag 21 december 7.27-19.49
uur.
Vrijdag 22 december 8.15-20.41 uur.
Zaterdag 23 december 9.08-21.39
uur.
Zondag 24 december 10.13-22.09
uur.
Maandag 25 december 11.22-23.57'
uur.
Dinsdag 26 december 12.25 uur.
Wocndag 27 december 0.45-13.17'
uur.
Donderdag 28 december 1.46-14.04
uur.
Vrijdag 29 december 2.34-14.52 uur.
Doodtij 25 december.

Zandvoortmeeuwen
Zondag 24 december:
Schoten 4-Zandv.m. 4
Zandv.m. 6-SVY 6
Velsen 8-Zandv.m. 7
TYB9-Zandv.m.9

Zaterdag 23 december:
Zandv.m. 1-Corja l
Zandv.m. 2-K'landS

B-junioren:
Schalkwijk 2-Zandv. 2
Zandv.m. 4-DCO 4
Zandv.m. 6-Molenwijk l
E-junioren:
Zandv.m. 3-DSK 3
Hoofddorp 9-Zandv. 6

Zandvoort'75
Zaterdag 23 december:
Zandv.'751-RCHl
Halfweg SOZandv. '75 2
Zandv. '75 3-IJmuiden 8
J. Hercules 6-Zandv. '755
SMS7-Zandv.'756

TZB
Zaterdag 23 december:
THB1-TZBC

Zondag 24 december:
I. Heemskerk 3-TZB 4
TZB 5-De Brug 5
RCH8-TZB6
TZBa-Ado'201
Vriendschappelijk
TZB 1-Concordia l
TZB 2-Concordia 2

Zondag 24 december:
d.s. Wijk a. Zee-Zvm. 2
h.s. Bunkert 4-Zvm. 2
m.a. Bunkert 1-Zvm. l
m.p. Full Speed 2-Zvm. 2
j.w. Bunkert 1-Zvm. l

Basketbal
Zaterdag 23 december:
Lions D2-Akrides 2
Lions 5-O. Gezellen 3
Lions 1-Exfla's
Lions 4-Egmond
Lions 3-Hillegom
Lions Dl-Egmond

VOETBAL
TZB
TZB 1-Terrasvo.
VVVH2-TZB2
Vog.z.4-TZB4
DSK5-TZB5
VVH7-TZB6
TZB A-Terrasv. l

Zaalhandbal
Zaterdag 16 december:
m.a. Zvm. 1-Hoofdd. l
Zvm. 2-BSM 3
m.p. Zvm. 1-Ado l
Zvm. l-Onze Gexellen 3
Zondag 17 december:
d.s. Tonegido 1-Zvm. l
Mmond 5-Zvm. 2
h.s. Concordia l-Z\m. l
Full Speed 3-Zvm. 2

12.00 u.
12.00 u.
12.00 u.
11.30 u.

14.30 u.
14.30 u.

11.00 u.
11.00 u.
ll.OOu.

11.00 u.
ll.OOu.

14.30 u.
12.00 u.
14.00 u.
12.00u.
12.00 u.

12.00 u.

12.00u.
12.00Ü.
12.00 u.
12.00 u.

14.30 u.
14.30 u.

I3.55u.
11.30u.
10.50u.
10.25 u.
TO.lOu.

18.00 u.
18.zOu.
19.15u.
19.1 u
20.30 u
20.30 u.

1-1
5-3
2-0
3-1
4-1
3-1

11-9
11-9
2-11
5-2

6-6
19-18
8-36

Ook in 1979:
VAKANTIE VIEREN
OP RUN EN MOEZEL
Keuze uit 7-, 9- of 12-daagse reizen.
7 dagen (gahe«l verzorgd) qon
«J vanaf JOU.'
Inlichtingen en reserveringen:
Rederijkantoor:
Amsterdamsestraatweg 14
HALFWEG (N.-H.)
Tel. 02907 -22 51
Of bij uw eigen A.N.V.R. Reisbureau
U kunt ook nevenstaande bon insturen.

i*ijn
a
u

Ui
a .

S c *
± 2 ~
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eDeKïeek
Bennebroekerweg 2611435 CJ Rijsenhout Tel. 02503-13826.

Telefoon vanuit België: 00-31-2503-13826.

MERK

AlfeSud
Aurf 80, M.
BMW 318
O AF 66
Datxjn Chorry
DaBunlZOY
fis»1Z7
Rat 128

UITLATEN

compleet
gemonteerd

239,00
170,00
295,-
109,50
35,00

185,50
105,-
135,-

SCHOKDEMPERS

VOOR
per twee

gemonteerd

JForifiesla
f fin) Esart 1100/1300

ForiTauna 1300/1 B»
j Maria 323
jOpsiCommodor
jOpolAscora
11600/1730/1900

Msrrta
Puugeot 504 .

RenaahlB
Sim» 1000
Toyota Ceica
VWPsmtSSpi
VWPoJo
VWGorfUDO
VWKBvar 1300/1500
VW Baste) 1600

127,50
150,00
175,00
225.-
280,-

189,00

190.00

195,-
65,-

205,-
215,00
149,00
185.00
125,00
135,00

365,00
224.00
265,-
189,00

236.00
230,-
230,-

313,00
245,00
169.00

165.-
145,-
230,-
245.00
265,00
265,00
98,00

246,00

ACHTER
per twee

gemonteerd

165,00
150,00

130.00
132,00
145,00
220.-
230,-

313,00
125,00
165,00

ACCU'S

mot 2 jaar
garantie

165,-
145,-
125,-

135,00
149.00
149,00
98,00

156.00

85,00
90.00
95,-
92,00
87,50
87,50
95.-
97,50

95,00
95,00
95,00
100,-
97,50

95.00

100,00

97,50
95,-
92,50
95.00
85.00
65.00
85.00

100.00

NIEUWE
KOPPEUNGS-
PLATEN
Gemonteerd

200.00
220.00
245.-
189.00
190.00
210,00
225.-
225,-

169,00
170,00
170,00
190,-
235.-

170,00

195,00

235,-
180,-
170,-
210,00
210,00
225,00
135,00
155,00

TREKHAKEN
met rljkskeur

gemonteerd mot
bedreding en
atekkerdooa

•MKMMM

210,00
220,00
235,-
200,00
185,00
225,00
195,-
205,-

210,00
196.00
220.00
225.-
195.-

210.00

205,00

195.-
195,-
225,-
210,00
195,00
195,00
195,00
210,00

Losse verkoop met 40 tot 50% kortng van
waterpompen - V-«neren • bougie» - contactpunten •
verdaelkappen - rotors - rem- en frictie-onderdelen -

rullmotoren, ichokbreker», trekhaken, enz.

Tevens 10.000 km-beurten
motoranrevisla - LPG Inbouw an verkoop

Complete remservice
o.a. remblokken - ramvoarlngen - romtrommels uit-

draalen - remmen afstellen op da ramtestbank

Dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.30 uur

Zaterdag* van 9.00 tot 14.00 uur

jStoat uyy auto nijét ver'nieiH^Bel even en de oriis wordt u, verteld.

ENKELE PRIJZEN: INBOUWPAKKET INGEBOUWD

NORMAAL MET ZONDER MET
BUITENVULKASTEN BUITENVULKASTEN BUITENVULKASTEN

Landi Hartog
Renzo Landi
Tartarmi
Lovato

685,-
630,-
650,-
560,-

910,-
855,-
875,-
785,-

1020,-
950,-
980,-
895.-

1320,-
1250,-
1280,-
1195,-

Alle prijzen incl. B.T.W., Carb. stuk en inbouwbeschrijving. Op onderdelen en arbeidsloon 1 jaar garantie.
L.P.G. cilinderkoppen diverse merken. Ford Taunus 1600, Peugeot 504, Renault 12, Volvo B20 vanaf 189,-. Incl B.T.W.
gemonteerd vanaf 480,- incl. B.T.W. Vraag onze gedetailleerde prijslijst.

Uw motortotat-loss
en de auto nog in goede staat, dan hebben
wij voor u een ruilmotor, wat goedkoper is
dan het aanschaffen van een andere auto.
Bijv.

Citroen 2CV 4 530,-
Ford Taunus 1600 1000,-
Opel Ascona 1600/1900 1070,-
VW 1600 Bestel 1220,-

allesexcl. B.T.W.

Opel en Mercedes dieselmotoren met 6 mnd.
garantie ongeacht het aantal kilometers

200/220.D . . . 2120,-
240D . . 2390.-
Opel2100D 2500,-

Kvaliteitskontroleur
van ITS~niveau

leeftijd 30tot45jaar
Belangrijke konstruktiedelen van een •
vliegtuig, zoals vleugel en romppanelen,
worden opgebouwd uit verschillende op
elkuar gelijmde plaatdclen. Na een aantal
voorbehandelingen door de afdeling
Metaallijm worden de plaatdclen in de
autoclaaf onder hoge druk en
temperatuur samengelijmd. De
kwaliteitsmedewerker (controleert
vervolgens deze samcngelijmde
onderdelen.

Kwalileitskontroleur afdeling Metaallijm.
Met behulp van een elektronisch apparaat
wordt via een tester de gelijmde
verbinding in tri l l ing gebracht. De
kwaliteit van de verbinding wordt op een
meter afgelezen, waarnaast tevens het
samenbouwen van de juiste delen aan de
hand van tekeningen gckontrolcerd
wordt. De nieuwe kwaliteitsmedewerker
zal dit konjrolewerk uitvoeren. Om dat te
kunnen is een interne opleiding nodig van
6 weken. Deze opleiding bestaat uit

tekening lezen, algemene i
luchtvaartkennis. kennis van lijmproccs
en meetgcrccdschap en uit enkele
praktijklessen. Meteen vanaf de opleiding
wordt men volledig ui tbetaald.t
Nauwkeurigheid en technisch gevoel
belangrijker dan opleiding.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die
LTS heeft, hoewel enkele jaren LTS
voldoende kunnen zijn. Belangrijker dan
een bepaalde opleiding is het feit, dat men
nauwkeurig kan werken en gevoel voor
techniek heeft.
Leeftijd 30 tot 45 jaar.

Sollicitatie.
Als u belangstelling heeft kun t u schrijven
aan Fokker-VFW. Personeelszaken nr.
142/78 RP.. Postbus 7600, l l 17 ZJ
Schiphol-Oost.
U kunt ook telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen:
020-5443800.

u nu een unieke service

hartog laddrak& partners „
bedrijfsadviseurs

Eén onzer relaties, een middelgrote internationale exporteur van planten
en snijbloemen, gevestigd te Aalsmeer, heeft ons verzocht op korte

termijn in contact te treden met een

Hij zal na'betrekkelijk korte tijd, geheel zelfstandig een nieuw
klantenbestand moeten gaan realiseren in het buitenland, waarbij
een goede kennis der Duitse taal, branche bekendheid en enige jaren

ervaring een vereiste zijn.
Vaardigheid in de andere moderne talen naast een "vechtersmentaliteit"
strekken tot aanbeveling. De bijkomende administratie, typen, telexen,

behoren tot het werkpakket.

Een uitstekend aanvangssalaris, provisieregeling en een auto van de
zaak biedt men aan de juiste man tussen 25 en 45 jaar.

Denkt u die man te zijn, dan kunt u zich nader oriënteren door te
bellen met 020 - 22 23 03. Vraag naar de heer B. Nederveen.

hartog laddrak & partners
tf.ivwmr.iat 67 WIS V/V jmstcrctam tel 020-2223 03,04/05

bv autompbielbedrijven
sarn van lingën

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingën

Haarlem. Delftstraat 50. tel. 023-31 91 38

grond-water-wegenbouw
Mijdrechtse Zuwe 2b, Mijdrecht

vraagt met spoed

Inlichtingen en sollicitaties
tussen 16.00 en 17.00 uur
telefonisch onder nr. 02979-1449.

DE GROOTSTE
SPECIAALZAAK

NOTEERT U EVEN
ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

Aanhangwagenbedrijf

RABBE
VOOR IEDER TRANSPORT EEN

PASSENDE WAGEN VAN 0.4 TOT 10 TON
Kruisweg 381, Aalsmeer/Hoofddorp
Telefoon 02977-23662 of 02503-15758

EIKEN
HANDGEMAAKTE

MEUBELEN
welke u nog nooit

gezien hebt, want door
eigen ontwerpen, zijn

wij hierin enig in
Nederland.

Tevens veel antieke
kasten, kisten enz.
Bezoek onze oud-

hollandse toonkamers.

ANTIEK-BOUTIQUE
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65,
Aalsmeer,

tel. 02977-24429.

Cll
Je luutwiwling naderen
veer niet nmf .\elneJen ,

'n Uiliti'kciitle reilen om een.
wol Tilbiin- - ideeën op te do: n
l'aur \Jeciyiillc. intieme avitnj

Wil adviseren n graag uit t
gerurieeuie kallcktie.t

_ _

Uw mode-adviseur voor d'fTfeestdagen

woensdag,
donderdag,
vrijdag koopavond

Lorentzplem 42 Badhoevedorp

Uit ontzag voor uw
lange armen hebben

wl] overhemden
mouwl. 7 in voor-

raad zowel gedeasi-
neard als uni.

spicringo
Heren- en juniorrnpde'

Hoofdstraat 178, Hillegom
tel. 02520-15119. Donder

dag koopavond.

DIVERSE MODELLEN

MASSIEF
EIKEN

STOELEN
9ct

Alléén
Schagchelstrgat 27.

Haarlem,
telefoon 023-327019

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN-

WASTAFELS enz.
Et na, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein -Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

TE KOOP:

Tractor met
aanhang-
wagen

In een koop 2250.-
Ritzemabosstraat 7 2H,

Amsterdam
telefoon 020-353564

Spinnerij en Weverij

De Spintol
' maakt ook op

bestelling hand-
geweven kleding en

tapijten.
1e Weteringdwarsstraat 30

Amsterdam
Geopend do., vr. en za.

Tel. 020 923585
(van 9.00 tot 10.00 uurl

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(MET OPBERGMAP), SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 + 1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME ...MIN. PER MND MIN. PER JAAR *
f 5000 .. f 47,50 / 475 *
f 7.000 . f 66,50 f 665,
f 9000 . f 85,50 f 855. -
f 11 000 .f 104,50 f 1045, I
/ 14 000 .. f 133,00 f 1330.
f 24 000 ' f 228 OO/ f 2280, -

Hypotheken tot 140%
B nnen 2 dagen geregeld; rente v.a 8 1 %

Advies Buro Karl Grannetia
WilhelminaweB 3. Zandvoort. tel. 02507 2150.

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault i

autobedrijven \
rinko =

^RENAULT
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FEEST 8 jaar Spar in Zandvoort Noord _ „
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Vers «(MS van een bette slager

Runderhart .en heie kH. A QQ
.voor slechts ............ . ......... ™f W%f

*• 'x

Magere runderlappen

een heel kilo 9,98
Haas-filet rollade 1 Q QQ
een hele kilo .................. l if f M V

9,98Malse biefstuk
500 gram
daarbij gratis bakje met
_±J250 gram champignons

Filet americain
100 gram 1,98

KaKsrollade of frikando

1,98100 gram.

Gezondheid op tafel
Verse ananas (l Qfi
per stuk ......................... VfVU

Mandarijnen 1 QQ
zonder pit, kilo .......................... • f\M%J

9,98
Caransa *) QQ
wit of rosè, literfles ............... taf V V

Heineken pils
Heel krat, 24 flesjes è 30 cl
af haalprijs

Sherry A 95
(de bekende) ..................... nTffeaV

SRARK3

De reisgidsen zomer 1979
zijn er weer
met vele geweldige vakantiebestemmingen als:
Vliegreizen naar alle bestemmingen (Let eens op Amerika,
incl. rondreis)
Touringcarreizen
Rijnreizen
ITE vliegreizen
Voor eigen auto-vakanties: bungalow's - appartementen • hotel -
chalets reservering.
Jeugdreizen (dit jaar enorme mogelijkheden)
Ja, door onze vertegenwoordiging van Jetstar-Nederland is het
zelfs mogelijk een compleet vliegtuig te huren (met twee piloten
en desgewenst een stewardess) voor maximaal 11 passagiers.
Loopt even bij ons binnen vele reisgidsen liggen voor u klaar. ,

REISBUREAU
KERKMAN
G'OH: r \ iOl .J>t i?0 ZandvooM

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1 - Tel. 02507 - 45 80

wenst alle vrienden,
bekenden en cliënten
prettige kerstdagen.

VAN
LENT's

OCCASIONS

Wegens vakantie
gesloten van 25 dec.

t/m 1 januari.
Lida Bromet stoffen en mode

Passage 18. Zandvoort,
telefoon 02507-7878.

1978
Opel Ascona 19N DéLuxe,

ambergold 9000 km.
1977

Opel Kadett Special, rood, 21.000 km.
1976

Opel Kadett City Special, automatic,
okergeel, 16.000 km.

Opel Commodore, 6 cilinder,
ambergold met LPG.

1975
Fiat 128 Special, groen

173
Peugeot 304S, groen

Zwemmen voor een GULDEN in de kerstvakantie!

Vrijdag 22 december

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

27 december/
28 december.
29 december
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari

8.00-10.30 uur
12.00-16.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00-12.00 uur
8.00- 9.30 uur
8.00-10.30 uur

12.30-17.00 uur
12.30-18.00 uur
12.30-17.00 uur
15.00-16.30 uur
14.00-16.00 uur
11.30-16.00 uur
11.30-16.00 uur

17.30-21.00 uur

Woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december allé'én vrij zwemmen.
Dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 januari gaan alle andere aktiviteiten gewoon door.

Aiïe medewerkers van het zwembad De Duinpan wensen u een voorspoedig 1979.

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT
VERKOOP en SERVICE:

Kamerlingh Onnesstraat 15 -
Tel. 02507 -53 46

Inruil mogelijk - Financiering GMAC
Alle dagen geopend van 8,00-17.30 uur,

ook zaterdag van 10.00-16.00 uur.

VAN LENT - OPEL
ZANDVOORT

vraagt met spoed een

2e monteur
Aanmeldingen:

im. Onnesstraat 15, Zandvoort-NoordJ
tel. 5346, t.a.v. de chef.

RESTAURANT „FLIPPER"
verzorgt nog uw salades voor
de feestdagen.
HORS D'OEUVRES p.p 17 50
ZALMSALADE, p.p 15,00
RUSSISCH El. p.p 10,00

Alles vers bereid
TELEFOON 4981 -5781.

D.E. Roodmerk koffie

3,59
10,00

standaard maling of snelfilter.

per pak

of 3 pak voor.

Dag «ene zuivel
Verse slagroom 1 AQ
0,25 liter nu .....T. l f~W

Roomboter 1 KQ
250 gram, nu l f WW

Voor de eerste 500 klanten
bij aankoop van 50,- boodschappen
EEN LEUKE POTPLANT GRATIS

CBSIUSSTRMT

Prettige kerstdagen

Keur en Zoon

Werkster
biedt zich aan voor

de middaguren
f 9,50 p. uur

Tel. 02507-6348

BONT&
LAMS-
VACHT
suèdeennappa

(ook grote maten)
atle bekende merfcen o.a

see
iMQRRIS

beforeyoubuyV

Hurtem: BarMioHssInut 2Q (bij de Gralf MMMi / M (OB3)312199

Kalligrafie
In historische letters en illustraties van:

Oorkonden, certificaten, diploma's, naam- en visite-
kaartjes, menuboeken, menukaarten, receptie- en
gastenboeken, familiewapens, briefhoofden, enz.
Exclusieve letterkunst op naamborden van

origineel Fins edelhout voor:
Huizen, bungalows, caravans, bedrijven, horeca-objecten,

interieurs, monumenten, teksten en spreuken.

JAAP KOOIMAN
Letterkunstenaar & Illustrator

Koninginneweg 1 - Postbus 320
2040 AH Zandvoort - Telef. 029074213



RANDSTAU

Visspecialiteiten restaurant

Voor genoeglijk vis-eten, een
aangename omgeving en een attente

bediening.

Tijdens het winterseizoen zijn wij donder-
dags t/m zondags geopend.

Voor speciale gelegenheden kunt u reserveren

Tevens verzorgen wij uw v/s hors d'oeuvres.

Kerkstraat 21,
Zandvoort.

• Reserveringen:
02507-2121
Eig. L. Baliedux

Restaurant
JACK HOUSE

Van ouds bekend.

VOOR GEZELLIG UIT ZIJN

VALKENBURGERLAAN 56 '
Heemstede - Telefoon 281328.

AIRCONDITIONED „
EXCLUSIEF DINEREN in Haarlem

3 SPECIALITEITENRESTAURANTS

KEUZE UIT:
-'STEAK HOUSE '

INDONESISCH RESTAURANT
FONDUE-GRILL RESTAURANT

Reserveren tel. 023-265333
GEN. CRONJÈSTRAAT14

Nieuw in
Bennebroek

KAKBISTRO
LesJumeaux

Bennebroekerlaan 19b, telefoon 02502-6334

een
klasse apart

SPECIALITEITEN
Restaurant
„Gbaléfc Het Witte Hals"

Zeeweg3, Overveen, tel. 023-256057.

Rustig dineren in een gezellige sfeer bij kaars-
licht en achtergrond muziek.
Ook bijzonder geschikt voor uw zakendiners
en recepties.

Ruime parkeergelegenheid.
Maandags gesloten.
Reserveren gewenst-.

Eig. J. C. de Jong

Nieuw in Heemstede

Restaurant

DEWI"
Authentiek Indonesisch
Specialiteitenrestaurant

Ie en 2e KERSTDAG
geopend vanaf 16.00 uur.

Elke dag geopend van 12.00 tot 23.00 uur.
Keuken ook open van 12.00 tot 23.00 uur.

Woensdags gesloten.
VALKENBURGERLAAN 48
HEEMSTEDE - TEL. 28 45 36

Reserveert u tijdig, a. u. b.

SYMBIO
Tuin- en vrijetijdscentrum

Aalsmeerderweg/hoek Kruisweg (langs Provincialeweg)
'Rozenburg - Haarlemmermeer - tel. 02977-21878-20543

Goed bereikbaar - Ruime parkeergelegenheid

Grandioze collectie

kerststukjes
en ook, losse takken - hulst- pepers - bonte hulst

denneappels - kerststerren - kaarsen - etc.

Eerste kwaliteit
in alle maten

r . • • • • •

kerstbom
en ook leuke dingen om uw kerstboom te versieren

Betaal niet teveel rente voor uw hypotheek

Huiseigenaren let op!
Hypotheken nu v.a.8,2 %

/ 15000.- IS 168.
f 25 000.- is 280.-
l 50.000.- is 559.'
l 75.000.- is 839.
l 100.000.- is 1118.

2e hypotheek '
Gebruik de ruimte tussen de
beslaande hypotheek en de waarde
van uw huis. Onze Hypo-lenmgen
zijn scherp en mei looptijden lot 30 jaar.

1e hypotheek
Heeft uw bestaande 1e hypotheek
een hogere rente dan de huidige?
Sluit dan een geheel nieuwe
1e hypotheek. U bent goedkoper uit!
Een of lerie kost niets en verplicht u
tol niets.
Hypotheek zonder verplichte aflossing.
Op deze Plus-Hypotheek hoeft u niet
af te lossen. U betaalt enkel een rente
van 0.95% per maand. Voorbeeld:
opgenomen / 50.000,-. maandlast
rente/475,-.

Vraag vrijblijvend advies
of informatie. Laat onze computer

u eens alles haarfijn voorrekenen!
+

180 x 240 x 360 x

154. - 137.
257.- 228.
515.- 457.
772, - 686.

1029.- 915.

Geld van de

Ch GELDERSE
J DISCONTERINGS MAATSCHAPPIJ BV

020-763011 Willemsparkweg 69.1071 GS AMSTERDAM
010 - 328155 Bree 23, 3074 BA ROTTERDAM

033 - 30364 Joh. v. Oldenbarneveltlaan 40,3818 HB AMERSFOORT

jdM«:
ElkB werkdag van
hall negen tol Mal' één
en van half twee tol
half zes geopend.
Nu bovendien ook
vri|digavt>nd van
1900-21 00 uur
gn zaterdag s van
10 00 -12 00 uur
U Dcnt welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen - villa's • herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
heemstede, Bloemendaal e.o.

de ridder & sCni Jbis b.v
MakelMrt en taxateur* onroerende goederen,
Adrlaan Pauwlaan 27-29 te Heemttede. Tel.: 023-288550*

Transport- en montagebedrijf
Molema bv

Mijdrecht, Nijverheidsweg 24
vraagt i.v.m. uitbreidino

CHAUFFEURS
' i.b.v. grootrijbewijs.

Ervaring op trekker/oplegger, motorwagen/
aanhangwagen, bekend met demonteren en
montern c.q. plaatsen van betonelementen.
Indien u hiervoor interesse heeft is het prettig
voor u te weten dat onze betaling geheel
volgens-het c.a.o. geschiedt wat o.a. betekent
* vast basissalaris met aparte pverwerkver-

goeding
* 8% vakantietoeslag
* 20 vakantiedagen
* gunstige onkostenvergoeding
* u bent persoonlijk extra door ons verzekerd.
Sollicitaties na telefonische afspraak:

telefoon 02979-1930.

Internationaal Transportbedrijf

vanDiemenbv
Nijverheidsweg 2-4. Mijdrecht.
Vraagt i.v.m. uitbreiding

CHAUFFEURS
i.b.v. groot rijbewijs.
Ervaring op trekker/oplegger, motorwagen/
aanhangwagen voor binnen en buitenland.
Indien u hiervoor interesse heeft is het prettig
voor u te weten dat onze betaling geheel
volgens het c.a.o. geschiedt wat o.a. betekent.
* vast basissalaris met aparte overwerk-

vergoeding
x 8% vakantietoeslag
* 20 vakantiedagen
* gunstige onkostenvergoeding
* u bent persoonlijk extra door ons ver-

zekerd.

Modern wagenpark.
Standplaats Mijdrecht.

Sollicitaties na telefonische afspraak:
telefoon 02979-1930.

KANTOORBEDIENDE
mht nwt tfofi WH

KAMER
Brieven onder nr. 1574

bur. v. d. blad.

First Class Toyota
occasions met 12
maanden garantie!
GARAGE BIESHEUVEL

Aalsmeerderdijk 484, Rijsenhout,
telefoon 02977-24463.

DROOG OPEN HAARDHOUT
per kub. meter of per net.

BV Haarlems Hardhout
Rijksweg 339 - 343 - SANTPOORT

Prinsessekade 53 - HAARLEM
Tel. 023 - 32 11 65 / 31 41 07 / 37 53 81

Aniek de Anna's Hoeve

GROTE
KERSTSHOW

van 2e kerstdag tot oudejaaradag.
Eiken en grenen kasten

O.a. broodspinde, tuigkasten,
hindeloper geschildere kasten en nog vele

andere meubelen.
Aalsmeerderweg 765. Rijsenhout.

WAS , DROOG- en KOEL-APPARAJEN ;ï
RADIO-, T.V.- en ONDERDÊLENSHOP t
EIGEN TECHNISCHE DIENST " ;̂|

voor garantie en ^
zekerheid ""

- ' ; ' V^f " . *v . *

.••,-' ' '; "' rï
JOS VAN DER STEEG |
Kruisweg 679 - Hoofddorp •' .:,
1 km vanaf de Rijksweg A'dam-Den Haag;
Tel.02503-1 60 68 -,1.65 01 . ,a
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Opmerkelijke rubrieken:
Opmerkelijker dan ooit

Techn. Bureau A. Vader
Prinsasseweg B2a

tel. 02507-3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.
ERKEND INSTALLATEUR

LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Berend Boudewijn, Age Bijkaart, Wim
Jungman, Henri Knap, Guus Luyters, Jeanne
Roos en Henk Spaan. Om maar eens zeven
opmerkelijke columnisten te noemen die
regelmatig in Het Parool te vinden zijn.

Als u de bon even naar ons opstuurt, brengen
wij u 3 weken elke middag Het Parool.
Met bijdragen van deze en andere (vaak
exclusieve) medewerkers. Voor - let wel -
slechts drie gulden. De reden voor die
vrijgevigheid is gauw,verteld: opvallend veel
mensen vinden Het Parool de laatste tijd
beter dan ooit. En wij zijn benieuwd of u dat
ook vindt. Vandaar.

3 weken voor 3 golden.
Bezorg mij Hel Parool 3 weken
voor! gulden.
Noleer mij meieen als abonnee.
De eerste 2 weken krijg ik de
kranl dan telfs helemaal gratis.

Graag in bloklctlers:

per maand (automatisch) f 13.25
per kwartaal f 39.7 3
per jaar f 136.50

X Aankruisen «al de bedoeling is.
NS. Nog niets belalen. U acht op
onze acceptgirokaart.

naam.

adres_

plaali.

bank giro. _tel..

Deze bon in open envelop zonder postzegel opsturen naar Het Parool.
Antwoordnr2470,1000 PA AMSTERDAM. Bellen kan ook: 020 -91 44 UU.

RPI3

HET PARfiOL léêi die toont!



zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsblad

30e JAARGANG NO. 52 ÊD. 5 GASTHUISPLEIN 12 • ZANDVOORT - TEL. 02507 - 71 66 - OPLAGE 3400 EX.

RANDSTAD PL BUC ATIES
Uitgecfster van:
• Zandvoorts Nieuwsblad
• Hecmsteedse Courant

• Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad

• Zwanenburg/Halfwegse Courant
• Badhoeve/Slotense Courant
• Aalsmeerder Courant
• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• Streekblad/De Ronde Vener
Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat 8 •
Telefoon 02977 -284 11

VRIJDAG 29 DECEMBER 1978

Gemeenteraad houdt zich keihard aan subsidieafspraak

Bedrijfsleven blijft economisch
belang van VW onderschatten
ZANDVOORT - De Stichting VW Zandvoort zal in 1979 de
buikriem vaster moeten aanhalen. Er zul en wellicht minder
evenementen plaatsvinden, want er is een exploitatietekort op de
begroting van 1979 van f 78.500,-. Een exploitatietekort dat lager
had kunnen zijn wanneer de Gemeente Zandvoort de subsidie aan de
Stichting VW zou hebben verhoogd, of tenminste eenzelfde bedrag
als voorgaande jaren had gehandhaafd.

„Het is ome taalt omallegebeurtenis-
sen van welke aard ook te vermelden.
Ik doe dan ook een beroep op een
ieder om festiviteiten aan het
WV-kantoor door te geven, dit in
verband met de op te stellen
kalender", aldus de directeur.

In de periode 1975 t/m 1978, werd
aan de VVV een vaste subsidie
toegekend van f 131.000,--. Dit onder
de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het
standpunt met betrekking tot de
subsidiëring en de hoogte van het
subsidiebedrag zou worden herzien,
als niet binnen drie jaar een gelijke
bijdrage van zowel de Gemeente als de
particulieren (het bedrijfsleven) tot
stand zou zijn gekomen.

Directeur Hilbers
„Bedrijfsleven onderschat ons".

Raadsbesluit
De bijdrage van het bedrijfsleven is
(hans begroot op f 117.500,- (te
weten f 95.000,- direct en f 22.500,-
indirect). De gemeenteraad besloot in
zijn begrotingsvergadering van novem-
ber, keihard aan het ingenomen
standpunt vast te houden, en verleent
dus in 1979 een subsidie van
f 117.500,-.
Dit betekent dat in plaats van meer
(men had. een subsidie-aanvraag
ingediend van f 156.750,-) niet
hetzelfde bedrag, maar een aanmerke-
lijk lager aan subsidie kan worden

' tegemoetgezien. Het resultaat van dit
besluit betekent bovendien dat het
dienstenpakket van de VVV niet zal
kunnen worden uitgebreid, en dat
men een tekort van zo'n kleine tachtig
duizend gulden moet zien op te
vangen.

Onverminderd
Na dit raadsbesluit is de Stichting
VVV direct de volgende morgen in
vergadering bijeen gekomen en men
heeft zich over haar begroting gebogen
om te zien waar, zonodig, zou moeten
worden geschrapt.
„Er zijn natuurlijk altijd posten
waarop het onmogelijk is te bezui-
nigen" zegt de voorzitter van de
Stichting, de heer H. Landman. „Wij
kunnen niet bezuinigen op de post
personeelsbezetting de salarissen dus,
nodig voor de bedrijfsvoering". Hóe-
wel het standpunt van de vergadering
snel was bepaald: „onverminderd
doorgaan", bleef de vraag waar wel
moest worden bezuinigd. „Tot onze
spijt moesten wij wel van de begroting
afvoeren de post voor „werkzaamhe-
den inzake productbewaking", zegt
directeur Hilbers.

Men heeft al jaren toegewerkt naar het
in dienst nemen van een functionaris
die belast zou kunnen worden met
„productbewaking". In de toeristen-
sector valt hieronder een functionaris
die belast zou kunnen worden met
controle op het Horecabedrijf.

„Het gebeurt natuurlijk altijd wel dat
wij van toeristen klachten ontvangen.
Het zou prettig geweest zijn om te
kunnen .beschikken over iemand die
deze klachten had kunnen natrekken
en tevens in de drukke zomermaanden
de boekhouding zou kunnen verzor-
gen. Helaas, helaas, dit gaat dus niet
door", aldus de heer Hilbers. Boven-
dien had indiensttreding van c-en
dergelijke functionaris het overbezet-
te personeel in de zomermaanden
kunnen ontlasten.

Propaganda

De laatste jaren heeft de VVV zich
beijverd op het verspreiden in wijde
omgeving, en ook in het .buitenland,
van propagande materiaal over Zand*
voort als badplaats. Dit heeft inder-
daad vrucht afgeworpen, en men is
dan- ook' niet van plan om b.v. de
informatiegids voor 1979 te beknot-
ten. Duidelijk is gebleken dat deze in
een grote behoefte voorziet.

Voorzitter H. Landman
„Ik zie de toekomst somber in".

Evenementen
Waar dan uiteindelijk, noodge-
dwongen op bezuinigd zal moeten
worden is de post „evenementen". De
voorzitster van de evenementencom-
missie betreurt deze beslissing van het
bestuur van de VVV maar veel anders
bleef er niet over.
Dit zou betekenen geen financiële
bijdragen meer aan het jazzfestival,
niet aan de vismaaltijd, de kunst- en
antiekmarkten, het standwerkerscon-
cours en vele andere activiteiten, die
Zandvoort in de zomermaanden kent.
,-;Er zullen zeer-zeker "geen forten-
bouwwedstrijden, geen ballon-

optochten en ypel minder muziek-
avonden gegeven worden", aldus de
voorzitter. Dit wil natuurlijk geenszins
zeggen dat Zandvoort zomers een
doods dorp wordt, maar minder
activiteiten, betekent wel automatisch
minder levendigheid in het centrum.

Onderschat
„Een groot gedeelte van het bedrijfs-
leven blijft het economisch belang van
de VVV onderschatten", zegt direc-
teur Hilbers. Het blijkt dat volgens de
Kamer van Koophandel Zandvoort
503 bedrijven heeft. Deze hebben
gezamenlijke omzet van 151 miljoen
en daarvan wordt 66 miljoen toege-
schreven afkomstig van het toerisme.
„Als VVV mogen wij stellen dat onze
organisatie mede de oorzaak is van
deze bedragen. Jammer is het wel, dat
ons aandeel in deze omzetten nooit
direct aanwijsbaar is terug te vinden",
aldus de heer Landman, die er zijn
verwondering over uitspreekt dat
(gezien de cijfers van de Kamer van
Koophandel slechts een vierde deel
van het bedrijfsleven lid is.
Zouden er meer VVV-leden komen,
dan zou dit automatisch een verhoging
van de Gemeentesubsidie ten gevolge
hebben. „Wij zien de toekomst
bijzonder somber in. Het is niet te
becijferen hoeveel particulieren niet
deelnemen aan het VVV-werk, maar
het aantal zou ook zeker meer dan
verdubbeld kunnen worden. Daarom
zou het reè'eler zijn «m over
belanghebbenden te spreken dan
uitsluitend over het bedrijfsleven",
aldus de heer Landman die voor het
jaar 1980 liever geen uitspraken doet,
maar continuering van het VVV-werk
op deze b'asis, niet ziet zitten.

Toen was er toch een kerstboom
ZANDVOORT • De vragen die wij vorige week stelrlën~over het uitblijven van'een Kerstboom op het
Raadhuisplein, hebben resultaat opgeleverd. Maandagavond werd diep in de nacht besloten dat de
Middenstandsvereniging alsnog een Kerstboom zou laten plaatsen, hetgeen .geschiedde, want
donderdagmorgen voor Kerstmis was er dan toch nog een boom. De initiatiefnemers kunnen rekenen op
de dank van zeer velen.
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BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)
alle bekende merken o. a.

MORRIS
beforeyoubuy

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 223596 -

H. W. COSTER bv
Makelaar o.g.
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Burg. Engefbertstraat 11-•

Zandvoort- Tel. 5531
Hypotheken - Assurantiën

Taxaties
Gratis wontnglijst op '

aanvraag beschikbaar.

Oliebollen
Appelbeignets

Hollandse gebakkraam
Raadhuisplein

Ook oudejaarsdag geopend
tot 17.00 uur

Harry en Joke

TAXI SCHRIJVER
TAXI-BEDRIJF - TROUWAUTO'S

Groepsvervoer tot 8 personen '
Grote Krocht 18 - Zandvoort - Telefoon 02507-2600

Het VVV-kantoor te Zandvoort is een der mooiste langsdekust.

Goede verklanking
Mozart's 'Te Deum
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein gaf
Zandvoorts Hervormd Kerkkoor zaterdagavond 23 december het
jaarlijks Kerstconcert. Dit maal werden groter. In Noord werd de
fraaie Van Pagée-hal geopend, binnen het In verband hiermee had
dirigent Henk van Amerom het „Te Deum" voor koor, strijkers en
orgel van Mozart op het programma geplaatst, dit na overleg met het
bestuur.

Al met al een geslaagd jubileum-
concert, dat wel wat langer had mogen
duren. Slechts ruim e^en uur is voor een
dergelijk bijzonder optreden wel zeer
sober. De belangstelling was niet
bijzonder groot. Kennelijk is een
avond zo vlak voor Kerstmis toch niet
de meest geschikte avond.

Een zeker niet van risico ontblote
onderneming, wanneer men bedenkt,
dat dit magistrale werk een grote
bezetting vraagt en een niet minder
grote vocale routine. Dit laatste was er
wel, maar'het eerste niet, want het
dertig leden tellende koor, miste
bovendien deze avond door ziekte
enkele leden, vooral bassen. Het toch
al niet sterk bezette herenkoor, (een
euvel bij alle koren) had hiervan
vanzelfsprekend te lijden.
Toch hebben wij voor deze gedurfde
prestatie niets dan lof. Een Te Deum is
een lofzang. Een feestelijke lofzang
aan God en wordt dan ook vrijwel
uitsluitend bij feestelijke gelegen-
heden gezonden. Daarom was de
keuze van dit werk zeker op het
jubileum van het kerkkoor toepasse-
ïijk en Henk van Amerom heeft er een
zeer aannemelijk gebeuren van ge-
maakt Hij leidde het geheel met vaste
hand en wist een goede harmonie te'
verkrijgen tussen het voortreffelijk
spelend ensemble, bestaande uit leden
van het Heemsteeds kamerorkest
(versterkt). Een fraaie prestatie, die
zeer te loven viel en zeker voor zulk
een klein koor. Ook de organist, Johan
Timmerman paste zich hier en daar op

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

„TROPICAL"
Vlees - Vis - Wildspecialiteiten

Verwarmd terras.

P. J. Serno
Zeestraat 29 - Zandvoort

Tel. 02507-27 81

Wij wensen u een
voorspoedig 1979.

Bestel tijdig uw
NIEUWJAARSDINER

Dinsdags gesloten.

een te wat ingetogen wijze aan het
geheel aan.
Dit grote werk was kennelijk het
zwaartepunt van de gehele uitvoering,
waarop men alle concentratie had
gelegd. Het overige deel van het
programma had dan ook weinig te
betekenen. „O crux" van da Palestrina
leek ons beter qua tekst passend bij
het Paas-gebeuren, doch werd interes-
sant, omdat Henk van Amerom het a
capella liet zingen, evenals „The
Shepherds cradle song", een Engels
afgietsel, bewerkt door MacPherson,
van het bekende Duitse kerstlied
„Schlaf wohl du Himmels Knabe du".
Deze moeilijke a capella-composities
bewezen ten volle de stemvastheid van
het koor en waren tevens een goede
oefeningvoorhetTe Deum.
De organist Johan Timmerman
speelde Przeludium en Fuga in G van
Joh. Seb. Bach. Dit kwam iets
onevenwichtig over. Had hij moeilijk-
heden met het orgel, dat voor
dergelijke werken een subliem instru-
ment verlangt?
Medewerking werd voorts verleend
door de alt Sjoukje van Zuylen, die
over een warme en krachtige stem
bleek te beschikken alsmede overeen
uitstekende voordracht De mooie
orgelbegeleiding van Johan Timmer-
man viel bij haar optreden bijzonder
op. Het werd een fraaie ondersteuning
van haar zang. Bijzonder frappant was
„Sh'ma Koleynu" van Max Helfman,
dat op spontane wijze vertolkt werd.

LANGS DE VLOEDLIJN

Laet het kostèlijcks van al
u niet roeckeloos ontslippen,
Dat's de tijd aie snel gaet glippen
Zonder dat hij keeren zal. '

Vondel
(1587-1679)

VOS-Cursus
ZANDVOORT - Woensdag 17 januari
start de 3e VOS-cursus in de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg te Zand-
voort.
VOS betekent: vrouwen oriënteren
zich in de samenleving! Doel van de
cursus: a.d.h. van informatie praten
over de situatie waarin de vrouwen
leven. Cursusduur: 12 ochtenden van
8.45 uur-11.00 uur. Kosten f25,--
voor de hele cursus. Er is
kinderopvang! Voor aanmelding en
verdere informatie kunt u bellen naar
Patty ter Weeme, tel. 3722.

Gezellig dineren bij
kaarslicht in

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

Opatija
Hobbamakado 64-65, Amsterdam,

telefoon 020-719495.

Het eerste en enige echte autentieke
Joegoslavisch Restaurant in Nederland

Gespecialiseerd in Joegoslavische
gerechten van de houtskool-grill.

EEN GOED BEGIN
VAN 1979

Neem een abonnement op dit
nieuwsblad voor f 21,75
per jaar.

O
NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:

Zenden aan:

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gasthuisplein 12
ZANDVOORT
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Voor een feestelijke kennismaking
met al onze nieuwe modellen

• 12 jaar garantie
• geloogd volgens oud

recept

ongekende service
voorzien van
brandmerk

Meubelfabriek
Oisterwijk

Beverwijk, Parallelweg 100, tel. 02510-26923.

Tot onze diepe droefheid is van ons heen-
gegaan mijn innig geliefde man, onze lieve
vader, grootvader, overgrootvader, broer,
zwager en oom

Bernard Renes

op de leeftijd van 78 jaar.

H. M. RENES-ODENDAAL

Utrecht:

E. SCHÖNBECK-RENES
J. SCHÖNBECK
Kleinkinderen, achterkleinkind
en verdere familie.

ZANDVOORT, 23 december 1978.
Jonkheer P.N. Quarlcs van Uffortlaan 10.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Plotseling is overleden onze lieve zoon

Willem v. Duyn
vader
moeder
Corrie
Kees
Anton
Sheila
Anton Piers.

De begrafenis heeft dey 22e december
plaatsgevonden.
Zandvooft, 19 december 1978.

Met diepe verslagenheid namen wij
kennis van het overlijden van onze
mede-leerling:

Willem v. Duyn

Dat zijn geest in vrede verder moge
leven.

Namens leraar en leerlingen

SPORTSCHOOL LATUKISAR
ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co.
Gas- en Oliehaarden - Gasfornuizen

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN •

WASTAFELS enz.
Etna, Faber, Benraad Gashaarden.

Toonzaal:
Schelpenplein-Tel. 50 68 - 36 12 - 25 18.

Gratis halen en bezorgen
Binnen 1 a 2 dagen terug!!!

Ubelt
en wij komen

Stomerij
Haltestraat 39 _ ^
telefoon 02507-2810 CHEM. WASSERU • VESVERU

wenst clientèle en kennissen een
voorspoedig en een schoon 1979 toe!

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend dat met ingang van 2 januari 1979 ge-
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage liggen de
volgende bouwplannen:
1. oprichten van autoboxen nabij perceel

Bm. van Fenemaplein 2.
2. uitbreiden van het perceel Kosterstraat 15.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen genoemde bouw-
plannen indienen.

Zandvoort, 5 december 1978.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V

p?gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluit van 20 no-
vember 1978 op grond van artikel 21 van
rfeze wet heeft verklaard, dat voor de vol-
gende gebieden of percelen bestemmings-
plannen worden voorbereid:
1. Natuurgebieden
2. Prins Mauritsstraat 5
3. Hogeweg 78, 80 en 82
4. Nabij Burg. van Fenemaplein 2
5. Kosterstraat 15.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de ge-
bieden of percelen zijn aangegeven voor een
ieder ter gemeentesecretarie (bur. volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 21 december ,1978.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

gemeente
zandvoort

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Bij de afdeling reiniging van de dienst van
publieke werken is plaats voor een

medewerker
voor het verrichten van diverse werkzaamhe-
den, w.o. het vegen van straten.
Het bezit van het rijbewijs BE en/of C strekt
tot aanbeveling.
Aanstelling zal plaatsvinden in tijdelijke
dienst voor de duur van 12 maanden. Bij ge-
bleken geschiktheid kan daarna aanstelling
in vaste dienst volgen.
Salaris van f.1.646,- tot f.2.072,- per maand
(groep III).
Bevordering naar groep IV (salaris f. 1.691,-
tot f .2.202,-) behoort tot de mogelijkheden.
Voor jongeren t/m 20 haar gelden leeftijds-
lonen.
Voor bijzondere werkzaamheden gelden
aparte toelagen.
Vakantietoelage 8 o/o.
Vergoeding voor werkkleding f. 144,- per jaar.
Sollicitaties met opgave van leeftijd, referen-
ties, diploma's, eventueel rijbewijs en ver-
richte werkzaamheden kunnen binnen 14
dagen na het verschijnen van dit blad worden
gericht aan de directeur van de dienst van
publieke werken. Raadhuisplein 4 te Zand-
voort.

TE HUUR GEVRAAGD

per 1-1-79 tot ca. 1-5-79

FLAT
event gemeubileerd
Telefoon na 19.00uur

020-255996

Zendwoortse Rioleringservice
wenst haar relaties en clientèle

een voorspoedig 1979.

Wij wensen u in 1979

het haar bijzonder mooi

en een huid zonder plooi

Instituut Huid en Haar
Passage 20

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen „De Vijverhut"
Vondellaan 46, Zandvoort, tel. 2538

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Kerkstraat 22 . Zandvoort Tel. 02507-7097

bv autompbielbedrij ven
sam van lingen

Alle Alfa Romeo-modellen
uit voorraad leverbaar.
Alfa Romeo service.
BV. Automobielbedrijven
Sam van Lingen

Haarlem. Delftstraat 50. tel. 023-31 91 38

Zandvoortse Uitvaartvereniging

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE
Keesomstraat 61 - Tel. 53 51, b.g.g. 023 - 3319 75

Dag en nacht te ontbieden.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat1-Tel.02507-4580

al uw wen$en vervuld
mogen worden

Opslagruimte
in Zandvoort gezocht

voor
Het Kastenhuis

Grote Krocht23
telefoon 02507-7751

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort
Tel. 02507-68 65.

FA. KERKMAN
Het al meer dan 20 jaar
bekende adres voor
tv-verhuur en onderhoud
antenne en tv
Lorentzstraat 515, Zandvoort,
telefoon 02507-4307

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG -12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-7166

HET BLAD VOOR UW RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.30 uur.

[ADVERTEREN"^•• > .•
• ' levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.
•

*

i In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!
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Zestig jaar evangelisatiewerk
ZANDVOORT - Bij leven en welzijn
wordt hij op 3 maart 1979,
achtentachtig jaar. Hij is: Maarten
Coïnelis Ürayer, bij de Zandvoorters
beter bekend als Maarten-Keessie. In
die achtentachtig jaar verrichtte hij
vrijwel onafgebroken zestig jaar lang
evangelisatiewerk. Een zeldzaam jubi-
leum, dat zeker in deze Kersttijd meer
dan normale aandacht verdient. Men
noemt Maarten-Keessie „dominee",
„broeder", „evangelist", maar hij
noemt zichzelf „Meneer". Voor
degenen die hem kennen blijft hij
echter door de jaren heen, de
Zandvoortse evangelist, eenvoudig,
ongekunsteld, zonder enige pretentie,
levend vanuit een kinderlijk geloof.
Dat geloof uitdragend op elk
levensterrein.

Bekendheid
Wie kent hem niet in Zandvoort? Zijn
moeder was Marianne de badvrouw.
Zijn vader Engel was zeeman. Zijn
grootvader, Klaas, was vele jaren
schipper van de Zandvoortse redding-
boot en zijn oom Wille m, badman bij
het voormalige Grand Hotel Wüst. In
1918 trouwde hij met Anna Zwaan,
dochier van de bekende Zandvoortse
wethouder Frans Zwaan, (naar wie
een straat werd genoemd). Hij ging op
school bij meester Kees op de
Hogeweg. Ziezo, nu weet u waar-
schijnlijk wel wie wij bedoelen en zal
de laatste twijfel, als zouden we hier
niet met.een rasechte Zandvoorter te
maken hebben, bij u wei zijn
weggenomen. Van kind af aan werkte
hij in de aardappelhandel. Hij woonde
eerste in de Koningstraat, toen op de
Kleine Krocht, daarna in de Van
Ostadestraat en verhuisde vandaar
naar Haarlem, waar hij woont in de
Santpoorterstraat no. 17 en er een
groothandel in aardappelen begon.
Dat was op 9 augustus 1928. Hij werd
toen medevennoot van de aardappel-
handel De Boer, voor wie hij daarvoor
reeds de boekhouding verzorgde. Maar
ondanks het feit, dat hij nu reeds
vijftig jaar niet meer in Zandvoort
woont, is hij zijn dorp aan de zee niet
vergeten. Integendeel, regelmatig
heeft hij nog contact met zijn
geboortedorp. Hij bezoekt zieken,
spreekt op begrafenissen en leeft mee
met alle belangrijke dingen die in
Zandvoort plaatsvinden, terwijl hij
ook bij bijzondere kerkdiensten nog
altijd te vinden is. Zijn evangelisatie-
werk begon al in zijn jonge jaren.

Qnshuis
Hij werd een regelmatige bezoeker van
het gebouw „Ons Huis". „Ons Huis"
werd gesticht in 1899 door de
toenmalige predikant ds. G. Hulsman.
De bedoeling was om het drankmis-
bruik, (vooral onder de Zandvoortse
jeugd) tegen te gaan. Het was
eigendom van de Hervormde Kerk.
Bijgaande foto werd gemaakt in 1905.
Het gebouwd diende tevens als
volkskoffiehuis voor de badplaats-

Leven en Genade hebt Gij mij

geschonken en Uw zorg heeft

mijn geest bewaakt.
Job 10 vers 12

bezoekers. Men kon er voor een luttel
bedrag terecht en er ook de
meegebrachte etenswaren nuttigen
met een kop koffie of een glas melk.
Het werd ook een centrum van het
geestelijk leven. Vele samenkomsten

hadden er plaats. De Knapenvereni-
ging en de Jongelingsvereniging
hielden er hun wekelijkse samenkoms-
ten onder de bezielende leiding van

Marianne, de badvrouw, de
moeder van Maarten-Keessie.

Maarten Kees en Jan van Zeijl, van
welke laatste hij vele jaren veel steun
en medeleven had en „Ons Huis" werd
een bekend toevluchtsoord voor
badgast en inwoner. Hier leerde hij het
echte Evangelisatiewerk kennen en
werd hij er meer en meer enthousiast
Hij zag het brengen van het Evangelie
naast zijn dagelijkse werk als een hem
door God opgelegde taak, gaf er zich
geheel' en al aan over, zodat het een
groot deel van zijn leven werd.

Huize "Pniël"
Zo maakten wij een dienst met hem
mee op maandag 11 december, jl. in
huize „Pniël", het Zendingsdiacones-
senhuis in de Zuiderstraat. De dienst
werd door hem geplaatst in het kader

/ van het komende kerstfeest. Hij las het
Kerstevangelie voor uit Lucas 2 en
ontwikkelde naar aanleiding daarvan
op eenvoudige maar indringende wijze
het thema „Hoe zal ik u ontvangen".

Hier bleek de enorme Bijbelkennis van
deze bijna 88-jarige Evangelist. De
bijbelteksten rolden uit z'n mond als
rijpe appeltjes van de boom en zijn
steekhoudende verklaringen, gezien in
het licht van het huidige wereldge-
beuren, stemden tot diep nadenken.
Hier was een man aan het woord,
gerijpt door het leven en getoetst aan
een jarenlange praktijk-ervaring.

We vroegen hem na afloop hoe hij'dit
alles op zulk een hoge leeftijd nog kon
volhouden. „Dat is genade en niets
dan genade", zei hij ons. „Het is wel
een inspannend, maar ook een mooi
werk waarin een mens grote
voldoening vindt en waartoe je je
steeds meer aangetrokken gevoelt. Ik
hoon. dat God mij de kracht zal geven
or.1 er nog vele jaren mee te kunnen
doorgaan. „Dit was Maarten-Keessie,
onze Zandvoorter in dit Kerstverhaal.
Een wonderlijk mens die nog altijd
zegenrijk werk verricht.

Californië
Hij bracht enkele jaren geleden, toen
toch al ruim tachtig jaar oud, nog een
bezoek aan Californië, teneinde nog
wat meer ervaring op te doen en zich
te oriënteren over de ontwikkeling van
het kerkelijk werk aldaar. Met een
schat aan gegevens keerde hij in
Holland terug.

Onvermoeibaar
Nog altijd is en blijft hij de
onvermoeibare brenger van het
Evangelie. Nooit is hem daarvoor iets
te veel en nimmer doet men in dit
opzicht tevergeefs een beroep op hem.
Een tevreden en gelukkig mens, deze
oude Zandvoorter. Moge hem de
kracht worden gegeven om nog vele
jaren zijn zegenrijk werk te kunnen
voortzetten.

Maarten Cornelis Drayer bijna 88 jaar oud.

Boeken lenen: in
79 tarieven omhoog
ZANDVOORT - Voor het lenen van boeken bij de openbare bibliotheek in
Zanavoort zijn voor 1979 nieuwe tarieven vastgesteld. Enkele voor waarden zijn
aangepast of hetzelfde gebleven.
Voor een jaarabonnement op één
adres betaalt de klant voortaan f 10,--.
Elk volgend abonnement op hetzelfde
adres wordt f 6,-. Dat wil zeggen: een
tweede abonnement op één naam of
een abonnement op naam van een
ander persoon op hetzel fde adres.
Voor bejaarden wordt het tarief
verhoogd van f5,-- naar f6,--. En
houders van een pas 6 5 plus gaan f 2,--
betalen. Voorheen was dat f l,-.
Jongeren van 18 tot en met 25 jaar
komen in het nieuwe jaar in
aanmerking voor een gereduceerd
tarief. Eerst gold die regeling alleen
voor houders van een cultureel
jongerenpaspoort. De contrihatie zal
voor deze jongeren»f 6,- zijn.

door c.Kuyper Sr Geslaagde kerstviering

Orjs Huis het in Zandvoort zo bekende gebouw, een foto uit 1905.

Burgerlijke Stand

ZANDVOORT
Geboren: (buiten de gemeente) Kelly
d.v. R. de Jager en M.M. van Weerdt.

Ondertrouwd: F.H. Hesse en J.A..
Brakman.

Overleden: Pieter C. Bomas, 85 jaar.

Overleden buiten de gemeente: Alida
E. Uitzinger, geb. Gabler, 78 jr.;
Wilhelmina Kleijn, geb. Löbler, 58 jr.;
Hendrik Sorgdrager, 64 jr.; Johanna
H.P. Salomons, geb. van 't Hof, 69 jr.

Gezellig feest bij "Vrouwen van Nu"

Auôi
0000

GARAGE
STRIJDER

Burg. v. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-4565.

ZANDVOORT - Zaterdagavond 16
december hebben de „Vrouwen van
Nu" hun tweejarige bestaan feestelijk
gevierd.
Dit gebeurde in het Qemeenschaps-
huis waar voor een volle zaal, Coos
Joisse en Loes van Keeten uit
Castricum een wervelend programma
brachten, een „two-women-show".
Zij werden bijgestaan door een combo
bestaande uit Greet en Chris van der
Burgh, die voor een uitstekende
begeleiding zorgden.
Coos Joossc en Loes van Kectcn, staan
nu al vijftien jaar op de planken, maar
zijn amateur gebleven. De routine
ontbrak dan óók niet en verschillende
sketches vvaren bijzonder goed, zoals
de „moeder-mavo" en de „barbequo"
Beide damus waagden zich ook aan
meer actueler onderwerpen, zoals het
„Vrouwencafé", de emancipatie, ter-
wijl zij gemakshalve „De Kooie
Vrouwen" hierbij indeelden.
Niet bekend is, of van doze
groeperingen ook vrouwen in de zaal
aanwezig warun, maar dit gedeelte
kwam niet uit do verf pn zelfs een tikje
zelfvoldaan over.
Voor het overige deel was hrt zeker
«•en gezellig sami'nzijn, want

werd er veel, en ook een enkele
meezinger deed het uitstekend.
Aan het einde van de avond vond een
verloting plaats, terwijl verschillende
dames voor hun activiteiten aan deze
vrouwenvereniging in het zonnetje en
in de bloemetjes werden gezet.
Enthousiast gaat men op naar het
eerste lustrum en gezien de populari-
teit van deze vereniging zal dan de
huidige zaal zeker te klein zijn voor de
feestelingen.

M.A.

Subsidie uitgekeerd
ZANDVOORT - De minister van
cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk heeft de subsidietoezegging van
enkele jaren geleden voor het
zwembad „De Duinpan" gehono-
reerd. Een dezer dagen werd een
bedrag van f400.000,-- aan de
gemeente Zandvoort overgemaakt.

Tot nu tot- had de raad van beheer in
deze ontbrekende t finaucie-
ring voorzien door middel van een
kortlopende geldlening, die nu per al
december 1978 kan worden afgelost.

ZANDVOORT/HAARLEM - De
Vereniging van Ouders van Geestelijk
Gehandicapten afdeling Haarlem en
omgeving hield zondag 17 december
in de L.T.S. „St. Petrus" haar
traditionele kestviering.
De waarnemend voorzitter
memoreerde in zijn welkomstwoord,
dat deze vieringen zijn gestart in de
vroegere katholieke oudervereniging
„Voor het Zorgenkind" en als traditie
na de fusie met de oudervereniging
„Helpt Elkander" zijn voortgezet. Hij
zei, dat de belangstelling ieder jaar
toeneemt en verheugd te zijn dit jaar
ook meerdere niet-kathblieken wei-
kom te mogen heten.
Bij de Eucharistieviering ging pater M.
Koot voor en verleende het jeugdkoor
„St. Agatha" uit Zandvoort muzikale
medewerking. Enkele leden van het
koor verzorgden ook een kerstspel
genaamd „Wat de engel Gloria
beleefde", dat in deze viering de
lezingen verving.
Op kinderlijke en ontroerende wijze
lieten zij zien hoe Jezus ieder jaar
opnieuw geboren wordt en wat dit
voor mensen kan en moet betekenen.
Pater Koot diepte dit in zijn toespraak
nog verder ui t.
Het was een mooie en ondanks de
ruim 250 aanwezigen intieme viering.
Een belangrijk aandeel daarin had het
door vele zieken uitgedunde koor.
Enkele liederen werden door alle
aanwezigen enthousiast meegezongen.
Een spontaan en warm applaus klonk
op na het slotlied „De • kleine
trommelaar" waarbij het goede spel
van de kleine drummer opviel.
Na de Eucharistieviering was er voor
allen een uitstekend verzorgd ontbijt
na afloop waarvan velen nog enige tijd
bleven napraten.

Aangehouden
ZANDVOORT - Een vijfentwintigjari-
ge man afkomstig uit Tiel, en om
wiens aanhouding was verzocht door
het politiekorps aldaar, werd door de
Zandvoortse politie aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht in zijn
woonplaats f 70.000,-- te hebben-
verduisterd. De man is overgebracht
naar de politie te Tiel.

Beschadiging
ZANDVOORT - Zaterdag ontdekte
men dat het hekwerk van de
hockeyvelden nabij de oosttunnel van
hot circuit zwaar was beschadigd. Een
zwaar beschadigde auto werd bij het
hek aango troffen.
De politie stelt een onderzoek in.

Jongeren tot 18 jaar betalen helemaal
geen contributie. Terwijl de leeftijd is
verlaagd voor de jeugdleden, die zowel
in de afdeling voor de volwassenen
willen lenen als in de jeugdafdeling.
Die leeftijd is verlaagd tot 12 jaar.
Kinderen tot 12 jaar mogen dus
uitsluitend - met rode kaart - in de
jeugdafdeling boeken lenen.
Overigens zal de jeugdafdeling ook op
de avonduren open zijn. Echter alleen
toegankelijk voor houders van een
groene kaart (de leden van 12 tot 18
jaar). Een ander tarief dat omhoog
gaat is de vergoeding voor een
duplicatiekaart. Voortaan betaalt men
f2,50.
studieboeken. Jeugdleden tot 12 jaar
mogen twee verhalende en drie
jeugdst.udieboeken per keer meene-1

men. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar
gelden dezelfde regels als voor
volwassenen.
Het aantal mee te nemen documenta-

-tiemappen en informatieboekjes is
onbeperkt Per keer mag men
bovendien één stripverhaal extra

De vergoeding voor het reserveren van
onder meer boeken wordt afgeschaft.
Dit geldt zowel voor boe ten uit eigen
bezit air, voor materialen uit andere
bibliotheken.

De boetes voor het te lang
achterhouden van boeken blijft
bestaan en wel een kwartje per week
of voor een deel van een week. De
eerste dag van de overschrijving van de
uitleentermijn telt niet mee. Het
maximale boetebedrag vfcn f 10,- per
persoon komt te vervallen. Daarvoor
in de plaats komt een maximumbe-
drag van f 2, 50 per boek.

Bij het zoekraken van boeken en
onherstelbare beschadigingen wordt
de nieuwprijs van het boek als
richtsnoer aangehouden.

foto-archief

gecopieerd
ZANDVOORT - De folklore-
vereniging De Wurf in Zandvoort
Krijgt alsnog een kopie van net
particuliere, foto-archief van ue
Zandvoorter G.N. de Heer. Hij
overleeu in mei dit jaar op
82-jarige leeftijd. Het foto-ar-
cnief dat aan net Rijksarcnief in
Haarlem was geschonken zal
worden gekopieerd op dia's.

Ook de begeleidende tekst van De
Heer zal er worden bijgevoegd. De
kopieè'ring van zijn fotu-archicf
gebeurt met volledige toestemming
van dr. A.J. Kölker, inspecteur van de
provinciale archieven en drs. F.J.M.
Otten, rijks-archivaris in Haarlem.

Hei foto-archief omvat vele hondcr-
den foto's waarvan velen met de hand
gekleurd. Voortaan zal de folklore-
vereniging De Wurf dan in het bezit
zijn van een zeldzame verzameling
foto's van Zandvoort De kosten van
dit omvangrijke kopiuëenverk worden
gedragen door De Wurf. Volgend jaar
wil de vereniging enkele avonden
houuen waarop de dia's aan het
Zandvoortse publiek wordt getoond.

Met oog en 01B
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de badplaats door
Op de drempel Gemeenteraad
Op speciaal verzoek va-n de
redactie zal deze laatste „Oog
en oor" in dit jaar uitsluitend
gewijd zijn aan het oude, dat
achter ons ligt en de toekomst,
die zo vlak bij is. Dit alles
gezien in 't licht van de
bekende uitspra*... van Bilder-
dijk: „In 't verleden ligt het
heden, in het nu wat worden
zal. Gaat het u als mij, dan
hebben deze laatste dagen van
het snel wegvliegende jaar iets'
van weemoed. Het is net of we
iets achter moeten laten en
uitzien naar iets nieuws,
terwijl er toch in feite niets
verandert.

Meditatie
Deze dagen zijn uitgezochte
dagen om te gaan mediteren, al
achten we daar ons Zand-
voorts Nieuwsblad minder
geschikt voor. Maar het is
goed, dat we nog éénmaal
achterom zien naar het afge-
lopen jaar en dan wel heel
speciaal wat onze gemeente
betreft. Was het een goed, was
het een slecht jaar? Och, wat
is goed en wat is slecht? We
denken dan allereerst a a n de
velen, die ons ook dit jaar weer
zijn ontvallen. Voor heel wat
inwoners zijn deze dagen vol
ellendige herinneringen, die
maar heel moeilijk te verwer-
ken zijn. Onverbiddelijk heeft
de dood weer toegeslagen,
soms op een wijze, die we
nooit hadden verwacht en die
ons diep heeft aangegrepen.
Wanneer we deze lijst moeten
opmaken, dan is voor velen
onder ons het jaar 1978 een
jaar geweest, dat diepe won-
den heeft geslagen. De Kerst-
dagen zijn weer achter de rug.
Hebben we er troost en sterkte
in kunnen vinden, om het
nieuwe licht, dat werd gebo-
ren? Ik hoop voor allen, die
dit zo extra nodig hebben, dat
dit het geval zal zijn geweest.
En wij, voor wie het jaar 1978
zonder veel moeilijkheden is
verlopen, we hebben het weer
gezongen: Stille nacht, heilige-
nacht, heil en vree wordt
gebracht aan een wereld,
verloren in schuld. Maar wat
die schuld betreft, kunnen wij
het helpen dat alles zo
moeizaam verloopt in deze
benauwde wereld? We praten
onszelf liever vrij en houden
het maar liever bij vadertje
Cats, als hij zegt: g,Een ander
krijgt altijd de schuld, geen
mens en siet z'n eigen bult".

Jubilea
Wat het afgelopen jaar betreft,
elders in dit blad zult u
daarover nog een uitvoerige
reportage vinden. En dan
mogen we, het geheel over-

.ziende, wat Zandvoort aan-
gaat, toch wel vaststellen, dat
het voor onze gemeente niet
zo'n héél slecht jaar is geweest,
ondanks het langdurige ont-
breken van echt zomerweer,
dat we zo nodig hebben. Maar
Zandvoort heeft dit jaar
gestaan in het teken van de
jubilea. Hoeveel zijn er niet
geweest? Het grootste jubi-
leum was zeker wel de viering
van „Zandvoort 150 jaar
badplaats", met alle daaraan
verbonden evenementen. Hier-
in is Zandvoort op z'n best
geweest en allerwegen heeft
men zich ingespannen om er
iets leuks en iets goed van
ttmaken. Talloze verenigingen
hebben er hun krachten aan
gegeven en ook ons gemeente-
bestuur is niet afzijdig geble-
ven.
Dat alles heeft veel goed
gemaakt, vooral in de dorps-
kern van een seizoen, dat voor
het slechte weer dreigde te
mislukken, maar tenslotte
toch tot goede resultaten
leidde, al bleef de zomer voor
onze strandexploitanten uiter-
mate slecht en konden zij van
dit extra feestelijk gedoe maar
weinig vruchten plukken.

Een belangrijk ander punt was
de verkiezing van onze nieuwe
gemeenteraad. Het heeft nog
al, wat voeten in de aarde
gehad, vóór de rust in de
gelederen van onze vroede
vaderen weerkeerde. Nu gaat
het er eindelijk op lijken, dat
dit het geval zal zijn en men
elkaar lijkt gevonden te heb-
ben. Dit wekt wat het nieuwe
jaar betreft, hoopvolle ver-
wachtingen. Laat men er toch
steeds meer van doordrongen
raken, dat voor een goed
functioneren van het maat-
schappelijk leven in onze
badplaats, een eensgezinde
gemeenteraad een eerste
vereiste is. We zijn nog wel
niet, waar we zo graag zouden
willen zijn, maar in ieder geval
lijkt het de goede kant uit te
gaan.

Verenigingsleven
Het verenigingsleven bloeide
op zoals dit in jaren niet het
geval was. De viering van
Zandvoort 150 jaar badplaats
was daar zeker niet vreemd
aan. In dit geval mag zeker met
name worden genoemd de
stormachtige ontwikkeling,
die ons Cultureel Centrum aan
het Gasthuisplein meemaakt.
Hier werd een belangrijke
bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het culturele
leven in onze gemeente, een
ontwikkeling die wat de nabije
toekomst betreft, zeker tot
nog belangrijker resultaten zal
gaan leiden.

Burgemeester
En tenslotte menen wij, dat
het jaar 1978, het eerste volle
jaar dat burgemeester Machiel-
sen in deze functie meemaak-
te, voor hem en z'n gezin een
jaar is geworden, waarin hij de
kans heeft gekregen en die ook
heeft benut, om zich ten volle
in de Zandvoortse problemen
in te werken. En hij heeft dat
gedaan op een wijze, die tot
grote voldoening heeft geleid.
In hem vond Zandvoort een
burgervader, die niets liever
doet dan met alles mee te leven
en zich overal voor te interes-
seren. Een man met een open
oog voor vreugde en verdriet,
voor moeilijkheden en succes-
sen en een man die men overal
vinden kan. Bovendien een
mens, die • evenals z'n vrouw -
door hun overrompelend en
hartelijk optreden - en zeker
niet gespeend van een hartver-
warmende humor, vlak bij de
bevolking staat. Dat heeft men
in Zandvoort nu wel dóór en
deze verhouding groeit nog

'steeds. We hebben het met de
familie Machielsen wel bijzon-
der goed getroffen.

Nieuwjaar
Erf zo gaan we dan gezamenlijk
met rasse schreden het nieuwe
jaar tegemoet. Wat het ons
brengert zal, weet geen mens
en dat is tenslotte maar go e d
ook. Eén ding weten we wel:
wat het weer betreft, kan het
moeilijk slechter worden dan
dit in het nu afgelopen jaar het
geval was en dat is tenminste
één troost.
Het spreekt vanzelf, dat wat
mij persoonlijk betreft, mijn
beste wensen u voor het jaar
1979 vergezellen. Moge het in
alle opzichten eenjaar worden
met inhoud voor ons allen en
voor u elk in 't bijzonder, een
jaar waarin leed u wordt
bespaard en voorspoed uw
deel zal zijn. Elke week hoop
ik u ook in het nieuwe jaar
weer van het reilen en zeilen in
onze gemeente op de hoogte te
houden. Dat ik daarbij wel
eens tere puntjes zal moeten
aanraken, spreekt vanzelf,
maar dat hoort er nu eenmaal
bij. Nogmaals: moge 1979 een
jaar worden, zoals wij dit zo
gaarne verwachten. Het ga u
allen wél!

K.sr..
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Spontane
afscheidsreceptie
ZANDVOORT • De bekende
Zand voor tse tandarts de heer
Th. van der Meulen, wonende
aan de Hogeweg nr. 76, die
ongeveer 25 jaar lang zijn
praktijk in de badplaats uit-
oefende en in zeer brede k kring
grote bekendheid verwierf, heeft
woensdagmiddag mogen ervaren
hoezeer zijn werk door velen op
prijs werd gesteld.

Op advie» van zijn artsen gaat tandarts
van der Meulen zijn praktijk beëindi-
gen, die per l januari 1979 door zijn
opvol ger word t voortgezet.
Er had zich onder zijn patiënten een
comité gevormd, bestaande uit me-
vrouw Funkc-Kiippers en de heren N.
Werthcim en K. Tilstra.
Men hield een inzameling teneinde de
tandarts een blijvend afscheidsge-
schenk te kunnen aanbieden, waar-
voor spontaan werd bijgedragen.
In tegenwoordigheid van een groot
aantal patiënten en oud-patiënten had
woensdagmiddag ten huize van de
afscheid nemende tandarts de aanbie-

ZANDVOORT - De comptabele van
de Gemeente Zandvoort maakt de
inwoners van Zandvoort «r op attent
dat geen contante betalingen meer
kunnen plaat-; vinden ten kantore van
de kassier der gemeente.
Met ingang van 2 januari 1979 kunnen
contante betalingen voorde gemeente
uitsluitend nog plaats vinden bij de
RABO-bank, Grote Krocht 34-36,
Zandvoort. De bank is hiertoe voor
het publiek geopend op maandag tot
en met vrijdag van 9.00-12.30 uuren
van 13.30-16.30 uur. Op vrijdagavond
kan men terecht van 18.00 tot 20.00
uur.

Liederenavond
ZANDVOORT- Donderdag 4 januari
a.s. start in het Concertgebouw
Haarlem de Vokale Serie: Vier
liederenavonden in de Tuinzaal (lees:
Kleine Zaal). ledere avond komen er
twee vokalistcn: steeds een man en
een vrouw. Donderdag 4 januari bijten
de bariton Bernard Kruysen en de
sopraan Wendela Bronsgeest de spits
af met liederen van Debussy, Duparc,
Schubert, Fauré, Ravel, Hindemith en
Richard Strauss. Zij worden aan de
piano begeleid door Gérard van Blerk
en Thom Bollen. Voorts zullen op de
donderdagen l februari, l maart en 26
april zingen: altmezzo Elisabeth
Cooymans/tenor Peter Kokkelmans/
bariton " Max van Ëgmond/altmezzo
Carolyn Watkinson/sopraan, Thea
Ekker-van de Pas en bariton Wout
Oosterkamp.
Aan de piane: Rudolf Jansen, Tonie
Ehlen, Tan Crone en Jan Wolffs.
Aanvang kwart over acht. Abonnë-
menten a f 35,- voor 4 concerten (cjp
f 17,5i/) heden verkrijgbaar aan de
kassa van 10-3 uur, telefonisch van
12-3 uur(023)-320994.;Losse kaarten
a f 10,-- (cjp f5,--). Telefonische
informatie (023J-321155.

ding van het geschenk plaats. Het werd
een .spontane, sfeervolle, ja bijna
huiselijke aangelegenheid dit laatste
samenzijn van de tandarts met zijn
patiënten.
Het woord werd gevoerd doordeheer
N. Werthcim, die benadrukte dat de
heer van der Meulen altijd voor
iedereen niet alleen een arts, maar
bovenal een vriend was geweest en dat
ook altijd zal blijven. Zijn vroegtijdig
afhaken doet velen oprecht verdriet.
Nnmens de patiënten schonk de heer
Wertheim hem een kostbare luxe set
gereedschap, alsmede een geschenk
onder couvert dat nog na de aankoop
was overgebleven en bedoeld was als
aanvulling van de gercedschaps-set
naar eigen keuze.
Duidelijk ontroerd door de onver-
wachte geschenken waarbij mevrouw
van der Meulen nog een fraai
bloemstuk ontving, bracht de heer van
der Meulen dank voor deze spontane
geste van al zijn patiënten. „Woensdag
27 december 1978 zal nog heel lang in
mijn herinnering blijven voortleven"
zei hij aan het eind van zijn
dankwoord. Geruime tijd bleef men
daarna met een hapje en een drankje
nog gezellig onderling bijeen, waarbij
talrijke herinneringen werden opge-
haald.

K.Sr.
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Kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
10.30 uur: ds. C. Mataheru, oudejaars-
dienst met medewerking van Wim
Lekkerkerker, trompetg (crèche aan-
wezig):
Jeugdhuis achter de kerk: geen
jeugdkapel.
Nieuwjaarsdag geen dienst.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15,
10.00 uur: ds. J. Dijkstra van
Bennebroek; 19.00 uur: ds. P. van
Hall. Nieuwjaarsdag geen dienst.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15,10.30 uur: ds. W.F. Monnee,
Vrijz. Herv. pred. te IJsselstein.
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.
Zaterdag 30 december 19.30 uur:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang. . .
Zondag 31 december 8.45 uur: Stille
Eucharistieviering; 10.45 uur: eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caecilia-kerkkoor (hoogmis).
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en
16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat l,
Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond, maandagmiddag l
januari 3 uur: Nieuwjaars-samen-
komst in huize „Pniël", Zuiderstraat
3.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk.

Kerstvlucht Fly Away
met weinig vliegers
ZANDVOORT • De VVV werkgroep Fly Away, die zich al enkele
zomers bezig houdt met het organiseren van drukbezochte
vliegerwedstrijden op het parkeerterrein Zuid, had op woensdag 27
december een Kerstvlucht op het strand bij de Rotonde op touw
gezet. Dit eerste winterse vliegerfestijn werd nog geen doorslaand
succes. Het weer zat niet mee, er was te weinig en te laat
ruchtbaarheid aan het evenement gegeven en op het laatste moment
moest de grote animator Edo van Tetterode het door ziekt laten
afweten.
Toch klommen er nog een slftal
kunstige kerstvliegers boven de vloed-
lijn omhoog en de jury, bestaande uit
de heren Hilbers, Loogman en Van
Lent had het bepaald niet gemakkelijk
om daar de vijf beste uit te zoeken.
Kerstballen en takken gingen zelfs
mee de lucht in en op grond van
decoraties en vliegcapaciteilen kwa-
men de deskundigen uiteindelijk tot
de volgende uitslag: 1. Hans Geurts,
Bloemendaal, 2. Stefan Cooper,
Zandvooort, 3. Ronald van Kuyk,
Amsterdam, 4. Dick Bol, Zandvoort,
5. Jaap Leutscher, Bloemendaal.
Jury-voorzitter Theo Hilbers deelde in
restaurant „Stella Maris" de prijzen
uiten deelde mee, dat komende zonwr
weer de Nederlandse kampioenschap-
pen vliegeren in Zandvoort zullen
worden gehouden. '

Receptie ZTC
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Tennisclub nodigt alle leden uit voor
een gezellige nieuwjaarsreceptie. Deze
zal gehouden worden op zondag 7
januari in hotel Keur, Zeestraat van
16.00-18.00 uur.

Vergadering
ZANDVOORT - De commissie van
advies en bijstand van publieke
werken zal op donderdag 4 januari
1979 in openbare vergadert ngbijeen-
komen.
De vergadering wordt gehouden in het
Raadhuis en begint om 20.00 uur. Op
Öe agenda staat onder andere:
Verlenging " huurcontract NAV-
restaurant circuitgebied. Burgemees-
ter en wethouders stellen voor het
huurcontract te verlengen tot l
januari 1984 en de huurprijs jaarlijks
aan "te p'assen aan de hand van'het
stijgingspercentage van het prijsindex-
Cijfer van de kosten voor gezinscon-
sumpfie: 'T

De Boet aanwinst
voor Noord

BE GROOTSTE
SPECIAALZAAK
NOTEERT U EVEN

ONS TELEFOONNUMMER

023-252760
Misschien heeft u ons morgen al

nodig voor snelle reparatie aan uw

WASAUTOMAAT
Service binnen 24 uur,
voorrijkosten f7,50.

Gen. Cronjéstraat 62,
hoek Kloosterstraat.

ZANDVOORT • Het langzaam groeiende winkelcentrum in
Nieuw-Noord heeft dezer dagen een belangrijke uitbreiding
ondergaan, Cees en Hilde Paap openden daar een ruime en frisse
„doe-het-zelf-zaak, die zich nu al in een flnke belangstelling mag
verheugen. De familie Paap, die vroeger een dergelijke zaak in de
Smedestraat had, verkoopt vrijwel alles op het gebied van verf en
behang. Verder is in „De Boet" een uitgebreide collectie attributen
en materialen aanwezig voor hen, die zich bezighouden met
kunstschilderen, tekenen en handenarbeid. Ook inlijstwerk wordt er
vakkundig verzorgd. Tijdens en na de feestelijke opening werd wel
duidelijk, dat „De Boet' in een goede behoefte voorziet.

EVON BV
begint per 2 januari met de schoon-

maak van een bejaardenhuis in
Zandvoort.

Voor deze werkzaamheden zoeken wij
contact met

5 DAMES
die dit in de ochtenduren voor ons

willen uitvoeren.
Indien u interesse hebt, belt u dan even

EVON BV
Santpoort - Tel. 023 - 37 82 91

Zandvoort
Pakveldstraat 21, Tel. 02507.

Auto van het Jaar
Ï978/W79

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER
J. VAN

DEN BOS
Bilderdijkstr. 5, tel. 3796.

l Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestr. 8 - Zandvoort

Tel. 02507-61 23

Nette dame
60 gepass. wil contact

opnemen met nette heer
m. chr. begins. event als
huisgenoot. Leeft, tot
65 jaar. Lief st m. auto

en telefoon
Br. ons. nr. Z339
bur. v. d. blad.

Opslagruimte
in Zandvoort gezocht

voor

Het Kastenhuis
Grote Krocht23

telefoon 02507-7751

T (KINDER)-
WINKELTJE

Buureweg 1-3, Zandvoort

u telefoon 02507-6580

Geopend 11.30-17.30 uur
zondag 13.00-17.00 uur
Maandag en dinsdag

gesloten

TE KOOP:

peulvruchten, uien
en aardappelen
25 cent per kilo

W. DE BIE
Wijkermeerweg 49

Beverwijk,
Telefoon

02510-24639.

TE HUUR AANGEBODEN:

Gemeubileerde
KAMER

met gebruik van
keuken en douche.

Tot eind mei.
Telefoon 02507-2063

Wie heeft er een

etage of
zomerhuisje
te huur voor een kapster

om permanent te
bewonen.

Telefoon 02507-2214
A. Kerkman

Haltestraat 63

G. KOL
Schuitengat f lat 7,

telefoon 32 12.

Auto • Brand • Leven
Alle verzekeringen

SCHIL DERSBEDRIJ F
C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24.
Zandvoort

telefoon 02507-2206

«oor al DW schilder en
behangwerk. Verkoop
van verf. glas, behang.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Rcinnardtstraat ZO, telefoon 03507-4365.

STENO-TYPEN
Nieuwe cursussen beginnen

v.a. 4 januari.
Aanmelden dagelijks van 14.00—19.00 uur.

W. Verhoeven,
Van Galenstraat 120, telefoon 3550.

ZONNEHEMELS/ZONNEBANKEN
Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt
worden. Haal de zon in huis met 'n gekoelde
zonnehemel en/of zonnebank van Iris.
Uit Voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis
bezorgd en geïnstalleerd door geheel Neder-
land. 18 maanden schriftelijke fabrieksgarantie
op alle onderdelen (dus ook op de lampen).
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook
's avonds en in het weekend.

IRIS IMPORT-EXPORT
Lorentzkade 438, Haarlem. Telefoon 023-
245596.

HEUOFORM VOLGT MODE
OP DE VOET

Voor goede betalers is

geld lenen niet duur!
KREDIETEN MET BOETEVRIJE AFLOSSING

GUNSTIGE CONDITIES
Onmiddellijke toezegging

VAN DE LENING
GRATIS ANALYSE VAN UW VERZEKERINGEN
(METOPBERGMAP), SNELLE VERTROUWDE

BEHANDELING BIJ ONS IS 1 +1
INDERDAAD 2. VOORBEELDEN OP BASIS

HUIDIGE RENTESTAND
OPNAME MIN. PER MNO.. MIN. PER JAAR
f 5.000,- / 47,50 f "475.
f 7.000,- f 66,50 f 665,-
f 9.000,- f 85,50' / 855,-
f 11.000,- f 104,50 / 1045,-
f 14.000 f 133,00 / 1330,-
f 24.000 f 228,00 f 2280,-

Hypotheken.tot 140%
Binnen 2 dagen geregeld, rente v.a. 8,1%

Advies Buro Karl Grannetia
Wilhelminaweg 3. Zandvoort. tal. 02507-2150,

Bekijk de nieuwe kollektie
laarzen en schoenen bij:

HARMS SCHOENEN
Diaconiehuisstraat Sa, zijstraat van

de Haltestraat, Zandvoort,

FROMAGERIE
KAAS-EN

. WIJNSPECIALISTEN
' . Kerkstraat GA - Zandvoort

Telefoon 02507-6141

Ook in 't nieuwe Jaar hebben
wij de oude tijd.

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 23 07
heeft immers uitsluitend precisietijd, d.w.z'. horloges,

klokken en wekkers waar u altijd van opaan kunt.
Wij wensen u een voorspoedig en vredig Nieuwjaar
en zorgt u er vooral voor, dat u ook dan altijd bij de

tijd blijft.
Wij helpen u daarbij gaarne.

Komt u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis l

Eigen reparatie-afdeling met elektronische
apparatuur.

Techn. Bureau A. Vader
Prinsesseweg 52a

tel. 02507-3176
Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang, tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

CENTRALE VERWARMING

Aanhangwagenbedrijf

RABBE
VOOR IEDER TRANSPORT EEN"

PASSENDE WAGEN VAN 0,4 TOT 10 TON.

Kruisweg 381. Aalsmeer/Hoofddorp
Telefoon 02977-23662 of 02503-15758

Kapsalon „RITA"
Wij permanenten reeds v.a. ƒ 52,50.

Natuurlijke golf gegarandeerd,
géén kroes.

Verven en spoelen in de natuurlijke kleuren.
Wij gebruiken

L'OREALenWELLA
produktqn.

Wij werken uitsluitend op afspraak en zijn geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag

van 8.30 tot 18.00 uur.
Tolweg 20 - Zandvoort - Tel. 0250? - 22 31

AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13a - Zandvoort.

telefoon 5186

SCHILDERS- en
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu-ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT • NOVILON • TREOFORD etc.
. DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD.

VITRAGES en OVERGORDIJNEN
' '* ' ' WANDBESPANNINGEN

Het oude jaar wil met nog
één keer onze lage koffie -
roomboter en bier prijzen BOUWERS VERSMARKT

WINKELCENTRUM NIEUW-NOORD



Uitstekend toneelspel WEEKENDDIENSTEN

van vereniging
SANDVOORT - Met een drietal ongelofelijk goede opvoeringen -,
vrijdagavond, zaterdagavond (en zondagmiddag voor de bejaarden)
heeft de jubilerende toneelvereniging „Wim Hildering", die dit jaar
dertig jaar bestaat, gedemonstreerd, tot welke uitzonderlijke
resultaten dertig jaar ernstig en ingespannen'toneelspel leiden kan.
Men demonstreerde dit op overtuigende wijze met de opvoering van
het toneelspel. „Anastasia" van Marcelle Maurette, in een vlotte
vertaling uit het Frans door Jan Teulings. Alle opvoeringen trokken
vrijwel uitverkochte zalen..

Drie hoogtepunten zijn , uit dit
boeiende spel bijgebleven. (Zonder
ook daarmee aan het spel- van alle
anderen ook maar iets te kort te willen
doen) dat waren Riek Kok als de
blinde vrouw, het duo Gonny
Heierman-Alie Rol, resp. als, Anna
(Anastaasia) en de keizering-weduwe
Maria Feodorowna (moeder van de
vermoorde Tsaar Nicotaas II) en 'Ed
Franscri als de geraffineerde leider van
het Russische syndicaat: Prins
Bounine.
Zij brachten, bijgestaan door-alle
anderen, met amateurtoneclspêl op
hoog niveau, een bijna ongelofelijke
prestatie

T ragedie
Hoe men ook over de inhoud mag
denken het is en blijft een knap
geschreven toneelwerk, waarin veel
aandacht wordt bestred aan de
tragedie van de volledig uitgeroeide
Tsarcnfamilie. Een tragedie, die nu
nog altijd vóór werkt als een der
grootste schanddaden die de wereld
ooit heeft gekend.
Het staat buiten alles vast, dat het
ensemble zich terdege in deze
tragedie, met alle bijkomstigheden van
dien, had ingewerkt en er waren
momenten, dat men zijn ontroering
maar nauwelijks meester kon blijven.
Dit was vooral het geval met het
meeslepend spel van Alie Bol als de
Keizerin-weduwe. Groots en indruk-
wekkend en statig van opzet kwam
haar spel over. In alle keizerlijke
grootheid wist zij aan haar spel
gestalte en gratie te geven, hoog
optorenend tegen alle lagen en listen
die rondom haar werden gespannen,
verteerd door verdriet om hetgeen
achter haar lag, en heftig in haar
ontroering, wanneer zij haar zaak
dreigt te verliezen door Anna als haar
kleindochter Anastasia te erkennen.
Het was ongetwijfeld Gonny Heier-
man die haar naar deze hoge opvatting
van haar rol heeft gebracht. -Haar
prachtige spel heeft ons voortdurend

bezig gehouden en ,' maakte ook bij
het publiek een diepe indruk. Zij heeft
zichzelf in deze rul overtroffen en nog
nooit zagen, wij, haar zó belcvenisvol
acteren, volkomen ingeleefd in alle
situaties.

Blinde vrouw
Dan was daar Riek Kok als de blinde
vrouw die duidelijk aantoonde, dat
men ook in een kleine rol groot kan
zijn. Haar creatie was van een diepe
bewogenheid en greep sterk aan, toen
zij Anna als Anastasia meende te
herkennen. Groots en indrukwekkend
was ook het spel van Ed Fransen als de
sluwe en overheersende Prins Bounine
van het Russische syndicaat. Een
veeleisende rol, die hij van begin tot
einde wist vol te houden en dat was
geen sinecure omdat hij bijna
voortdurend op de planken stond.

Zijn medespelers in het syndicaat-
drietal Con Slagveld als Chcrnov en
Martin Langereis als Petrovski stonden
hem daarbij dapper terzijde, al had het
speelgoed-pistooltje (het leek er
althans veel op) wel achterwege
kunnen blijven. Het deed in deze
situatie wat belachelijk een grotesk
aan. Met name genoemd dient nog te,
worden Jan van der Werff als een
overtuigende Prins Paul en Joop van
Droffclaar als de statige lakei Sergei.
Ook de overige bijrollen bleken bij
allen in goede handen.

Regie
Best nog te vermelden de kundige en
alles beheersende regie van Alie Bol,
die hiermede een opmerkelijke presta-
tie leverde. Een compliment ook voor
de fraaie decors en rekwisieten. Men
heeft op het wat gebrekkige toneel
hiermee weten te goochelen en
opnieuw werd bewezen, dat met veel
inspanning tenslotte hier in gebouw
„De Krocht" toch nog wel het een en
ander • te bereiken valt,- al moeten
vergelijkingen met sctfouwburgtoneel
hier wel achterwege blijven, want dan
is men nergens meer. Maar aanvaard-

Datum 30-31 december en i januari

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.
Arts: B.F.J. Bouman, tel. 5600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via
de telefoonnummers van de huis-
artsen. Andcrson telefoon 2058;
Drenth telefoon 3355.
Flicnnga telefoon 2181; Zwerver
telefoon 2499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: zr. A.E.
Bosch ma, Linnacusstraat 7 flat 4, tel.
4277.
APOTHEEK: zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 3185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnacusstraat 3, flat 2,
Zandvoort. Telefoon 02507-4437
b.g.g. 023-313233.

H U L P D I E N S T : t e l e f o o n
023-243340. Weekeinde van vrijdag
19.00 uur tot maandag 7.00 u ur.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckcstraat 17, telefoon 5847. Bij
afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem. Tel.
023-313233.

STORINGSDIENST
telefoon 7641

GASBEDRIJF

POLITIE: telefoon 3043.
BRANDWEER: tel. 2000.
TAXI: telefoon 2600.

ALGMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERKZANDVOOIIT
Noordorstraat l, telefoon 3459 (b.g.g.
023-320899 of 3204 64).
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur; maandagavond van 7.00
lot 8.00 uur. Verder volgens afspraak.
Voor deze hulpverlening beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dal er voor de vragen geen kosten
verbonden zijn.

S.O.S. TELEFONISCHE' HULP-
DIENST HAARLEM
Telefoon 023-326655. Advies m
geestelijke en sociale nood. Bereikbaar
dagelijks van 's avonds 7.00 tot
's morgens 7.00 uur.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING geeft advies, hulp
en informatie. Alleen telefonisch
bereikbaar onder nummer 7373 in
Zandvoort van maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 12.00 uur en iedere
zondagmiddag van 16.00 tol 17.00
uur. Ook schriftelijk via poslbus 100,
Zandvoort.

Veel animo voor
kerststukjes maken

Kerstboomverbranding
Zoals etk jaar /uilen er in
Zandvoort weer kerstboom-
verbrandingen worden ge-
houden en wel op vrijdag-

'avond 5 januari 1979 om
halfacht, op het strand aan
de Rotonde en in Zand-
voort-Noord aan de Kam.
Onnesstraat op het terrein
tussen de remise en de
rioolwaterzuivering. Dit jaar
zal er voor het eerst een
loterij worden gehouden
onder de kinderen die de
bomen naar één van de
verbrandingsplaatsen bren
gen.
Elk kind dat op vrijdag f>
januari vanaf 10 uur 's mor-
gens een boom naar de
Rotonde of naar de Kam.
Onnestraat brengt ontvangt
hiervoor een lot. Dus hoe
meer bomen een kind brengt
des te meer loten het
ontvangt.
De bomen kunnen tot
's avons ongeveer 7 uur
gebracht worden.
De prijzen zijn: Ie prijs een
V.V.-bon van f 40,-; 2e prijs
een V. V. V.-bon van f 30,--;
3e prijs een V.V.V.-bon van
f 20,--; 4e t/m 100e prijs een
V.V.V.-bon van f 5,--.
De trekking zal geschieden
op maandag 8 januari en de
uitslag hiervan zal nog nader
bekend gemaakt worden.

De blinde vrouw (Riek Kok) herkent Anna als Anastasia.

baar was het geheel zeker in alle
opzichten. Men heeft er bergen werk
mee verzet.

Goed toneelspel
Zo heeft „Wim Hildering" met deze
bijzonder geslaagde opvoering Zand-
voort een kostelijke avond bezorgd
met goed toneelspel. Dexovaties en
bijvalsbetuigingen en menig open
doekje waren dan ook een welverdien-
de beloning, evenals de zee van
bloemen die na afloop van elketvoor-
stelling werden aangedragen.
Voorzitter Henny Hildering vertolkte

voor deze spontaniteit de dank
namens het gehele ensemble en bleek
nog een verrassing in petto te hebben
door de mededeling, dat de vereniging
nu alweer plannen heeft om in de
komende zomermaanden voor inwo-
ners en badgasten op het Gasthuis-
plein een openlucht uitvoering te gaan
geven van het blijspel „lm weissen
Rössl", waarvan een toneelbewerking
bestaat, die wij reeds eerder zagen in
theater Monopole en die zeker
bijzonder geschikt zal blijken vooreen
uitvoering in de open lucht.

K.sr.

Neem tien geboden'in acht

voorzichtig met vuurwerk!!
ZANDVOORT • Nog ieder
jaar rond de jaarwisseling
knait het vuurwerk soms
eerder uit elkaar dan rond de
klok van twaalf tijdens oud-
en nieuwjaar. Soms knalt het
vuurwerk uit elkaar waar men
bijstaat. In de handpalm of
vlak in het gezicht. Daarom
wil de politie van Zand*
voort ( nog eens wijzen op
de inachtneming van regels
bij het afschieten van het
gevaarlijke spui. Die regels
zijn door het Veüïgheids-
instituut in Amsterdam op
een rijtje gezet. En ieder doet
er goed aan de „tien
geboden" zorgvuldig te lezen.
Hier zijn ze:

Koop alleen vuurwerk dat is
vooriien van een duidelijk
leesbare, in de Nederlandse
taal gestelde, handleiding, bij
de officiële vuurwerkwinkels.

2. Bewaar het- vuurwerk in bij
voorkeur een metalen trom-
mei op een,veilige en droge
plaats, zo mogelijk buitens-
huis.

3. Kies een veilige ontstekings-
plaats, in verband met
brandgevaar. Denk aan mens
en dier. Let op rieten daken
en ander brandbaar materiaal.
Sluit ramen en deuren vóór

• het vuurwerk begint.
4. Lees de handleiding ruim vóór

het ontstekingstijdstip. Het-
zelfde geldt vóór'het klaarzet-
ten van de te gebruiken
hulpmiddelen, zoals flessen
voor het plaatsen van vuur-
pijlen. Plaats de flessen halfin
de grond of, als deze bevroren
is, vul ze met zand. -

5. Bepaal vooraf de plaats, zo ver
mogelijk van de ontstekings-

*-plaats, vanwaar huisgenoten
kunnen toekijken. Houd
daarbij 'rekening met eventu-
eel optredende gladheid.

6. Gebruik voor het afsteken
geen lucifers, maar een
gloeiende sigaret of sigaar.

Steek niet per abuis het
vuurwerk in de mond, terwijl
gelijktijdig de sigaret wordt
weggeworpen.

• 7.

8.

9.

Experimenteer niet met vuur-
werk. Probeer niet zelf-
vuurwerk te maken.
Bundel geen vuurwerk terwil-
le van- effectverhoging, dat is
levensgevaarlijk, maar ont-
steek ieder stuk apart.
Bereid, kinderen zorgvuldig
voor, wanneer ze oud en wijs
(voorzichtig) genoeg zijn om
vuurwerk te mogen ont-

" •• steken.
10. Telefoonnummers van brand-

weer, arts en politie' bij de
N hand, voorkomen, dat in geval

van nood kostbare tijd
verloren gaat met zoeken.

En tenslotte:
Overtuig u, dat geen onontplbft
of • half verbrand vuurwerk
achterblijft. Dat levert gevaar op
voor kinderen, die de volgende
ochtend op zoek gaan.

Nieuwjaars
receptie
ZANDVOORT - De Burgemeestervan
Zandvoort' en mevrouw Machielsen-
Mouw zullen gaarne de burgerij en
vertegenwoordigers van het plaatselijk
verenigingsleven ontmoeten, op een
nieuwjaarsreceptie, welke zal worden
gehouden op dinsdag, 2 januari 1979
des avonds van 7 tot 8.30 uur in het
gemeentehuis. Op deze receptie zijn
alle inwoners van Zandvoort welkom.

ZANDVOORT - Zowel de ouderen als
de jeugd hebben zich de afgelopen
week bijzonder verdienstelijk gemaakt
met het maken van kerststukjes.
De ouderen konden zich daarbij
uitleven in de bijeenkomst, die de
afdeling Zandvoort van de Kon. Mij.
voor Tuinbouw en Plantkunde
dinsdag 19 december jl. hand
uitgeschreven in hotel Keur en
waarvoor ook de afd. Zandvoort van
de Ned. Ver. voor huisvrouwen, de
Vereniging van volkstuinders en
„Vrouwen van nu" waren uit-
genodigd.

Het vervaardigen van deze Kerst-
stukjes stond onder de deskundige
leiding van de heer J.R. Warmerdam,
die ook op dit gebied reeds meerdere
malen zijn sporen verdiende en nu de
deelneemsters opnieuw met raad en
daad terzijde stond. Het werd een
bijzonder geanimeerde bijeenkomst
en vol overgave wijdde een elk zich aan
z'n taak. Het deelneemsters-aantal
bedroeg ruim veertig personen en het
was verbazingwekkend, welke goede
resultaten er door velen werden
bereikt. Menige beroeps-bloemist zou
dat niet verbeterd hebben. Voorzitter
B. Rudenko sprak na afloop de hoop
uit, dat deze jaarlijkse traditie,
waarvoor ieder jaar de belangstelling

groter wordt, het volgend jaar
opnieuw een nog groter aantal
deelneemsters zou trekken. Gelet op
het resultaat van dit jaar bestaat
daarover o.i. geen enkele twijfel. Het
werd voor organisatoren en deel-
npemsters een groot succes!

jeugd
De Contactcommissie Culturele Be-
langen had voor de derde maal een
wedstrijd uitgeschreven onder de
jeugd, verdeeld over twee categorieën,
nl. van 6 t/m 12en van 13 t/m ISjaar.
Ook hier kon van een groot succes
worden gesproken, want het was
werkelijk bewonderenswaardig, om te
zien wat onze jeugd had weten te
bereiken op dit gebied en hoe men zijn
fantasie de vrije loop had gelaten.
Woensdag 20 december reikte burge-
meester H. Machielsen in het Gemeen-
schapshuis, waar de inzendingen
waren tentoongesteld, meteen toepas-
selijke gezellige causerie de prijzen uit,
die bestonden uit V.V.V.-waarde-
bonnen, resp. ter waarde van f 25,--,
f 20,-, f 15,--, f 10,-- en f 5,--. De jury,
bestaande uit mevrouw W. Vliek-
Willemse, en de heren J. van Kleef en
J.R. Warmerdam, had op uitnodiging
van de Kon. Mij voor Tuinbouw en
Plantkunde, afd. Zandvoort de uitslag
van de wedstrijd bepaald.

uitslag

Sporturtwisselinq
ZANDVOORT - Na de succesvolle
sportuitwisselingen met Doetinchem
en Deurne zal er het komende jaar niet
contact worden gezocht met een
nieuwe gemeente. Onder meer
teneinde gelegenheid te krijgen zich in
te werken heeft de nieuwe sportraad
besloten de sportuitwisselingen één
jaar over te slaan.

Deze luidde als volgt:
Groep 6 t/m 12 jaar: 1ste prijs
Corriejanne Keur, 2: Jolandado Cocq,
3. Yvonne Holthuis, 4 Arjan van der
Werff, 5. Jacquelinc Weber.
Groep 13 t/m 18 jaar: 1. Saskia
Drenth, 2. Annemieke Jansen, 3.
Monique Hartman.
Een eervolle vermelding werd toe-
gekend voor de inzendingen van
Paulien en Tom van Paridon.

Leuk was het briefje, dat de jury op
het laatste moment nog ontving en
dat als volgt luidde:

Beste Heren,
Mijn moeder had de heer van der
Moolen gebeld om te vragen of er
's avonds na vijven nog een kerslstükje
ingeleverd kon worden. Ik kwam dit
dus om pltn. halfzeven brengen, maar
trof hier de kerststukjes reeds
beoordeeld aan. Tegen beier weten in
hoop ik nog maar op een klein hansje.
Met vriendelijke groeten Monique
Hartman (14 jaar).

Monique kan tevreden zijn, want
zij verwierf op de valreep in de
2de groep nog een derde prijs!

Alleenstaande ouders

Waterstanden
ZANDVOORT - De hoogwaterstan-
den voor de komende week luiden als
volgt:

Vrijdag 29 december 2.34-14.52 uur.
Zaterdag 30 december 3.2M5.37
uur.

Zondag 31 december 4-06^16.23 uur.

Maandag l januari 4.55-17.12 uur.

Dinsdag 2 januari 5.43.18.01 uur.

Woensdag 3 januari 6.31-18.53 uur.

Donderdag 4 januari 7.23-19.50 uur.

Springtij, l januari plm. 1.15 m.

credit-cards
ZANDVOORT • Na enkele maanden het systeem „credit-cards" uitgeprobeerd
te hebben, kan de heer Jongsma, van Rinko Autobedrijven, rustig stellen dat zijn
systeem in een grote behoefte voorziet. Sinds enige weken is hut namelijk

' mogelijk om dag en nacht benzine of diesel te tanken. Omdat niet iedere klant,
die haast1 heeft, te middernacht over. gepast geld beschikt, kwam deze
garagehouder op het idee om over te gaan op het nieuwste systeem van
credit-cards.
Bezit men een speciale „Rinko" credit-card, dan kan men door middel van een
automaat, op ieder uur van de nacht-benzine tanken, afrekening volgt
maandelijks, plus de gebruikelijke korting.
„Het systeem credit-cards is niet nieuw, maar ik ben wel het hele land
doorgetrokken, om uit te zoeken welk ^ysteem het beste in Zandvoort zou
passen. Het bleek dat men in de Noordoostpolder een bijzonder voortvarend
ysteem had uitgedokterd, ht-tgeen mij wel aansprak. Daarom zijn wij hiermee
gestart en gezien de verkoop, kan ik wel zeggen dat het systeem aanslaat", aldus
een verheugde Jongsma, die nu,geen personeel op nachtelijke uren in dienst
hoeft te hebben en toch zijn dorpelingen van de soms zo noodzakelijke
brandstof voor hun auto's kan voorzien.

HAARLEM - De stichting Geestelijk
Volksgezondheid voor Haarlem en
Omgeving wil nogmaals de aandacht
vestigen op de werkgroep „Alleen-

• staande Ouders".

ledere eerste maandag van de maand
zijn er open contactavonden die
beginnen om 20.00 uur op het adres
Doelst'raat 52 te Haarlem. Deze
avonden zijn speciaal bedoeld voor

. alleenstaande ouders uit de gehele
regio, dus ook Zandvoorters zijn van
harte welkom. De eerstvolgende open
avond is op maandag 8 januari, omdat
dit jaar Nieuwjaarsdag op een
maandag valt.

"De Volharding"
De werkgroep „De Volharding"
onderdeel van bovengenoemde groe-
pering, is ijverig bezig met het
onderzoeken en streven naar deeltijd-
arbeid (part-time) voor vrouwen en
eventueel mannen.

Men komt iedere keer een stapje
verder. Het blijkt dat veel vrouwen
voor part-time werk voelen, maar met
de gedachte. „Er is toch geen werk",
geen stappen ondernemen.

Nu blijkt dat er in Amsterdam een
goed functionerende part-time afde-
ling is op het arbeidsbureau. „De
Volharding" vindt dat dit ook in
Haarlem moet kunnen. De bedoeling
is dat men zich met een grote groep
gezamenlijk laat inschrijven op het

arbeidsbureau in Haarlem voor part-
time werk. Hoe meer mensen hoe
beter. Wil men meedoen, en staat men
achter deze actie, dan kan men zich
opgeven bij een van de contactadres-
sen, te weten: Liene Abma, bureau
Alleenstaande ouders, Nassauplein 2
te Haarlem. Tel. 023-31014 5 of bij: E.
Damave, tel. 023-331223 en M.
Stapel, tel. 023-263841.

WULLUM v. d. WURFF

„WURF-PRAET'
Ik hoop dat we 't volgend jaer
netzoleukveurme- kaer zulle zain
as de eerste daege van januaen.

Vierde Atferink zaak in Zandvoort
ZANDVOORT - Jaren geleden, zo begin van de zeventiger jaren sprak Ben
Alrink de historische woorden tegen zijn vrouw Ann. „Wij kappen met die
kapperszaak, veel te druk. Wij beginnen lekker rustig een damesmode boetick ".
Dat hebben ze wel geweten, want ze hebben het nu drukker dan ooit.
Dinsdagavond in Zandvoort werd hun vierde zaait in Zandvoort feestelijk
geopend. Ditmaal een zeer moderne schoenenzaak, die gevestigd is in de
Kerkstraat op een steenworp afstand van de drie anderen. Te weten „Virgin"
damcsmodc „Mctropolitain", herenmode en de speciale bad- en
zomcrkl adingboetiek die gedurende het seizoen is geopend „Le Ballon ".
In deze exclusieve schoenenwinkel staan de nieuwste modellen uit Frankrijk en
Italië tentoongesteld, en doet de kenner ivatcrtanden. Eenvoudig moet het nu
zijn om bij een japonnetje uit de „Virgin" bijpassende schoenen te kopen bij
Alfcrink Shocs. Er is een uitgebreide collectie damesschoenen en laarzen in de
maten 35 t/m 41, terwijl de heren met de maten 38 t/m 46/47 er terecht
kunnen. Deze zaak in de Kerkstraat is geopend op maandag van 13.00-1S.OO
uur, dinsdag t m donderdag van 10.00 t m 18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00
uur, zaterdags van 10.00-11.00 uur, terwijl men er op zondagmiddag ook
terecht kan namelijk van 13.001 m 18.00uur.

SRARIO

Het oude/aar uit met nog
één keer onze lage koffie -
roomboter en bier prijzen BOUWERS VERSMARKT

WINKELCENTRUM NIEUW-NOORD
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Jan Lammers op doorreis naar Engeland ,,deed" Zandvoort even aan.

V* Jan Lammers kampioen Formule-3

Tieu La-Ling tussen de Meeuwen.

Jo van Pagéefluit „zijn' hal open

Boosschutters bii SC Unicum '73.

Schoolvoetbal: v. Heuven Goedhart scoort

Campagne voor Cractz-zaalvoetballers. Zwemstart in De Duinpan.
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Handbalsters actief in Deurne.

Terugblikken op een voorbije periode bergt vrijwel altijd het gevaar
in zich van het mooier-maken-dan-het-was. Maar wie het sportjaar
1978 nog eens in grote lijnen de revue laat passeren, kan moeilijk
ontkennen dat het een goed jaar was. De kwaliteit van het
Zandvoortse sportgebeuren mag dan zelden of-nooit aanleiding zijn
tot nationaal gejuich, feit is wel, dat onze gemeente met 35
verenigingen en een kleine GOOG sportbeoefenaars kwantitatief we!
tot de landelijke top behoort. En dat mag toch minstens zo
belangrijk heten.

Deze pagina maakt zeker geen aanspraak op vvolledigheid. Het is ren greep int
52 weken rijk en veelzijdig sportleven, die niet eens alle takken van sport k,m
omvatten. Koning Voetbal kwam mot de meest spectaculaire evenementen o;
de proppen: Zandvoortmeeuwen haaide Ajaxnaarhet jubilerende dorp en TZ.IJ
trad aan tegen de Zuid-Amerikaanse kampioen Montevideo. Een grote trekker
bleek ook in 1978 het monster-zaal voetbal toernooi in de sporthal en ook het
schoolvoetbal was weereen succesnummer.
Een buitengebeuren van de eerste orde was de drukbezochte Grand Prix op het
circuit en dan gaan de gedachten uiteraard rechtstreeks naar Jan Lammers, die
Europees Kampioen in de Formule-3 werd en binnen enkele woken zijn debuut
in het grote Formule-1 werk maakt. De race-baan leverde ook weer het decor
voor een geslaagde Kortebaandraverij als hoogtepunt van „De Week van het
Paard".
Een sportuitwisseling was er ook weer en wel de return-ontmoeting met het
Brabantse Deurne. Voor wie het niet meer wist: Zandvoort won. In zwemband
De Duinpan was men bijzonder actief, met als climax de ontmoeting met een

,Zweedse topclub. Er was weer een fijn sportweekend op Nieuw Unicum, een
spannende estafette in de dorpskom en een grote meute 'deelnemers bij de
strandloop. Er was^nog veel meer: hockey- en basketbalkampioenen,
topbadminton en -judo, gymnastiekvolleybal, te veel om op te noemen.

Op het gebied van de sportaccommdaties was er veel goed nieuws.
Sporthal Pellikaan vierde haar 10-jarig bestaan en de kansen op een
tweede Sporthal werden groter. In Noord werd de fraaie Van
Pagée-hal geopend, binnen het circuit werd een begin gemaakt met
de aanleg,van nieuwe velden en de handballers krijgen een nieuw
clubhuis. 1978 was een goed sportjaar en Zandvoorts Nieuwsbald
wenst alle actievelingen en supporters een minstens evengoed 1979
toe.

Estafette OD de Grote Krocht.

!\c vers op het circuit.

FLITSEN UIT ZANDVOORTS JUBILEUMJAAR
ZANDVOORT - 1978 zal voor, Z-andvoort wellicht de
geschiedenis ingaan als het jaar van „Het
150-jarig bestaan". Niet het jaar van de hete zomer, want daar werd
tevergeefs op gewacht. Wél het jaar waarin de geluidshinder werd
aangepakt. Er waren transmissiemetingen op het circuit, en voor
1979 zullen er nieuwe richtlijnen gelden voor muziekverguuningen
in de Horeca-sector.
Het jaar waarin Zandvoorters zich bewust werden van de noodzaak
om te zorgen dat men behoudt wat men heeft op natuurgebied.
Het jaar waarin een aantal onopgeloste branden én het grote aantal
inbraken de Gemeentelijte politie handen vol werk heeft gegeven.
Het jaar waarin de hulpdiensten extra aandacht vroegen voor de
problemen onder de jeugd.
Het jaar ook waarin Zandvoort een aantal nieuwe evemenenten
heeft gekend. Om enkele te noemen: „De week van het Paard", de
„Solex-race", de openluchtvoorstelling van de toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen".
Er kwamen nieuwe gezichten in de raad, Zandvoort heeft nu ook
een dierenarts, terwijl het Kennemer Dierentehuis extra aandacht
kreeg door haar 10-jarig bestaan.
Veel activiteiten dus in een betrekkelijk kleine leefgemeenschap. Wij
wensen een ieder veel goede dagen in 1979.

Zandvoort was vanaf 29 april tot en met 31 augustus een dorp in
feesttooi. „150 Jaar Badplaats" werd op, soms uitbundige, soms
sobere, wijze gevierd.
Hier een foto genomen in de laatste week van april. Het aanbrengen
van de feestversiering.
(Voor negen mille hebben ze het in Zandvoort nu ieder jaar).

De gaande en komendeman
Op maandag 5 november werden er op het circuit geluid-emissie
metingen verricht. Voor het seizoen 1979 zijn voorlopig 56 races
vastgesteld. Hiervan zullen bij 43 races geluiddempers verplicht zijn.
Het anti-circuit-comité heeft dit jaar weer op verschillende dagen
van zich doen spreken. Voor het eerst werd er ook een
„klachtenlijn" ingesteld op de Grand Prix dag.
Overigens wacht men al enkele maanden op het pleidooi dat voor
„de bevoegde rechter het vermaarde proces van de circuitslachtof-
fers tegen de Gemeente Zandvoort en de circuitdirectie" zal worden
gehouden.

Onderlinge verdeeldheid in de VVD-fractie was er de oorzaak van
dat wethouder Jelle Attema zijn zetel in het college van B. en W.
moest opgeven. Jan Termes, „Inspraak nu" werd de nieuwe man op
Publieke Werken. Overigens niets dan lof voor de wijze waarop de
VVD deze zomer, in de „komkommertijd" nog wel, de pers van
nieuws bleef voorzien.

IVan links: Gert Toonen, Ineke Wind (beiden P.v.d.A.)en de heer van
Erp (D'66).

Nieuwe

gezichten

in

Zandvoorts

raad
De schooi die kwam
Een nieuwe vorm van onderwijs
deed zijn intrede. Sinds septem-
ber wordt er in het Gemeen-
schapshuis in de morgenuren een
Dagmavo voor volwassenen on-

dergebracht.
„Je mag geen moeder-mavo meer
zeggen, maar het zijn wel bijna
allemaal moeders die er school
gaan."

In het vroege voorjaar plantten de bewoners van de Koningstraat,
Willemstraat en de Kanaalstraat enthousiast de eerste bomen en
planten op hun woonerven.
Een experiment dat zondermeer geslaagd mag worden genoemd.

Naar rechts: Jan Jongsma en Rita de Jong beiden VVD) en
Ter Veer (CDA).

•v.

ZANDVOORT
toch?

De zomer viel in 1978 op zondag 4 juni. Nog een geluk dat het een zondag was... ja

Kostverlorenpark
Het Kostverlorenpark stond ook dit jaar weer in het middelpunt van de belangstelling. Bewoners van
vakantiebungalows werd onverwachts de huur opgezegd. Gelukkig heeft de rechter hen in het gelijk
gesteld. Er werd een werkgroep „Kostverloren" opgericht die strijd voor het behoud van dit stukje
natuurgebied in Zandvoort.
Er werden bezwaarschriften ingediend tegen de bouw van het burgemeestershuis en een mooie vijver
werdgedempd.
Op deze foto een vervlogen beeld. Het toegangspad is niet meer bereikbaar wegens de'cementmolens et;
andere machines die men nodig heeft om een huis te bouwen.
Wij signaleerden slechts, maar jammer is het wel.

De school die verdween
Een vertrouwd beeld dat voor
goed utt Zandvoort verdween.
Oranje Nassauschool werd ge-
sloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. Zei een oudere
Zandvoorter bij het aanschou-
wen van de sloop: „Ze kennen
het nou wel slopen, maar dat fort
had over een eeuw nog gestaan,
en dut mot je maar afwachten."

Kraakpand
Ook Zandvoort kent zijn kraak-
pand.
Sinds begin juni wordt het „huis
van Flieringa" bewoond door
jonge alleenstaanden.

Het Gasthuisplein, wordt

het nu autovrij in 1979

ot'nog steeds niet?
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een voorsooedi
FA. J. v. DUIVENBODEN

Haltestraat 45

wenst u een gelukkig nieuwjaar.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE c-it HERf»rtHDING

KEPKSTR.20 • tttA136
Wenst alle cliënten, vrienden en

bekenden, een voorspoedig 1979.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT
Dr. Schaepmanstraat 1 • Tel. 02507 • 45 80.

Dagelijks geopend van 7.30—19.00 uur.

Wenst alle cliënten een heel
voorspoedig 1979.

AI.LKS VOOR UW
HUISDIEREN •

o/eeiit-....-..

$

e

Wij wensen alle
honden, katten,
vogels, muizen,
hamsters een
voorspoedig 1979
en uiteraard óók
hun bazen.

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 • Tel. 57 34.

n

Kantoorboekhandel,
sigarenmagazijn

DE KROCHT"
Rinus en Loes Visser
wensen alle vrienden,
bekenden en cliënten
een voorspoedig 1979.

RABOBANK ZANDVOORT

Wenst alle inwoners van
Zandvoorteen
voorspoedig 1979.

KAASHOEK
Wij wensen onze cliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig. 1979

HALTESTRAAT 38 TELEFOON 50 00
Tot ziens in de Kaashoek!

Bar-Bfetro-steakhouse

Harlekijn
Raadhuisplein, Zandvoort.

Wenst af/e cliënten, vrienden en bekenden,
een voorspoedig 1979.

Wij wensen iedereen een
gezonden voorspoed/g

nieuwjaar.

F AM. E. PAAP
Potgieterstraat 24.

Het bestuur der
WATERSPORTVERENIGING

ZANDVOORT.

Wenst zijn leden. Jeugdleden, donateurs en
begunstigers een goed uiteinde en een

behouden vaart in 1979.

CHANTAL
Schoonheidssalon en Parfumerie

Kerkstraat 22 (passage) - Zandvoort,
telefoon 02507-6865.

Wenst alle vrienden, bekenden en cliënten
een voorspoedig 1979.

taxi schrijver
Grote Krocht 18,

Zandvoort, telefoon 02507-2600.

Wenst alle cliënten
een voorspoed/g 1979.

FROMAGERIE
kaas- en wijnspecialisten.

Kerkstraat 6A - Zandvoort,
telefoon 02507-6141.

Wenst vrienden, bekenden en cliënten
een gelukkig nieuwjaar.

FA. KROON
Haltestraat 55.

Wenst iedereen
een voorspoedig 1979.

Hema Zandvoort

Wenst u allen een heel
voorspoedig 1979.

Een voorspoedig 1979 toegewenst door

SIGARENMAGAZIJN

WIL BLUYS
Kleine Krocht 2

UW LOTTO- EN TOTO-ADRES.

HARMS SCHOENEN
Diaconiehuisstraat Sa (zijstraat Haltestr.).

Zandvoort.

Wy wensen af onze cliënten,
vrienden en bekenden

een voorspoedig en gelukkig 1979.

De

VVD
wenst u allen

een voorspoedig 1979.

SLAGERIJ

Fa. van DIJK
Stationsstraat 12, telefoon 2336

wenst hu n clientèle en vrienden
een voorspoedig 1979.

J. PORTEGIES
SCHOENSERVICE

Kerkstraat 32

wenst clientèle een
voorspoedig 1979.

AUTOBEDRIJVEN
RINKO EN

FAM. JONGSMA
Wenst ieder een gezond en vredig 1979.

JAMIN
Haltestraat 42. Zandvoort.

Wenst alle vrienden, bekenden en cliënten
een voorspoedig 1979.

S. H. v. d. MEIJ
CelsiusstraatS, telefoon 4067.

SCHOONMAAKBEDRIJF
Wenst u een gelukkig nieuwjaar.

De beste wensen voor het jaar 1979.

Bestuur en leden

Zandvoortse reddingsbrigade.

FAM. J. TERMES

Wenst familie en vrienden,
prettige feestdagen
en een zonnig 1979.

AUTORIJSCHOOL
TOLLENS

wenst leerlingen, oud-leerlingen, vrienden
en kennissen, een gelukkig nieuwjaar.

Rijksgediplomeerd.

Het Jongerenkoor -

„De Toorts"
wenst iedereen

een voorspoedig 1979.

CAFÉ HOLLANDIA
Zeestraat 24, Zandvoort

wenst al zijn cliënten, vrienden en kennissen
een voorspoedig 1979.

Walty en Jannie Akersloot.

't Trimstekkie
wenst al zijn leden i

een sportief 1979.

CDA
voor uw welzijn
ook in 1979

Alle cliënten een goed 1979 in een

eigen woning.

J. van den Bos
WONINGINRICHTING

Bilderdijkstraat 5, telefoon 3796.

KEESMAN'S
SCHILDERSBEDRIJF

Jan Steenstraat 1

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1979.

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM & ZN.

Kerkpad 6.

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst.

Arie, Wil, Ronald en
Torn v. Norde

wensen alle mensen een
gezond en gelukkig 1979

Café-Restaurant De Kousenpael
Haltestraat 25 - Telefoon 2567

Zandvoort

Directie en medewerkers
wensen u allen een
voorspoedig 1979.

In januari iedere zondag:

Duo Mitsey Smeekens
Herman Houtman.
Ook op nieuwjaarsdag.

Ook voor bruiloften, partijen, vergaderingen
en recepties. Geen zaathuur.

VERWARMD TERRAS!

&^*&<&0*&^^**^+:*'^*»+:*'^*m****v*^**i^*&\

Wij wensen u een heel
gelukkig 1979.
Voor bloemen en planten kunt u ook in 1979
terecht bij:
jj m jj
•* 1*1 Éïft GROTE KROCHT 24.
^fm m^F^M ZANDVOORT.

a»i*«aî :*»« *̂r«B%»»**ai»«Btti»'SiB»j»»ïB»

Cees en Hilde Paap
Fa. De Boet

Winkelcentrum Nieuw Noord

wensen alle vrienden, bekenden
en cliënten een heel gelukkig 1979.

Z.Z.T.C.
De Zeeschuimers

wenst leden, donateurs, vrienden en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar.

Een heel
voorspoedig 1979

BLOEMENHU1S

J. BLUYS
(v/h v. d.Mey)

Haltestraat f J, Zandvoort
Tel.0-307-2060

Banketbakkerij
R. VAN DER WERF
Tolweg 6, tel. 5001

wenst cliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

HONDENKAPSALON

RENÉE
wenst al haar vrienden, clientèle en
bekenden een goed uiteinde en een

zeer goed 1979

AANNEMINGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
NIEUWBOUW- MODERNISATIE
metsel-, timmer- en tegelwerk.

Wenst zijn klanten en relaties
een gelukkig 1979.

Het bestuur van

De Volkstuinders
Vereniging Zandvoort
wenst zijn leden een rijke oogsten
veel genoegen op de tuin, en een

voorspoedig 1979.

Bestuur en leden van de V. V.

Zandvoort '75

wensen iedereen een

voorspoedig nieuw/aar.

Het bestuur, speelsters en spelers van de

BASKETBALLVERENIGING
LIONS

Wenst de Zandvoortse inwoners
een voorspoedig 1979.

TOONKUNST-
ORATORIUMKOOR

'ZANDVOORT'

Wenst dirigent, leden en donateurs
een rijk gezegend 1979.

DE AMSTERDAMMER

AART VEER
GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 44-04.

Wenst alle cliënten, vrienden en bekenden
een heel gelukkig 1979.

LIDA Bromet stoffen en mode
Passage 18, Zandvoort

wenst alle cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1979.

De WURF wenst jeloi allegaer.

Het beste in het nuwe jaer,

Laet ons wél weze met mekaer,

As 't anders is, dan is dat NAER.

Het bestuur van

Zandvoorts Muziekkapel
wenst ere-ieden, leden, begunstigers

en vrienden een voorspoedig 1979
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Ingrid Gordijn
"In de sport ben je
2ANDVOORT • Een self-made sportleidster kan men haar,,noemen.
Ingrid Gordijn (24) deed zo'n jaar of vijf geleden een toelatingstest
voor het CIOS in Arnhem, maar ze werd niet aangemomen. Ze legde
uitstekende proeven van-lichamelijke vaardigheid af, maar alleen het
klassieke turnen kwam niet helemaal uit de verf, reden om haar niet
toe te laten tot de opleiding in desport. Maar „Inkie" ging niet bij de
pakken neerzitten. Ze wist dat ook de sportbonden en de
Nederlandse Sport Federatie technisch* kader opleiden en daar heeft
ze danig en veelzijdig gebruik van gemaakt. Ze heeft een flinke serie
diploma's verzameld en inmiddels heeft ze al heel wat Zandvoorters
In de meest letterlijke zin in beweging gebracht. Ze holt met
huisvrouwen door de duinen, geeft conditie-training voor skiërs op
het strand, masseerd, leert de jeugd volleyballen en geeft vooral veel
tennis-instructie.

van de week
itgestudeerd" Hatha-Yoga

Het is ook de te.'iniswereld, waarin
sportleidster Ingrid onlangseon nieuw
succes boek'te. De bevoegdheid voor
net geven van klassikaal en individueel
.tennisonderwijs had ze al lang op zak
'en vele klungelaars met hét racket
,hceft ze de geheimen van for- en
bacekhand al bijgebracht. Het was dan
ook niet zo'n groot wonder, dat de
Tennis Club Zandvoort haar voor het
komend seizoen als trainster heeft
aangetrokken. Maar ze hyeft nu, na
het volgen vpn cursussen Recreatie-
sportleidster,-sportmassage en VoIIey-
balspelleidster de eeste experimentele
cursus Tennis-spelleidster met goed
gevolg tot een einde gebracht.
•„Er bestaan levensgrote verschillen
'tussen een trainer en een spelleider",
vertelt Ingrid Gordijn. „Een spelleider
moet met veel inzet en opoffering van
vrije tijd de nieuwelingen opvangen en
daarnaast voor alle leden in het
recreatieve vlak van alles en nog wat
organiseren. Hij of,zij is ook altijd met
'groepen bezig en moet plezier in het
_werk hebbén- Je moet met speelse
vormen een goede basis opbouwen en
yeel vreugde in de lessen brengen. Het
werd overigens hoog tijd, dat de
quasi-tennisleraar werd vervangen
door de als zodanig' opgeleide
spelleider".

Docente
Ingrid heeft het kennelijk erg goed
gedaan op de cursus, die op het CIOS
in Overveen werd gegeven. Ze
behoorde nie't alleen tot de dertien
doorzetters, die 'iun diploma kregen,

ze werd meteen benoemd totdocente
voor de volgende cursussen en zelfs
gaat ze andere docenten opleiden.
Toch meent Ingrid, dat ze nog veel kan
leren. „Ik loop nog steeds stage en '.ioe
overal nieuwe ideeën op. Zo verdiep ik
me nu in een nieuw systeem om
mensen snel te leren tennissen via de
zgn. Timball-methodiek, waarbij 16
mensen op vier mini-veldjes op één
tennisbaan terecht kunnen en de
slagen, de balcontrole en het juiste
gevoel snel onder de knie hebben. Ook
in de sport ben je nooit u itgestudeerd,
je moet bijblijven".

Conditie
Ze bijt zich overigens niet vast in het
tennis. Ze trimt wekelijks met een
groep Vrouwen van Nu", ze traint de
jeugd van Sporting-OSS-volleybal, ze
masseert stijve spieren weer soepel en
ze is intensief bezig met plaatsgeno-
ten, die actief de wintersport beoefe-
nen. „De meeste skiërs bereiden zich
slecht voor. Spierpijn en ongelukken
kunnen vaak worden voorkomen door
een goede conditie". Vele ski-enthou-
siasten zien dat ook in en de groep,
waarmee Ingrid 's zaterdags het strand
opholt om daar een potige portie
gespecificeerde conditie-oefeningen af
te werken, wordt dan ook steeds
groter.

Maar de tennissport is toch haar
grote liefde. Ook gedurende de
wintermaanden geeft ze indoor-
lessen in sportschool Buchel en

ZANDVOORT - Op .maandag 8
januari begint er weer een nieuwe
cursus Hatha-Yoga in de 'Nico-
laasschool. De lessen staan onder
supervisie van de vereniging Universal
Confluenqe of Yoga Vedanta Lulim-
nary (UCYL) te Haarlem, die vanaf
oktober 1976 ook een afdeling 'iri
Zandvoort heeft. Inlichtingen over de
Hatha-Yoga, die in zijn authentieke
vorm wordt onderwezen, worden
verstrekt door de hwr -Doorson,
Lorentzstraat 443, tel. 7118.

' :+*****

Windsurf-clubs.
ZANDVOORT - De windsurfsport
heeft ook langs de Zandvoortse
vloedlijn een grote vlucht genomen en
de oprichting van een vereniging zat
dan ook al enige tijd in de lucht. In de
afgelopen weken blijken er twee clubs
te zijn opgericht, die ieder op hun
eigen wijze de belangen van de
tientallen surfers willen behartigen.
„Windsurfing Zandvoort" koos als
bestuur: George Klijn, voorzitter,
Marti n e v. Solingen, secretaresse, Ron
van Alphen, penningmeester, Jan
Peter Klijn, Ferco van Ancum, Gert

van Spijker en Rob van Alphen, leaen.
De „Zandvoortse Windsurf Vereni-
ging", kreeg de volgende bestuurs-
leden: Wouter Jolandc Nieuwenburg
en Michel van Andel, leden.

•*******•

Bridgenieuws

„Ongelukken voorkomen door goede conditie"

verder vraagt het komende
seizoen alweer de nodige voor-
bereiding. En in februari gaat
Ingrid Gordijn dan voor de eerste
maal optreden als decente van
aanstaande tennisspelleiders op
het CIOS in Overveen. Wie over

die opleiding of over Inkies
andere activiteiten meer wi!
weten, kan haar gerust om
informatie vragen.

Ze woont
Thorheckestraat 26 en haar
telefoonnummer is 3783.

ZANDVOORT - Stand na 4e wedstrijd
derde competitie der Zandvoortse
Bridgeclub is: A-lijn: 1. fam. Hei-
doorn, 175.41 procent; 2. Mv. De
Leeuw-hr. Braun, 163.85 procent;
B-Lijn: 1. Fam. Coops, 1B5,- procent;
2. Fam. Paardebek, 155.42 procent;
C-Lijn: 1. ds. Bos-Schouten, 170.41
procent; 2. ds. Keur-Schutte, 167.74
procent; D-Lijn: 1. mw. Slegers-hr.
v.d. Laan 174.17 procent; 2. hr. v.d.
Meij-Vader, 161.50 procent.

Marco Termes bij
Wereldkampioen
schap discodancing
ZANDVOORT -. Het „bescheidenheid siert de mens" leek een
wijsb°id uit grootmoeders tijd, die met name de jeugd weinig
aanspreekt. Maar het bestaat nog en plaatsgenoot Marco Termes
heeft daar de vorige week een bewijs van geleverd. Zonder enige
ruchtbaarheid is de 21>jarige wethouderszoon naar Londen gevlogen
pm daar Nederland te vertegenwoordigen bij de Wereldkampioen-
schappen Disco-dancing en daar ook nog in de hogere regionen te
eindigen.

Niet minder dan 38 landen hadden via voorselecties één vertegenwoordiger
aangewezen en Marco's danstalenten lieten er geen twijfel over bestaan dat hij de
nationale representant moest zijn.
Voor een zaal met 2000 geestdriftige kijkers en voor vele televisie-camera's sloeg
Termes een uitstekend figuur, maar wist zich miet bij de eerste drie te plaatsen.
Dat waren achtereenvolgens de afgevaardigden van Japan, Engeland en Puerto
Rico. Voor Marco was het in ieder geval een geweldige ervaring en heiligt voor
de hand, dat hij ook bij het „World Disco Dancing Championschip 1979" van de
partij zal zijn. Wellicht krijgt Zandvoort toch nog eens een wereldkampioen
binnen haargrenzen

' ' . • .. :•'• .','• --• '•

uitslagen
HANDBAL
Zondag 24 december
d.s. Wijk aan Zee 3-Zvm. 2 9-16
h.s. Bunkert 4-Zvm. 2 14-17
m.a. Blinkert 1-Zvm. 16-5
m.p. Full Speed 2-Zvm. 2,
Zvm. niet opgekomen.
j.w. Blinkert 1-Zvm. l 4-9

Handballers sloten 1978 af
met kleine nederlaag: 19-18

Zondag 31 december
Handbal
d.s. Full Speed 2-Zvm. 2 14.00 u.
Desiree/Odin 3-Zvm. 3 15.00 u.
h.s. Concordia 4-Zvm. 2 12.35 u.

Programma zaterdag 30 december
m.'p. Desiree/Odin 5-Zvm. 2 10.00 IL..

ZANDVOORT - De handballers van
Zandvoortmeeuwen hebben hun
laatste wedstrijd in 1978 niet winnend
kunnen afsluiten. Na de knappe
resultaten van de laatste weken werd
nu tegen Concorida in Haarlem
resultaten van de laatste weken werd
nu tegen Concordia in Haarlem
zondag beter: van de verre uitwed-
strijd tegen Tonegido in Wieringerwèrf
namen ze door een 11-1.1 gelijkspel
tenminste één winstpunt mee naar de
badplaats.
Het heren-team stond tegen Concor-
dia na tien minuten al op een riante
1-6 voorsprong. Willem Pijper en Dirk
Berkhout braken de score open, de
Haarlemmers scoorden tegen maar
door Joop Boukes en drie achtereen-
volgende treffers van Wim Brugman
leek er weinig meer te vrezen.' Maar
Concordia sloeg hard terug en zette de
gasten nog voor rust op een 7-6
achterstand. In de tweede speelhelft
was het de thuisclub, die tweemaal een
ruime voorsprong wist te nemen.
Zandvoortmeeuwen kwam nu en dan
iets aan conditie wist te nemen.
Zandvoortmeeuwen kwam nu en dan
iets aan-conditie degelijke Concordia-

Nader bekeken: de nieuwe kollektie
Braziliaans lederen

zitmeubelen van Dick Klein.
Zoals elk jaar tekent ook nu weer

de Braziliaan Percival Lafer voor alle
ontwerpen van de Dick Klein
kollektie. Lafer is een internationaal
bekend meubeldesigner.

En niet ten onrechte.

Dick Klein, Importeur van Braziliaans
lederen meubelen en dlrekteur van
Meubelkeur Zllparadl|3 te Apeldoorn,
Schevenlngen en Zandvoort.

Zijn gehele werk getuigt van een
grote begaafdheid. Opmerkelijk is
ook de kwaliteit van de uitvoering.
Door zijn unieke dubbelfunktie.
Lafer is zowel ontwerper als fabrikant,
kan hij zelf bepalen welke materialen
en produktiemethodes toegepast
worden. Hij kiest uiteraard alleen
hel beste van het beste.

De frames zijn van zorgvuldig
geselecteerd inlands hardhout.
Door een uitgekiend en tijdrovend
proces volkomen krimp- en scheur-
vrij gemaakt. Voor de bekleding
gebruikt hij uitsluitend het befaamde
Braziliaanse runderleer.
Het geheim van dit leer zit hem m de
wijze waarop het rundervee m Brazilië
leeft. Op uitgestrekte Pampa's
loopt het volkomen vrij rond.

De huiden van deze dieren vertonen
hierdoor de tekenen van 'het
vrije leven.

Om dit ook in zijn zitmeubels tot
uitdrukking te brengen laat Lafer
zoveel mogelijk met de hand doen.
Een uniforme, machinale verwerking
is volgens hem uit den boze voor een
natuurprodukt als lejer.

Het succes van deze Braziliaanse
zitmeubelen in Nederland is te .
danken aan de importeur Dick Klein.
Aan zijn ongewone verkoopwijze.

Dick Klein slaat de prijs-
opdrijvende tussenhandel namelijk
gewoon over. Hij verkoopt direkt aan
de konsument. Dit, plus het prijs-
voordeel van het "en gros" inkopen,
stelt hem in staat echt Braziliaans
lederen zitmeubelen te leveren legen
een 30% lagere prijs. Vanaf f 1.595,-
tot f15.000,-. >

Een formule die wel moest
aanslaan. Gaat u maar eens kijken.
Dan begrijpt u wel waarom.
Alle Braziliaans lederen zitmeubelen
zijn bij Meubelkeur uit voorraad
leverbaar.

Dagelijks (in Scheveningen ook
op zondag) bij Meubelkeur Zitparadijs
te Apeldoorn, Zandvoort en
Boutique Brasil te Scheveningen.
Apeldoorn: Europaweg 170, dagelijks
geopend van 9-18 uur. Vrijdagavond
meubelkoopavond. Zondags en beide
kerstdagen gesloten.
Zandvoort: Stationsplein 13-15, dagelijks
geopend van 9-18 uur. Vrijdagavond
meubelkoopavond. Zondags en beide . • ,
kerstdagen gesloten.
Schevenlngen: Gevers Deynootweg 83
(100 meter van het Kurhaus). Donderdag-
avond meubelkoopavond.
Let op: zondags geopend vin 11-17 uur.

BEZOEK ONZBiPR*CHT|GE KERST EN NIECJWJAARSVERKOOP
r VAN 27 DECEMBER TOT EN MET 5 JANUARI
In Scheveningen kunt U op beide kerstdagen en nieuwjaarsdag

terecht van 11-17 uur.

defensie. De Haarlemse aanval liep iets
soepeler en via 17-13 kwam men zelfs
op 19-15. Ondanks de handicap, dat
Pijper in de slotfase twee minuten van
de bank moest toekijken, presteerden
de Meeuwen het om tot 19-18 terug te
komen. Voor een gelijkspel kwam
men slechts seconden tekort in een

'uitermate spannende.e.n spectaculaire _
match, die toch wel verdiend door
Concordia werd gewonnen-. - Seore -
Zandvoortmeeuwen: Joop Boukes 5,
Dirk Berkhout 4, Wim Brugman 3,
Joost Berkhout en Willem Pijper ieder
2, Roei Hoogendoorri'ea Ernst Pehle -
iederi. ' x ' ' ' ' ' ' c ' v

Dames
Ook tegen Tonegido kwamen de
dames enigszins moeizaam uit de
startblokken en de eerste helft was van
Zandvoortse kant bepaald niet sterk.
Toch wist men dé tegenpartij uit
Wieringerwèrf voor rust. op een 5-6
achterstand te zetten. Na rust werd
het een redelijke partij handbal,
waarbij vooral Zandvoortmeeuwen
tot goed combineren en deugdelijk
aanvalsspel kwam. Ook debutante
Hetty Braun in het doel toonde
duidelijk haar talenten. De score bleef
in evenwicht en klom geleidelijk naar"
9-9. In de eindfase van het duel
moesten de Zandvoortse dames met
slechts vier veldspeelsters opereren,
waardoor een overwinning net niet
kon worden gerealiseerd. Score Zand-
voortmeeuwen: Erna Duker3, Sandra
van Duijn, Truus Draijer, Annie
Trouw ieder 2, Janneke Bol, Hanneke
Zwemmer iederi.

SC Hongkong nog
steeds ongeslagen
ZANDVOpRT - In de zaalvoet-
balcompetitie is SC Hongkong
hard op weg om het vorig jaar
verloren hoofdklassérschap te-
rug te winnen. Na 8 wedstrijden
hebben de Zandvoorters 15
weten te behalen. De laatste
triomf was een 4-0 zege op de
Mon.

Dat SC Hongkong goede res^rvespe-
lers heeft, bleek in deze wedstrijd.
Door blessures in de basis speelden
Frans de Vlieger en Bert'Leijpnhorst
jr. van het 2e team mee. De vlieger
scoorde in de eerste 20 minuten al
tweemaal op schitterende wijze.
In het ' tweede deel van óv match
probeerde De Mon de SC Hongkong
onder druk te zetten,.maar doelman
Eddy C^effers toonde zijn voortreffe-
lijke vorm. Het was Kers Bruin, die
een fout in de Mondefensie bekwaam
afstrafte (3*0» en in de slotfase wist de
jonge Leijenhorst jr. een prachtige
aanval af te ronden door de bal ineens
keihard in tp knallen: 4-0. De
overwinning had nog groter kunnen
zijn, maar SC Hongkong wilde het nu

•te mooi doen en ondaaks hot actieve
coachen van Bert Leijenhorst sr. bleef
het bij 4;0.

ZANDVOORT - Een hard-
werkend ,„,TZB heeft in de
.cornpetitiewedstrjjd tegen Teras-
vogels een verdienstelijk gelijk-
spel behaald. Opi eigen terrein
wer~d 'het 1-1, een stand, die al
niet de rüst'was bereikt.

. Een furieus aanvallend'TZB kreeg in
de beginfase vele doelrijpe kansen. Het
in rte afgelopen oefenwcdstrijden
beproefde 4-3-3 stystnem wierp nu
duidelijk vruchten af. Terrasvogels

• kwam met de rug tegen de muur en de
keeper hield met kunst- en vliegwerk
zijn doel schoon.
Het ijrote TZB-overwicht werd toch in
een doelpunt uitgedrukt en wel door
de als linksbuiten opererende Erif
Leffcrts, die een fantastisch schot
lanceerde van de rand van het
strafschopgebied: 1-0.
Ook Ab Bol en Henk de Reus kregen
kansen, maar vonden een parate
defensie op hun weg. William

. Rubeling. schoot, nog eens vlak voor
doel hoog over. Toen wist Terras-
vogels zich aan ce greep te onttrekken
en er kwamen hachelijke situaties voor
de, veste van Bram Puls. cie vele
reddingen'Verrichtte. Toch konden de
gasten nog voor rust langszij komen,
tóen Puls een aanvaJler ongeoorloofd
afstopte en de goed'leidende arbiter
alleen maar een penalty kon geven:
1-1.
Om het middenveld in handen te
krijgen, ging TZB na rust over op het
4-4-2-stjsteem. Toch hadden de gasten
in die tweede helft het beste van het
spel. TZB moest het meer van
counters hebben, • waaruit goede
kansen kwamen, vooral dankzij de
actieve Rubeling. Aan de andere kant
hadden Ed Keur en.Michel Vork als
centraal verdedigingsduo en ook Guus
Roskam en Jos van Houten als
vleugelverdedigers de zaak goed onder
controle. Ook doelman Puls moest
tegen het einde nog enkele spectacu-
laire safes verrichten, maar het bleef
1-1, een eindstand, die de krachtsver-
houding juist.weergeeft.
Kort voor het eindsignaal kreeg
William Rubeling de bal van twee
meter afstand keihard op de lever en

-moest met ademhalingsmoeilijkheden
per brancard worden afgevoerd.
Observatie in een ziekenhuis werd
nodig geacht. Tragisch daaabij was het

van TZB
aels: M

feit, dat pi.m. 45 minuten op een
ziekenauto moest worden gewacht,
een middeleeuwse en onhoudbare
situatie .voor een plaats als Zandvoort.
De cornptitiestand luidt nu: Heem-
stede 13-18, SVIJ 13-17, Heemskerk
13-17, Terrasvogels 13-16, Schalkwijk
12-14, CBS 12-13, Alliance 13-13,
EHS 12-12, Renova 13-10, TZB 12-9,
DSC'74 13-8, Molenwijk 13-5.

Lions kansloos
tegen Exfia's
ZANDVOORT • De Exfia's het
team dat Lions zaterdagavond
tegenover zich kreeg, is een
combinatie van basketballers,
die enkele jaren geleden in de
sub-tob van de redivisie speel-
den. Ervaringen techniek genoeg
dus en als de heren er zin in
hebben beschikken ze over een
hoog schotpcrcentage. Is die
motivatie minder, dan zijn de
Exfia's wel te verslaan. Helaas,
leeuwen troffen het erg slechti:
de boys waren volledig opge-
komen en hadden er wel zin in.

In de eerste minuten konden de Lions
wel stand houden, maar daarna
kwamen de Exfia's door goedgerich^e
schoten van De Jager en Halewijn en
hookshots van Mooy snel uit dje
startblokken. Daarnaast was d'e
verdediging van de Haarlemmers goed
georganiseerd en de gevaarlijkse man
van Lions, pivot Km Schön, kreeg in
de bucket geen kans om tot score te
komen. Het vizier van spelverdeler
Dick Viseer stond na een week griep
ook niet op scherp en hoje
gelegenheidscoach Simon Bruin ook
wisselde, Lions kreeg geen vat op het
spel.
Bij Lione is dit seizoen het
afstandschot toch al geen sterke troef
en derhalve was de rurtstand 21-38
verklaarbaar. Pas in de laatste 10
minuten kreeg Lions de gelegenheid
op gelijke voet mee te draaien, maar
men kon niet verhinderen, dat de
wedstrijd op • een fikse nederlaag
uitdraaide: 48-80.

Politie-veldloop in
* ii

ZANDVOORT - Het was
donderdagmiddag net een pool-
landschap, daar in het binnen-
circuit, waar de Zandvoortse
Politie Sport Vereniging haar
jaarlijkse Kerst-veldloop organi-
seerde. Maar de 25 sportieve
politiemensen, die zich hadden
opgegeven, lieten zich niet
afschrikken- door de barre
Noordoostenwind en het be-
vroren parcours. Aangemoe-
digend door een handjevol
trouwe supporters liepen ze hun

, drie rondjes en at gauw tekende
zich een kopgroepje af. Als
eerste finishte tenslotte Joop
Goedegebuure, die het traject
met een-5 totaaliengte van 3200
meter aflegde in de knappe tijd
van 13 min. 51 sec., op de voet
gevolgd door Schilder in 13.55.
De totaal was: 1. tioedegebuure
13.51, 2. Schilder 13.55, 3. Rood
14.17, 4. Nobel 15.35, 5. De Bruin
1602, 6. Konijn 1603, Riegstra 16.40,
8. Ten Haave 17.16, 9. Pieters 17.27,
10. Flokslra 18,--. 11. Meulcnbi'lt
1805, 12 v.d. -Val 18.10, 13.
Hildebraitd 18.13,14. v. Roon 19.05,
15. v. Dam 19.10,16. Kas 19.15. 17.
v. Obergen. 21.40, 18. Hollander
22.40.

Voorzitter Methorst van de ZPSV
deelde na afloop de prijzen uit in
sportschool Buchel. Overigens was dit
niet de laatste sportactiviteit van
politie. Vandaag is ereensportmiddag
in Sporthal Pellikaan, aan het eind
waarvan vijf politie-ambtenarerj hun
Vaardigheidsdiploma van de Neder-
landse Sport Federatie zullen ontvan-
gen.

ABO-cursus
ZANDVOORT - In februari zal
vermoedelijk de derde cursus Alge-
mene Basis Opleiding, een voorbe-
reiding op cursussen voor sportleider,
jeugdsportleider of recreatiesport-
leider van start gaan. Er kunnen nog
enkele deelnemers worden geplaatst.

Een door do Provinciale Sportraad te
organiseren cursus Rrcreatiesportlei-
der A is volgeboekt, maar bij
voldoende deelname zal een tweede
cursus worden gepland. Ook wordt
gedacht aan weekends om het
jeugdvorniingserk binnen de sport te
stimuleren, waarvoor jongeren van 16
t m 18 jaar in aanmerking komen.
Informatie en aanmeldingsforrnu-
lifren voor alle opleidingen zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat van de
Sportraad, gomei-ntesecretarie.
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wil wensen allen een voorspoed!
BOUWBOND

NVV
Afd. Zandvoort

wenst alle leden en federatie-vrienden
*en voorspoedig 1979.

LOODGIETERSBEDRIJF

Spolders bv
Wilhelminaweg 20,
telefoon 02507-2630
Zandvoort

wenst vrienden, beken-
den en cliënten een voor-
spoedig 1979.

A. POOL
Haarlemmerstraat 13d, telefoon 2569.

Verhuur van: Garageboxen.
Opslag en bedrijfsruimten.

Wenst a/lijn cliënten een
voorspoedig nieuwjaar.

v. d. WERFF
mijn bakker sinds 1746.

Gasthuisplein 3 en
winkelcentrum Nieuw-Noord.

Wenst a/l'e vrienden, bekenden
en cl/enten een gezond en

voorspoedig 1979.

ENKABÉ
Raadhuisplein 2. Zandvoort.

telefoon 02507-2051

wenst alle cliënten, vriendenen
bekenden een voorspoedig 1979.

W. KONING
keurslagerij

Schoolstraat 3, telefoon 2939

wenst geachte clientèle, vriendenen
bekenden een voorspoedig 1979.

Foto - Quelle

Fa. van Toledo
Kerkstraat 12, Zandvoort,

telefoon 02507-7106.

wenst alle cliënten, vriendenen
bekenden een voorspoedig 1979.

Snackbar Molenaar
het adres voor al uw snacks.

Zeestraat 25, Zandvoort,
telefoon 02507-7265.

Wenst alle vrienden, bekenden
en cliënten een heel gelukkig 1979-

Haarverzorging

Henk van der Feer
Diaconiehuisstraat 24,

Zandvoort, tel. 02507-3874.

Wenst u allemaal een
heel voorspoedig en gelukkig

en goed geknipt 1979.

| «
Kwekerij
v. Kleeff

v. Stolbergweg IA
ZANDVOORT

wenst alle cliënten en bekenden
een voorspoedig 1979.

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13a, telefoon 5186, Zandvoort

SCHILDERS-EN
'AFWERKINGSBEDRIJF

wenst cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1979.

HERENKAPSALON

PETER VAN POEKE
Haltestraat 14, telefoon 2462

Peter en Coby

wensen al hun cliënten
een voorspoedig 1979.

Sportschool en sauna

w. BUCHEL
Lorentzstraat 306, Zandvoort.

wenst leerlingen, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1979.

AUTORIJSCHOOL
ZWEMMER

Zandvoort, telefoon 3792

wenst leerlingen, oud-leerlingen, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1979.

Hans en Vera van
SNACKBAR

DE BOLLE
Haltestraat 24, telefoon 3201

wensen cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1979.

De echte bakker

BALK
Hogeweg 28, telefoon 2989

wenst alle clientèle, vriendenen
bekenden een gelukkig en

voorspoedig 1979. -

OPTICIEN

A. G. SLINGER
wenst u allen een voorspoedig 1979.

Gedipt, opticien.
Grote Krocht 20a, telefoon 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen en
eigen oogmeting.

H. L. C. LANDSDORP
JUWELIER - HORLOGER

Kerkstraat 33, telefoon 2359

wenst geachte clientèle en vrienden een
voorspoedig en gelukkig 1979.

PARFUMERIE

Haltestraat 53, telefoon 3449

wenst een ieder een voorspoedig 1979.

REISBURO
KERKMAN

Grote Krocht 20, telefoon 2560

wenst u een goede reis
door 1979.

Mefcmnchtmg

'DE TOEKOMST9

FAM. OISSELDORP
Koningstraat 1, telefoon 2566

wenst zijn geachte clientèle en bekenden
een voorspoedig nieuw/aar.

IJZERHANDEL
VERSTEEGE

wenst alle cliënten en bekenden
een voorspoedig 1979.

SMEDERIJ

GANSNER & CO
wenst clientèle en vrienden

een gelukkig nieuwjaar.

G. KOL
SCHUITENGAT 7

alle verzekeringen
wenst alle een

VOORSPOEDIG 1979.

MEDEWERKERS
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

wensen u allen ee/j
voorspoedig 1979\

H. W. COSTER
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertstraat 11

wenst vrienden en cliënten
een voorspoedig nieuwjaar.

CAFÉ A. KOPER
Kerkplein 6

wenst vrienden en clientèle
voorspoedig nieuwjaar.

FAM. C. BOL

L. Balledux & Zonen
WONINGINRICHTINGSBEDRIJF

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en
kennissen in Zandvoort of waar ook ter

wereld ene gelukkig en voorspoedig 1979.

Timmer- en onderhoudsbedrijf

T. KORS
Lorentzstraat 91. tel. 02507-5225.

Wenst alle bekenden en cliënten
een voorspoedig 1979.

BESTUUR EN KOMMISSIES VAN

ZANDVOORTMEEUWBI
wensen leden, supporters en begunstige

een suksesvol 1979.

SPORTING CLUB
ZANDVOORT

Wenst at/e leden en bekenden
een voorspoedig en sportief 1979

VAN LENT
OPEL-ZANDVOORT

Kamerlingh Onnesstraat 15, Zandvoort

wenst allen, vrienden, bekenden en
cliënten een voorspoedig 1979

Jan Kroese
MAK. O.G.
Zandvoort

wenst u een fantastisch 1979,
maar werk zelf mee dat het

dat ook wordt.

DE VVD
Afd. Zandvoort-Bentveld

wenst u allen een voorspoedig 1979

De CDA-
gemeenteraadsfractie

wenst u een gezegend nieuwjaar

Richard v. As • Kors van der Mije Pin. - Henk de Pater
Gerard ter Veer

Fa. Keur e» xoon wenMn n e«n kleurig en fleurig 1979
Paradijswefl 2. Zandvoort. telefoon 02G07-HQ2

Drogisterij • Ref orm
MOERENBURG

Voor Dr. Vogel
Homeopathie

Haltestraat 8, Zandvoort.
telefoon 02S07-6123

WEGGELOPEN
25-12-1978

Cyperse poes
met rode gloed over
vacht Draagt fchtbr.

fkiwovl bindjt n.
belletje.

Wie heeft haar gezien?
Fam. Doorgeest,

Bredendestraat 136
telefoon 2186,

b g g 020-154495

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. BUSSCHER
Marnixstraat 115-117. Haarlem

telefoon 023-262284

dankt a f zijn cliënten voor het
genoten vertrouwen en wenst allen

een voorspoedig 1979

Martin en
Wil Verhoeven

v. Galenstraat 20. Zandvoort
wensen al hu n vrienden en

leerlingen van harte een
gelukkig nieuwjaar

Voor alle leertingen van de sportschool
Pencak-Silat-Indonesia te Zandvoort,

een goeden sportief 1979.

Uw leraar.

Vanuit Japan wenst

Saskia Weber
vrienden en kennissen een

gelukkig nieuwjaar

TE KOOP

Fiat 850
Coupé Sport

Prijs n.o.tk.

Telefoon 2693

MELKHANDEL
P. L. WARMERDAM

Melkerij "Mariénbosch"
Hogeweg 29, telefoon 2464
wenst alle cliënten een voorspoedig 1979.

Schllderbedrijf

C. J. PAAP
Hofdijkstraat 24.

Wenst u allen een voorspoedig 1979.

Opslagruimte
Jn Zandvoorl gezocht

HetKastenhuts
Grote Krocht23

telefoon 02507-7751

Al ome cliënten, vriendenen
bekenden wensen wij
een voorspoedig 1979.

Kwekerij „De Notedop"
Zandvoortselaan 183 (naast Boeckaniersnestl,

Zandvoort.

MODEHUIS S. PILLER
wenst klanten en vrienden

een gelukkig nieuwjaar.

m • ^ t •**•*• ™ s- *"****» *.ij wensen u

A. Bakels bv
Kerkstraat 29-31

wenst geachte cliënten
een voorspoedig nieuw/aar.

22 samenwerkende
fietsenmakers in Noord-Holland

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort

Tel. 02507-44 99
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